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Šolsko leto se je začelo na morju 

 

Končno tretji september, prvi šolski dan, ki se je za nas, petošolce, 

začel drugače. Zjutraj so nas starši pripeljali pred šolo, kjer nas je 

čakal avtobus in naši učitelji. Poslovili smo se od staršev, šli na 

avtobus in juhu, začelo se je potovanje. 

Odpravili smo se proti 

Kopru. Na avtobusu smo 

slikali avte, pokrajine in vse, 

kar je bilo zanimivo. Ustavili 

smo se tudi na počivališču, 

da smo lahko šli na 

stranišče in pojedli malico. 

Ko smo prispeli v Koper, smo 

si šli ogledat pristanišče. 

Vodil nas je koprski vodič in 

nam povedal veliko zanimivosti. 

Nato smo si šli ogledati še soline. Tudi tam nas je vodila vodička in 

predstavila solinarstvo. Soline so bile zelo zanimive. Pogledali smo 

film o solinah, videl sem posamezne bazenčke s soljo, zanimive, stare 

kamnite hiše in obiskali smo muzej. 

Po vsem tem smo se končno odpravili proti Hrvaški. Prispeli smo v 

Poreč in najprej zagledali igrala. Zasvetile so se nam oči: "Uaau! 

Kakšna superca!" S prtljago smo se odpravili proti našemu domu. Tam 

smo dobili nadaljnja navodila in se naselili po sobah. Šli smo na 

kamnito plažo, opravili preizkus plavanja in se razdelili v skupine. 

Nato je sledila večerja. 

Vsak dan se je naša skupina odpravila na svojo plažo. Imeli smo tudi 

vsakodnevne aktivnosti in pouk. Zjutraj smo vedno telovadili, imeli 

zajtrk, pouk in nato odšli na plažo do kosila. Po kosilu je sledil 

počitek, med katerim smo reševali naloge, ki še niso bile rešene, 

potem pa spet veselje, sledila je plaža in sladoled. Zvečer smo imeli 

aktivnosti, kot je nogomet, luknje, igrala, namizni tenis... Po večerji 

smo vedno gledali nadaljevanko Odprava zelenega zmaja. 
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Enkrat smo si privoščili izlet z ladjo. Šli smo si ogledat Rovinj, tam 

smo risali in si tudi kaj kupili, potem pa se kopali v Vrsarju. 

Predzadnji dan smo šli peš v Poreč na stojnice. Na žalost je prišel 

tudi zadnji večer. Imeli smo nepozabno žurko. Drugi dan pa domov! 

Bili smo veseli, da vidimo starše, a tudi žalostni, da je konec te naše 

lepe, nepozabne šole v naravi. 

To je bil moj najlepši začetek šolskega leta! 

Alex Žlender, 5.a 

 

Moj prvi šolski dan petega razreda ni bil povsem običajen. Ni bilo 

potrebno sesti v šolsko klop, kajti s sošolci smo se odpravili v Poreč, 

kjer smo imeli šolo v naravi. Zato sem se prvega šolskega dne zelo 

veselil. 

Potovanje je bilo dolgo in naporno, a tudi zabavno. Med potjo smo se 

večkrat ustavili. Najlepši postanek je bil v Sečoveljskih solinah. Ko 

smo si jih ogledali, smo šli dalje. 

Čez približno eno uro smo prispeli v naš mini hotel. Vsi smo dobili 

sobe. V sobah je bilo lahko po šest učencev. Čez nekaj časa smo se šli 

kopat. Bil sem v eni izmed najboljših skupin. Ko smo prišli s kopanja, 

smo šli jest večerjo. 

Tudi v naslednjih dneh smo se kopali in na koncu imeli tekmovanje. 

Igrali smo tudi nogomet, plezali na igralih, igrali namizni tenis in se 

družili med seboj. Najlepše mi je bilo plavanje in večerno gledanje 

filmov. Zanimivo je bilo tudi to, da smo si za ples z baloni morali 

izbrati punco. Večini je bilo malo nerodno in smešno. 

V sobi smo se lepo razumeli. Če bi ostali več pospravljali, bi bilo še 

lepše. Z ladjo smo odpluli do Rovinja, kjer smo se ustavili na tržnici in 

sem si nekaj kupil. Šli smo še do Vrsarja, kjer smo se kopali in lizali 

sladoled. Zadnji dan sem si kupil zvočnik, ki je stal več, kot sem imel 

denarja. Prodajalec mi je rekel, naj mu razliko prinesen naslednje 

leto. Upam, da se je šalil. 

Ker imam rad nogomet, sem bil ponosen, kot tudi moji sošolci, ker smo 

premagali starejše učence druge šole. 

Takšna šola mi je zelo všeč! 

Tanej Handanović, 5.a 
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POGREŠAL SEM DOM 

 
Med tem časom, ko sem bil v Poreču v šoli v naravi, sem pogrešal dom, ker ni bilo 

staršev in se nisem slišal z njimi ter jih videl. 

Pogrešal sem tudi domačo hrano, ki je zelo dobra, saj jo skuha mama. Pogrešal 

sem tudi prosti čas za igranje igric na tablici, na Xboxu ter gledanje televizije.  

Pogrešal sem tudi svoj telefon. Spanje v moji sobi, na moji postelji, je bolj 

udobno.  

Zelo sem pogrešal domačo 

okolico, moje sosede in 

domačine, igranje s prijateljem 

Lanom, igranje nogometa na 

travniku in kopanje v bazenu z 

njim. 

Hkrati sem pogrešal tudi 

domače sadje, ki ga imamo v 

sadovnjaku, kot na primer 

jabolka, breskve, grozdje, ki 

sem ga velikokrat jedel na 

kavču, medtem ko sem užival. 

Pogrešal sem tudi muco Mici in mačka Pikija ter igranje z njima in tudi crkljanje. 

Pogrešal sem tudi igranje in druženje s svojim starejšim bratom Timijem, ki ga 

imam zelo rad. Pogrešal sem tudi izzivanje staršev in Timija, saj rad malo 

ponagajam. 

Pogrešal sem tudi počivanje, pohod ob potoku, hojo do avtobusne postaje in še 

nazaj domov… 

Rene Horvat, 5.a 

 

 
MOJE POČITNICE 

 

Počitnice so bile kratke. Šla sem kotalkat. Stopila sem na kamen in padla. Še 

dobro, da sem padla na rit. Vseeno je bolelo. Med počitnicami sem bila pri babici. 

Tam sem se s sestrično igrala z lego kockami. Ustvarjala sem voščilnice. Prebrala 

sem nekaj knjig. Bila sem na sprehodu.  

Včeraj smo praznovali atijev rojstni dan. Imeli smo se lepo.  

Ajda Karba, 2.a 
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 ZABAVA PRESENEČENJA

                     
Vsi na svetu imamo enkrat na leto rojstni dan. Tudi moj dedek. Imam super 

dedka, ki je nekaj časa nazaj praznoval svoj rojstni dan. Z družino smo mu 

pripravili rojstno dnevno zabavo. Popeljala vas bom v preteklost in povedala 

kratko zgodbo o dedkovem rojstnem dnevu. 

Bil je vroč julijski dan. Dedi se je odločil, da letošnjega rojstnega dneva ne bo 

praznoval, saj jih je že veliko prestal. To je povedal moji babici in takoj, ko je 

zaslišala te besede, jo je kar zgrozilo. In naš dedi se je odpravil na prečudovit 

sprehod v gozd. Babica se je takoj spravila v akcijo in skovala načrt za zabavo. 

Poklicala je širšo družino. Zelo sem bila vesela, ko sem izvedela, da bomo našemu 

dedku pripravili zabavo presenečenja za rojstni dan. Babica je v ta načrt zvlekla 

še mene. In tako sva se ga lotili. Povabili sva sorodnike iz Ljubljane, Raven na 

Koroškem, Beograda in seveda iz Maribora. Vsi so se navdušeno odzvali vabilu. 

Tako so se začele najine priprave. »Kaj mu bomo kupili?«, je bilo moje prvo 

vprašanje. Imela sem pa še veliko drugih: »Kakšna bo hrana, prostor kjer bo 

praznovanje, kaj mu bomo kupili in zelo, zelo pomembno vprašanje, kako dedka 

spraviti tja?« »Dedi bi potreboval novi počivalnik,« zavzdihne babica. »Ja, dobra 

ideja in jaz imam še boljšo. Kaj, če bi dedija z normalno pručko zmedli in ko se 

vrne domov, bi ga tam čakal nov počivalnik,« vprašam babico in v trenutku se je 

strinjala. Odpraviva se v nakupovalno pustolovščino. Kupili sva super počivalnik in 

ga skrili k sosedu v garažo, da dedi ne bi ničesar posumil. Prva stvar je bila 

rešena. O, in kupili sva še pručko. »Kaj, ko bi dedi praznoval v gostilni?« vprašam. 

»Ja dobra ideja,« se strinja babi.  Kako dedka spraviti tja, je bilo pa res dobro 

vprašanje. »Babiiiiiiii!« zakličem na ves glas. Babi prestrašena takoj pridirja v 

jedilnico in me začudeno pogleda, saj sem se navihano hihitala. »Kaj je narobe? 

Zakaj si kričala?« me vpraša. »Našla sem idejo, kako dedija spraviti v gostilno. 

Tako, da rečeva, da praznuje Katarina (moja sestrična) rojstni dan.« »To je 

genialna ideja, Lia. Kaj je danes s tabo, da iz tebe pokajo same dobre ideje?« 

Priprave so stekle naprej. Rezervirali sva gostilno, poskrbeli za torto,…  

In sedaj napoči dan D. S starši in bratom sem se kot organizatorka prva 

pripeljala v gostilno. Napihnili smo še par balonov in se pripravili na zabavo. 

Babica in dedek sta morala priti zadnja, saj je babica spremljala dedka. Počasi so 

prihajali še zadnji gostje. To pomeni, da bo dedek vsak čas tu. Otroci smo se 

zbrali in povedala sem jim načrt. Dobro so me poslušali.  

Dedi je prišel in se pozdravil z drugimi gosti. Svojo hčerko je vprašal, kje je 

Katarina.  Odgovorila mu je na vprašanje in dedi je sedel na klop v gostilni. Otroci 

pa smo se odtihotapili do kuhinje in prijazna kuharica nam je dala torto, ki je bila 

na vozičku. Na torti pa je pisalo: VSE NAJBOLJŠE ZA 80 LET. Torto smo s 

ponosom odpeljali do dedka in mu zapeli. Priključili so se še drugi. In takrat je 

naš dedi ugotovil, da je zabava zanj. V očeh so se mu pojavile solze, od 
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presenečenja se mu je zatresla brada. Zdaj pa je čas za darilo. Dedi odpre darilo 

in dobi pručko. Bil je vesel. Moj dedi je zelo skromna oseba in pručka za 

posedanje pred hišo se mu je zdela ravno pravšnje darilo. Hvaležno nas je 

pogledal in še ves solzen izustil: »Res ste me presenetili, hvala vam za to. To je 

moja najljubša zabava za rojstni dan!«  

Zabava se čez nekaj časa srečno zaključi. Dedi in babi se odpravita domov. Dedi 

zagleda fotelj, presenečen, da današnjih presenečenj še ni konec, objame babico 

in tako se  zgodba zaključi. 

 

Tako, to je moja zgodba in upam, da vam je bila všeč. Vsaj tako kot meni in 

seveda mojemu dedku. 

 Lia Bele, 4.b

PRESENEČENJE, MAMI ! 
  

Jaz sem si že od nekdaj želela pujsa. Pravega pujsa. 

Začela sem se zanimati, kakšen karakter imajo in kako se za njih skrbi. 

Tatija sem prvič vprašala, ali lahko imamo domačega pujsa. Toda kakšen je bil 

odgovor?! 

Niti namigniti vam ni treba. Saj veste kakšen je. NE! Oh, oh, pa še kaj! 

Pri mili volji sem mu zdrdrala vsako podrobnost in mu na uho zašepetala, da je 

pujs ena izmed najpametnejših živali. Fja, pa niti mignil ni. Toda verjemite; po 

letu prosjačenja je spoznal, da mislim smrtno resno. Začel je razmišljati in 

dojemati, da je to ena mojih najpomembnejših misli in želja. 

Ja, priznam, najprej je bilo to na zadnjem mestu želja. Toda postopoma se je vse 

to stopnjevalo. Tudi pri tatiju. Vedno več sva brala o tem in bolj sva mislila o tem 

in začela sanjariti o tem in ..... 

Ja, prišla sva skupaj in preden sva si izmenjala misli, je bila samo še ena tarča.... 

Mami! 

Ta naša mami... Ona je komaj privolila da imamo mačko Lizzy. Pfff.... Kaj šele za 

pujsa. No, to je problem. Vsi pravijo, da so pujsi umazani samo zato, ker se 

valjajo po blatu, da se zaščitijo pred opeklinami sonca in ker pač radi rijejo po 

blatu. Hja, vam bom pa že dala misliti. 

No, če pomislim. Točno vem, kaj rabim. Ha, uganite! No, povejte. Kaj mislite? 

Nimam ideje! Ah, kaj naj, ustavim pujse pred valjanjem po blatu? Ali kaj? Joj... 

No, premišljevala sem. Nato pa je prišel... samo tati. 

No, vseeno, mogoče bo s seboj prinesel kakšno dobro novico. Verjemite, saj jo je. 

Dobro mislim o njej. Sama pri sebi sem si rekla: tati, povej že. In povedal jo je. 

Ni bila ravno novica, temveč je bil skrivni načrt. No, pa da ne boste mislili, da je 

našel gusarski načrt, ampak je povedal, da je poklical gospoda .... 

Ah, pusti stat. Gremo raje.....joj, je že nedelja. 
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Uf, ja, tatija moram opozoriti, da ..... Čakaj, tatijevi copati so na hodniku in jakne 

ni. Zaslišim trobljenje avtomobila in se spomnim, da greva po pujsa. Oblečem se 

in stečem ven. Stopim v avto in tatiju dam predlog, kako bi pujsu lahko bilo ime. 

Vožnja do gospoda s pujsom je bila kratka. Kar naenkrat je tati rekel, da samo še 

zavijemo. Toda kam naj zavijemo, če smo na sredi avtoceste? 

Začela sem gledati okoli in opazila majhen parkirni prostor, kjer sta bila dva 

avtomobila. Rekla sem si, da tja že ne bomo zavili. Toda smo. Mislila sem, da bo 

tati vprašal samo za smer. Toda izstopil je iz avtomobila in dal gospodu roko. 

Drugi gospod pa je iz prtljažnika avtomobila vzel kletko v kateri se je nekaj 

premikalo. Tati se je poslovil in prišel proti avtomobilu. V naročje mi je dal kletko 

s čisto pravim pujsom. 

Skozi okno avtomobila sem pomahala gospodoma in sva se odpeljala. 

Tale prikupen pujsek, ki je bil na mojih kolenih, je bil manjši od domačega kunca. 

Prikupno! 

Ko sva prišla domov, je na hodnik pritekla moja sestra in nama pomagala odpreti 

kletko. 

Malo smo ga pobožali, nato pa ga spustili, da prevoha prostor. Šel je naravnost v 

kuhinjo in se na sredi polulal in pokakal. Hitro sem šla v akcijo in počistila vso 

umazanijo. Nato smo vsi trije odšli spat. Tudi pujs. 

Ko je prišla mami domov, ga niti opazila ni, ker je tako hitela. Zjutraj smo ji ga 

pokazali, toda ni bila ravno navdušena, saj se z njo o tem nismo pogovorili.  

Po kakem mesecu smo ga vsi štirje vzljubili.  

Skupaj smo mu dali ime Gospod Pujs Rudi Rilec VII. 

Zarja Laura Kolbl, 4.b 
 

BOŽIČNO PRESENEČENJE 
 

Letos je bil že moj deseti božični večer. Z družino se vedno zberemo pri babici, nato pa 

gremo k nam domov. Pri nas doma ne verjamemo v božička, zato je bilo vse skupaj zelo 

čudno in tudi presenetljivo, ker sem tudi jaz dal darilo pod smreko. Naj vam povem to 

zgodbo. 

Najprej vam bom povedal, kako je prišlo do darila. Nekega dne je učiteljica povedala, da 

bomo imeli tehniški dan. Povedala je tudi, da bo ta izdelek božično darilo. Nekaj dni 

nazaj sem si zvil prst, zato nisem vedel, če bom lahko izdelek naredil. Tisti dan mi je 

izdelek uspel, saj mi je pri tem pomagal moj prijatelj. Ta izdelek je bila lesena škatla. Ni 

bila zelo velika, kar velika pa že. Čez nekaj dni smo škatlo pobarvali, nato pa zavili. Kar 

hitro je bil že božič. Pred božičem sem opazil, da bi lahko darilo še izboljšal. Zato sem 

vzel rdeči trak in vročo pištolo. Iz tega sem naredil pentljo, to sem zalepil na zavito 

škatlo. Iz omare sem vzel še vrečko in škatlo dal v vrečko. Na vrečko sem še napisal ime 

in tako je potekal dan pred božičem.  

Zdaj vam bom povedal, kako je izgledal božični dan. Zjutraj sem se zbudil in sem komaj 

čakal na večer. Ko je bila ura pet, smo se odpeljali k babici. Tam smo jedli kosilo in za 

posladek še piškote. Nato smo okrasili jelko. Pri babici je jelka bila čisto polna, saj je 
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bila majhna in umetna. Ko smo jo okrasili, so nam starši rekli, da moramo iti v otroško 

sobo, da ne bi videli, kako nastavljajo darila pod smreko. Ko smo dobili darila, smo se 

razveselili in jih odprli. Zvečer  smo odšli domov. Ko smo prišli domov, smo morali iti vsi v 

kopalnico. Nato je ati odšel ven in dal pod smreko darila. Nato je to naredila mami in na 

koncu še sestra. Meni ni bilo treba dati darila pod smreko, ker sem ga dal še preden smo 

šli k babici, ampak tega ni vedel nihče. Nato smo vsi odšli v dnevno sobo. Z Zarjo sva 

razdelila darila. Jaz sem dobil samo eno darilo, ki je bilo zelo majhno. Vprašal sem mamo, 

zakaj  sem dobil samo eno majhno darilo. Mami je zakričala in rekla: "Tomaž! Pojdi po 

Matijevo darilo." Ati ga je prinesel in bilo je zelo veliko. Vedel sem, da je v njem nerf 

pištola. Zelo sem se razveselil. Povedal sem jim, da imam tudi jaz darilo za njih. Pogledali 

so v vrečko in videli škatlo in voščilnico. Bili so zelo presenečeni, ker tega niso 

pričakovali.    

V tej škatli bomo hranili majhne spominke z naših potovanj. 

Matija Puh, 4.b 

 

KNJIŽNI SVET (avtorska 

pesem) 

 
Ko berem, se mi zdi, 

da vse se v resničnost spremeni. 

V knjižnem svetu vse se zgodi, 

Palček se smeji, Trnuljčica pa zbudi. 

 

V knjigi so korenjaki in veseljaki. 

Knjigo prebereš ena, dva, tri, 

če zanimiva se ti zdi, 

ampak najlepše se mi zdi, 

da v knjigi domišljija živi. 

Valentin Kniplič, 6.b  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTOVANJE SKOZI BRANJE 

(avtorska pesem) 

 
Potovanje sem začela, ko eno sem 

noč dolgo bedela  

in nisem vedela, kaj bi počela. 

 

In moje potovanje skozi branje 

začelo se je takoj, 

ko sem knjigo v roke vzela in brati 

pričela. 

 

Vse tako lepo mi je bilo 

kot zares bi se dogajalo  

in pozabila sem na vse skrbi, 

kot da jih več ni. 

 

Skozi to potovanje bom hodila vse do 

takrat,  

do takrat, 

ko bom hotela in želela brat. 

In tudi vi se mi lahko pridružite na to 

bralno dogodivščino, 

saj vam bo zelo lepo, tako, kot tudi 

meni je bilo. 

Rubi Štrakl, 6.b
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KNJIŽNI SEJEM 
 

Bila je sobota, a še zdaleč ne 

dolgočasna. Odpravili smo se v 

Ljubljano na knjižni sejem. Zbudili 

smo se kaj zgodaj in se z vlakom 

odpeljali v Ljubljano. Najprej smo 

obiskali Narodni muzej, nato pa 

Cankarjev dom, v katerem se je 

odvijal knjižni sejem.  Na njem ni bilo 

samo na stotine knjig , ampak  tudi 

kup predavanj, predstavitev in še kaj 

bi se našlo. Na knjižni sejem sem 

odšla z namenom, da bi našla kaj 

novih knjig, ki si jih bom pozneje 

izposodila v knjižnici in jih prebrala. 

Zahvaljujem se učiteljicama, ge. 

Lorenčič in ge. Cvetko, ki sta nam  

omogočili to zanimivo ekskurzijo. 

Minca Munda, 7.b 

 
Na knjižnem sejmu se zagotovo za 

vsakega najde kakšna knjiga. Jaz sem 

na sejmu iskal založbo, pri kateri 

izdajajo knjige Ivana Sivca. Prostori, 

ki so del Cankarjevega doma in kjer 

je potekal knjižni sejem, so zelo 

prostorni. Zanimivo je bilo tudi 

spoznanje, kako veliko ljudi ima svoje 

založbe. 

Najlepši del tega dneva je bil ogled 

Narodnega muzeja, kjer smo si 

ogledali zlate predmete, ki so jih v 

vsakdanjem življenju uporabljali 

Kitajci višjih slojev. Videli smo veliko 

zlatih okraskov, igel za lase, posod, 

nakita, orodja in starega denarja… 

Zanimivo je bilo videti situlo iz Vač, 

paleolitsko piščal in mumijo. 

Andrej Greifoner, 8.a 

 

Na knjižnem sejmu mi je bilo všeč, 

zanimivo si je bilo ogledovati knjige. 

Na prizorišču so bile razne 

predstave, predstavitve, tudi za 

hrano in pijačo je bilo poskrbljeno. 

Mogoče je bilo kupiti tudi igrače, 

različna pisala,… Sama sem si želela 

kupiti knjigo o Stephenu Curryu, a mi 

ne bi ostalo dovolj denarja za kosilo. 

Morda bi lahko malo prej odšli iz 

Cankarjevega doma. Obisk 

priporočam tudi drugim. 

Lena Trantura, 6.b 

 
Vožnja z vlakom je bila zelo zabavna! 

Ko smo prispeli v Cankarjev dom, smo 

si lahko več kot dve uri ogledovali 

knjige. Izbor knjig je bil res 

ogromen, prodajali pa so še več 

zanimivih stvari. Na različnih mestih 

so se odvijale razne predstavitve, 

predstave, pogovori z ustvarjalci, … 

Ko smo zapustili sejem, smo se lahko 

gibali po Čopovi ulici, kjer smo tudi 

kosili, obiskali smo tudi prekrasen 

muzej. Vožnja v Maribor pa je bila še 

bolj zabavna. Ekskurzija je bila 

super. 

Zala Leskovar, 6.b 

 

 

Vožnja z vlakom je bila zelo zabavna, 

a se je malce vlekla.  

V muzeju so bile lego kocke, ki smo 

jih lahko sestavljali. Navdušena sem 

bila nad zlatim nakitom kitajskih 

cesarjev. Muzejske razstave so bile 

izvirne, a ta obisk mi ni bil najbolj 

všeč od vsega, kar smo doživeli v 

soboto.  
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Na knjižnem sejmu sem zase kupila 

praskanko, za sestro pa knjigo Pasji 

mož – 2.del. Veliko smo se družili. Ko 

smo odhajali proti Mc Donaldsu, nas 

je malo zmotil dež. Privoščila sem si 

male Jummy palačinkice. Prosto smo 

se lahko sprehodili do spomenika 

Franceta Prešerna, kjer smo opazili 

tudi njegovo muzo pesništva. Na poti 

domov z vlakom sem še bolj uživala, 

čeprav se sedeži niso dali raztegniti. 

To nas je malo motilo. Imeli smo se 

super, bi z veseljem ponovila to 

doživetje! 

Špela Lucija Kolbl, 6.b 

 
Na  sobotni ekskurziji mi je bilo 

najbolj všeč, da smo se punce lahko 

družile. Kupila sem dnevnik zase in 

eno knjigo za brata.  

V muzeju sem občudovala znamenito 

paleolitsko piščal iz jame Divje babe, 

ki je del stalne zbirke Narodnega 

muzeja v Ljubljani. 

Nika Petrovič, 6.a 

 
Vožnja z vlakom je bila zelo zabavna, 

a se je malo »vlekla«. Tudi v muzeju 

je bilo lepo, poučno in izvirno. 

Najbolj zanimivo pa si je bilo ogledati 

zlate predmete kitajskih cesarjev  in 

lego kocke. Na knjižnem sejmu v 

Cankarjevem domu je bila gneča, a je 

bilo kljub temu zanimivo. Kupila sem 

si knjigo Nabriti mulc Letovanje ter 

karte Resnica ali izziv, ki sem jih 

uporabila že prvi dan. 

Malo nas je zmotil dež, a nič za to. 

Pot nazaj sploh ni bila tako dolga kot 

pot tja. Na knjižnem sejmu nisem bila 

prvič in rečem lahko: » Knjižni sejem 

je vsako leto bolj zanimiv! «. 

Neja Kodrič, 6.b 

 
Bilo je zelo, zelo »fajn«. Najbolj sem 

uživala v Cankarjevem domu, saj je 

bilo tam veliko stojnic s knjigami. 

Tudi ljudi je bilo veliko. Kupila sem si 

kar nekaj knjig.  

Upam, da bom lahko šla zraven tudi 

naslednje leto. 

Elena Majer, 6.a 

 

MOJ SVET BRANJA – 

POTOVANJA (avtorska 

pesem) 

 

 

 

 

 
Knjiga me popelje na potovanje ali v 

domišljijske sanje.  

Knjiga se igra in včasih poskoči sem 

ter tja. 

Zgodba je kot godba, ki mi igra in me 

zabava. 

Zgodba dobra je kot kruh, saj njen 

pisatelj ni od muh. 

 

Za knjigo se oziraš, v njeno zgodbo 

vdiraš. 

Z  njo dihaš, pogosto tudi sopihaš. 

Vedno je ob meni, v sreči in tudi v 

bedi. 

Nikoli ne razočara, veselim se, saj 

me očara. 

 

Julija Partlič, 6.b  
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                  JAZ      

KNJIŽNICO 

Šolsko knjižnico  imam rada, 
kot da bi  bila  najlepši grad. 
V šolski knjižnici je mir, 

je tudi mojega znanja vir. 

       

 

 

Šolske knjige so zlate, 

saj so besede v njih bogate .  

 

Šolska knjižnica cveti,  

saj se v njej lahko »leti«. 

  

Zlatolaska svoje lase s stolpa spusti, 

 princ pa prihiti. 

Ostržek dolg nos ima,  

 saj lagati ne zna. 

 
Špela in Neja, 6. razred 

 

V KNJIŽNICI NAJDEMO VELIKO DOBRIH KNJIG, ZAHVALJUJOČ 

KNJIŽNIČARKI. 

SVIT LOVRENČIČ, 2.A 

              
ŠOLSKA KNJIŽNICA SE NAHAJA V PRITLIČJU NAŠE ŠOLE, SICER NI 

VELIKA, AMPAK JE POLNA KNJIG IN VSAK LAHKO NAJDE NEKAJ ZASE. 

KNJIŽNIČARKA JE PRIJAZNA IN NAM POMAGA PRI IZBIRI KNJIG. 

ZOJA PIRC, 2.B 
 

ŠOLSKO KNJIŽNICO IMAM RADA ZATO, KER JE V NJEJ VELIKO 

ZANIMIVIH ZGODB. 

LANA GABOR, 2.A 
 

 

KER RADA BEREM, SI RADA TUDI IZPOSOJAM KNJIGE V KNJIŽNICAH. ŠE 

POSEBEJ PA IMAM RADA ŠOLSKO KNJIŽNICO, KER MI JE VEDNO PRI 

ROKI. VŠEČ MI JE TUDI, DA JE KNJIŽNIČARKA ZELO PRIJAZNA DO NAS, 

KO SMO V KNJIŽNICI. V KNJIŽNICI PA MI JE NAJBOLJ VŠEČ, DA JE TAM 

VEDNO LEPO UREJENO.  

SOFIJA KAMENŠEK, 2.A 
 

V KNJIŽNICI MORAMO BITI TIHO. V KNJIŽNICI SI IZPOSODIMO 

KNJIGE. V KNJIŽNICI GLEDAMO IN BEREMO KNJIGE.  

EMA, 2.A 
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JAZ IMAM RADA ŠOLSKO KNJIŽNICO, KER IMA VELIKO ZANIMIVIH IN 

LEPIH KNJIG. KNJIŽNIČARKA NAM POKAŽE IN POVE, KJE SO KNJIGE, KI 

JIH IŠČEMO.  

ANEJA VOGRINEC, 2.B 
 

JAZ IMAM RADA ŠOLSKO 

KNJIŽNICO, ZATO KER JE V 

NJEJ TOLIKO ZANIMIVIH 

KNJIG. VŠEČ MI JE TISTA Z 

NASLOVOM O MIŠKI, KI JE 

BRALA PRAVLJICE IN ČEŠNJE. 

TA MI JE ZELO VŠEČ, KER V 

NJEJ NASTOPATA MIŠKA IN LEV. KNJIŽNIČARKA DARJA JE ZELO 

PRIJAZNA. ŠOLSKA KNJIŽNICA MI JE VŠEČ ZATO, KER JE V NJEJ 

TOLIKO ZANIMIVIH KNJIG. ŠOLSKA KNJIŽNICA JE ZAKON. 

NEŽA TEJA ŠAUPERL, 2.B 

 

Šolska knjižnica je zabavna, v njej kar mrgoli knjig. 

Je mala in prisrčna, 

v njej pameti ne zmanjka ti.  

Vse knjige so zabavne, 

morda še kakšna zame ni. 

Tam so knjige male in velike 

za male in velike. 

Knjižničarka knjigo poskenira in 

mi jo izroči, 

ko jo preberem, vrnem jo in 

tako potuje dneve in noči. 

Pina Batič, 5.a 
 

RADA ZAHAJAM v ŠOLSKO KNJIŽNICO 
 

Nekega dne, ko sem prišla zjutraj v šolo deset minut prej, sem si rekla:« Pouka še ni, 

lahko pa grem v šolsko knjižnico.« Kot bi mignil in že sem bila tam. Gospe 

knjižničarke ni bilo. Začela sem jo iskati. Našla sem jo pri omaricah. Jezila se je na 

starejše učence, ki so risali po omaricah s flomastri. Nato me je pogledala in 

vprašala, kaj počnem tukaj. Povedala sem ji, da bi enkrat za spremembo rada 

obiskala šolsko knjižnico. Strinjala se je, da vstopim. Ko sva vstopili v prostore 
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šolske knjižnice, sem s knjižne police vzela zgodbo z naslovom Moj zajček. 

Pripoveduje o fantu, ki nima družine in prijateljev, a ima zajčka. Nekoč so mu 

zajčka ugrabili, a ga je rešil in nikoli več ga niso nadlegovali. Jaz sploh nisem 

vedela, da so zgodbe lahko tako zanimive. To je bil moj prvi obisk knjižnice. Na šoli 

se vendar govori, da je naša knjižničarka zelo, zelo, zelo, zelo, zelo stroga. In jaz 

sem komaj danes zbrala pogum za obisk šolske knjižnice. Vsi se bojijo stopiti čez prag 

šolske knjižnice. No, meni se sploh ne zdi tako hudo. Kar naenkrat se je knjižničarka 
obrnila, me pogledala in vprašala: »Si boš kaj izposodila?« Pokimala sem. Prinesla 

mi je knjigo z naslovom Moj zajček. Nato pa je kar iznenada……………zazvonil 

šolski  zvonec. Knjižničarka se mi je nasmehnila, se mi opravičila, dala knjigo, ki 
sem si jo izposodila in rekla: »Leti!«  

Od takrat naprej vedno pridem v šolo dvajset minut pred poukom, da bi vsak dan 

lahko obiskala moj svet domišljije - šolsko knjižnico. 
Ela Švagerl, 4.b 

 
RADA IMAM ŠOLSKO KNJIŽNICO 

 

Rada imam šolsko knjižnico, ker tam vse tako lepo diši po knjigah. V knjižnici 

vedno najdem kakšno knjigo. Knjižnico obožujem res zelo, ker so knjige zanimive. 

Najbolj od vsega pa je ljubezniva knjižničarka. Ko vstopim tja, knjižničarka takoj 

pride do mene, pozdravi in me vpraša, katero knjigo želim. Pokaže mi, kje je ta 

knjiga, nato pa se ji zahvalim. Knjižnico imam rada tudi zato, ker so povsod same 

knjige. Iz knjig se veliko naučimo. Knjižnico obiskujem že dolgo, ker so tam 

knjige za starejše in mlajše otroke. Knjižnica je najlepši kraj, zato se tam vedno 

dobro počutim. V knjižnici lahko tudi sedem, preberem kakšno knjigo ali dve in 

grem. Ko si knjigo sposodim in jo vzamem domov, jo moram doma skrbno paziti. 

Knjižničarka me vedno gleda veselo, se smeje in mi govori z nežnim glasom. 

Julija Zelenko 4.B 

 
Šolsko knjižnico imam rad zato, ker se lahko iz knjig nekaj naučim. Berem in 

izposojam si  zanimive knjige. Rad imam stripe. Knjižničarka je zelo prijazna, 

šolska knjižnica pa najljubša knjižnica, kjer je veliko lepih dogodivščin. 

Mai Hercig, 4.a 

 

Šolska knjižnica je super, ker je v njej prijazna knjižničarka, zanimive, smešne, 

poučne ter zabavne knjige ter stripi. Rada grem v knjižnico in se zamotim z 

branjem. 

Urša Kuhar, 4.b 
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         JAZ      KNJIŽNICO 
 

Knjižnica pomeni mi vse, 

ker polna zanimivih stvari je. 

Knjižnica police ima, 

vsaka polna je knjig od Ž do A. 

Tam knjige za vsak stil so, 

zate, zame in za tisto deklico. 

In v knjižnici vse se lahko zgodi, 

čarovnica na metli prileti in Tinčka v žabo 

spremeni. 

Ampak v knjižnici ni vse tako lepo, 

saj nekatere knjige polne sovraštva in 

žalosti so.  

Poznamo pa tudi vesele knjige, 

ki so v knjižnico kar priplesale, 

da bi nam godbo veselja zaigrale. 

A s knjigami moramo biti previdni zelo,  

saj če katero od njih poškodujemo,  

zaboli celotno knjižnico. 

Zdaj pa en knjižni ČAV-ČAV, 

pa čim več hodite v knjižnico, 

saj vam bo tam vedno lepo.                

RUBI ŠTRAKL, 6.b 

 

Šolsko knjižnico imama rada, ker v njej vedno najdem zanimive knjige in revije, 

marsikaj zabavnega in tudi poučnega. V njej so knjige za naše najmlajše 

prvošolce. Seveda so v naši knjižnici tudi knjige za dobre in hitre bralce. Vsak 

lahko najde kaj zase, tudi ob pomoči prijazne knjižničarke. Naša šolska knjižnica 

je super! 

Meta Muhič, 5.a 

 

V šolski knjižnice se vedno najde kaj zame: grozljivke, slikanice, smešne 

zgodbe,… Meni je ob njih vedno prijetno. Naša šolska knjižnica je velika in se 

lahko v njej tudi v miru učiš ali bereš, saj so v njej stoli in mize. A ni samo odlična 

knjižnica, v njej je tudi zelo prijazna knjižničarka. Tudi to je pomembno. A v njej 

ne smeš biti glasen. Tudi to je pomembno. 

Jera Musil, 5.a 
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VABILO 
 

Dragi predsednik Borut Pahor! 

Vabimo Vas na prireditev za sto štirideset let naše šole in dvajset let 

telovadnice. Upamo, da boste prišli. 

Nace Žohar, 3.b 

 

PISMO 

 

V šoli se pouk začne ob pol devetih. Spodaj imamo veliko telovadnico. V šoli je 

tristo devetindevetdeset učencev. Na šoli je okoli dvainštirideset učiteljic in 

učiteljev. V šoli se učimo, hodimo na različne dejavnosti, zunaj lahko gremo na 

igrišče, ob ribnik, na igrala in ob lipo. 

Nace Žohar, 3.b 

 

Naša šola je zelo velika in veliko ima prostorov. Šola stoji v Limbušu. Učitelji in 

učiteljice so zelo prijazni, zato se rada učim. Ko imamo športno, se igramo 

različne igre, zato se je vedno veselim. Telovadnica je zelo lepa, prav tako 

jedilnica, učilnice, kabinet. Učitelji in učiteljice se zelo trudijo, da bi se veliko 

naučili. Razredi so opremljeni z izdelki otrok. V veliki avli so akvariji in terariji z 

različnimi živalmi in to so: želva, papige, legvan, ribe, miši, polži, paličnjaki … V 

naši kuhinji kuhajo zelo dobra kosila. Imamo tudi gibalnico. V njej imamo plezalne 

mreže, žogice, noge na vrvici … 

Dragi predsednik, Borut Pahor, želim, da pridete na prireditev. 

Ema Borucky, 3.a 

 

Naša šola je zelo poučna in v njej so otroci. V telovadnici je veliko prostora. In v 

njej se zelo zabavamo in polna je smeha. Otroci tudi nastopajo. Tudi učitelji in 

učiteljice so v njej. Učilo nas veliko, kot na primer pesmi, matematiko, 

slovenščino in še veliko. Zato vas vljudno vabimo na našo šolsko prireditev, kjer 

vam bo zelo lepo. Mi se že veselimo vašega obiska, če seveda pridete. Z našo šolo 

delamo svet lepši. 

Zoja Pirc, 2.b 

 

DRAGI PREDSEDNIK PAHOR, JAZ MISLIM, DA STE PRIJAZEN PREDSEDNIK. 

ŽELIM VAS SPOZNATI. MISLIM, DA STE DOBER ČLOVEK. ZA MENE JE TO 

RES. MOJA MAMA IN ATA TE OBOŽUJETA, ČE BI TE SPOZNALA, BI BILA 

SREČNA. 

Ajda Karba Kniplič, 2.a 
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PREKLETI  GOZD 
 

V razredu so pisali narek. Okno je bilo odprto in svež zrak je prijetno 

žgečkal rdeča lica učencev. Vsi so sledili narekovanim besedam, le 

Miha je videl pred seboj bel obrazek, obdan z dolgimi lasmi in parom 

velikih modrih oči… 

Deklica je zbežala v temen, zelo meglen gozd. Miha ji je sledil. Prišel 

je med 6 ogromnih kamnov. Oblikovali so krog in na vsakem od njih je 

pisalo, da v tem gozdu lahko najdeš smrt ali večno življenje. Najprej 

so prišli k njemu nesmrtniki in mu povedali, da nesmrtnost sploh ni 

sreča, ampak žalost, saj so za to plačali visoko ceno. Raje bi umrli z 

upanjem na srečo, kot ostali nesrečni večno živi. »Adijo, adijo, adijo, 

…« se je ponavljal pozdrav in vedno bolj izginjal. 

Miha je hodil naprej in prišel do neke stare hišice, pri kateri je stala 

tista deklica. Stopila je v hišico in Miha za njo. Vendar je deklica 

nenadoma zbledela in ni je bilo več. Prikazala se je stara prijazna 

ženica, mu dala jesti, ponudila kakav in mu dala v roko kamen. »Nikoli 

ni prepozno za izhod,« je dejala in izginila. Ostal je samo kamen v 

njegovi roki.  

Hodil je in hodil, dokler ni prišel do 

čudnega gospoda brez oči. Gospod ga je 

vprašal, ali bi raje ostal za vedno živ, ali 

šel zdaj v večna lovišča. Miha je izbral 

večno življenje. Gospod mu je dejal, da 

mora  popiti svetlečo vodo iz jezera. Popil 

jo je in začel se je rahlo svetiti kot 

deklica iz hišice. Zdaj je vse razumel. Spomnil se je besed 

nesmrtnikov in besede stare ženice ter zadnji trenutek pojedel 

kamen, ki mu ga je dala. 

Naenkrat je pristal v večnih loviščih s svojo babico. Pod seboj je 

videl vesele ljudi in postal je srečen. 

Dominik Gselman, 5.a 
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ČUDEŽNA SRAJCA 
 

Nekega dne sem šla v trgovino z oblačili, saj sem spremljala mamo, ki 

si je kupovala obleko. Šli sva na otroški oddelek in tam sem jo 

zagledala. 

Bila je snežno bele barve, okrašena je bila z zlatimi zvezdicami. To je 

bila najlepša srajca, kar sem jih kdaj videla. Ker sem imela nekaj 

privarčevanega denarja, sem si jo takoj kupila. Mama je rekla, da je 

to posebna srajca. Jaz sem rekla: »Čudežna!« Mami pa se je 

zasmejala: »Ne, to je spalna srajca.« 

Nad svojo novo spalno srajco sem bila tako navdušena, da sem jo 

takoj nadela. Bila je tako mehka, topla in prijetna, da se nisem mogla 

več ločiti od nje. Ko sem šla zvečer v posteljo, sem še enkrat 

pogledala svojo srajco in začela šteti zvezdice na njej. 

Nato pa se je zgodilo nekaj čudežnega. Nisem bila več v 

svoji postelji, temveč sem se znašla v sobi polni 

prijateljev. Zagledala sem Eleno, ki je rekla: »Eva, tudi 

ti si tukaj v čudežnem svetu. Pridi, greva v naslednjo 

sobo, kjer je glasba, da bova plesali.« Ugotovila sem, da 

je ta čudežni svet v bistvu šola. Ampak ne takšna šola, v 

kateri se učimo, prepisujemo in rešujemo matematične 

naloge. To je bila šola, v kateri smo lahko delali tisto, 

kar si zares želimo. 

Z Eleno sva najprej plesali kot nori, potem sva šli na 

sadni šejk posipan s čokoladnimi mrvicami in se 

pogovarjali o lepih oblačilih. Kmalu sem si zaželela 

kotalkanja in zagledala sem svoje kotalke. Kako kul!!! To 

je najboljša šola na svetu. »Pridi Elena! Brž na kotalke!« 

Na kotalkah sem se zavrtela, nato pa padla: »Auč!« 

Pogledala sem okoli sebe in ugotovila, da ležim v svoji 

postelji, oblečena v svojo novo pižamo. 

To so bile le sanje. Mislim, da je ta srajca zares 

čudežna, saj me vedno ponese v svet čudovitih sanj. 

Eva Lešnik, 6.a 
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SREČA JE NA STRANI POGUMNIH 
 

Ko sem staršem pri pogovoru doma povedal za temo spisa v mesecu marcu, se je 

moj oče takoj spomnil na svoj 20. rojstni dan. Povedal mi je, da se je naslednji 

dan, p njegovem rojstnem dnevu, Slovenija osamosvojila in odcepila od 

Jugoslavije. 

Udeležil se je prireditve ob osamosvojitvi na Trgu republike v Ljubljani. Povedal 

mi je, kaj se je zgodilo v naslednjih dneh. Ker Jugoslavija ni sprejela odcepitve 

Slovenije, jo je napadla z vojsko. Začela se je desetdnevna vojna. Napadla nas je 

jugoslovanska vojska, ki je bila veliko številčnejša in močnejša. Hoteli so zavzeti 

mejne prehode ter uničiti radijske in televizijske oddajnike, da bi s tem 

preprečili komunikacijo in obveščanje ljudi. Zgodilo se je kar nekaj letalskih in 

raketnih napadov. 

A Slovenci se nismo vdali. Jugoslovanska vojska je poškodovala oddajnike na 

Pohorju, Krvavcu in Boču, ki so omogočali sprejem v večjem deli Slovenije. 

Tehniki so hitro našli rešitev – druge oddajnike za obvestila na radiu in televiziji. 

Povedal mi je tudi, da so šli zvečer s strahom spat, ker niso vedeli, kaj jih čaka 

naslednji dan. Pri očetovem sosedu, ki ima kmetijo, so bili med vojno nastanjeni 

slovenski vojaki, ki so jim vaščani radi prinašali hrano. 

Po desetih dneh spopadov se je vojna končala. Z njo smo Slovenci dokazali, da 

zmoremo premagati še tako velike prepreke, če smo le pogumni. 

Potem nam tudi sreča ne uide. Iz očetovega pripovedovanja sem spoznal, da drži 

rek, Sreča je na strani pogumnih. Vem, da bom moral v svojem življenju ta rek 

upoštevati in biti pogumen. 

Jetnej Čarman, 6.a 

 

Nekoč je živela zajčica Koki. Bila je prestrašena zajčica. 

Nikoli ni nič poizkusila. Koki je bila žalostna, brez sreče in 

veselja. 

Doma se je rada igrala, da je atletska prvakinja. Skakala je skok v višino, skok v 

daljino in pretekla ves travnik. Zelo si je želela postati atletinja. 

Nekega dne je v zajčji šoli prišel v razred učitelj Zajček in vprašal: »Bi se kdo 

rad prijavil na krožek atletike?« Koki bi se srčno rada prijavila, a si ni upala 

dvigniti roke. Ko se je po pouku odpravljala domov, je začela razmišljati: »Zakaj 

sem taka strahopetka in si ne upam dvigniti roke za nekaj, kar me veseli?!« 

Naslednji dan v šoli je med glavnim odmorom odšla do gospoda Zajčka, da bi mu 

povedala, da obožuje atletiko in da bi jo rada trenirala. Premagala je svojo 

prestrašenost in zdaj trenira atletiko. 

To zgodbo sem napisala, ker se je tudi meni zgodilo nekaj podobnega in vem, da 

obstaja pregovor: Sreča je na strani pogumnih. 

Tiana Vogrinec, 6.a 
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Sreča za vsakega človeka pomeni nekaj drugega. Za nekoga je 

sreča, da zadene veliko denarja na loteriji. Za drugega je 

sreča, da vidi, da sliši, da ima družino in prijatelje. Za mene pa 

sreča pomeni, da imam svojo družino in da počnem, kar me 

veseli.  

Za srečo pa moramo tudi nekaj narediti in ne samo čakati 

doma, da bo sama potrkala na vrata. Jaz sem si že od malega 

želela, da bi plesala balet. Ko sem se vrtela, delala baletne 

gibe in si predstavljala, da plešem v gledališču, sem občutila 

srečo. 

Pred tremi leti sta me starša vpisala k baletu. Komaj sem čakala, da grem prvič 

na baletne vaje. Vendar, ko sem prišla tja, sem se počutila zelo slabo. Nikogar 

nisem poznala in ko smo začeli, sem ugotovila, da vse deklice poznajo korake, jaz 

pa nisem znala nič. Bilo mi je nerodno in vse deklice so se mi smejale. Domov sem 

prišla razočarana in rekla staršem, da nikoli več ne želim na balet. 

Starša sta rekla, da bo naslednjič sigurno bolje. Vendar je bilo naslednjič še 

huje. Pri plesnih korakih sem bila tako nerodna, da sem si skoraj zvila nogo. Da je 

bilo še bolj grozno, se mi je razdrla figa, jaz pa si nisem znala speti las. V 

garderobi so deklice nekaj šušljale proti meni in se zraven hihitale. Odločena sem 

bila, da je tega dovolj in nikdar več ne želim slišati za balet. Doma sem se 

razjokala, mama pa me je potolažila. Rekla mi je, da je tudi sama želela postati 

baletka in je odnehala, ker jo je bilo strah stroge učiteljice.  

Rekla je tudi: »Če si nekaj zares želiš, moraš biti pogumna in vztrajati. Doma vadi 

balet in se nauči plesti figo. Preden vstopiš v telovadnico, globoko vdihni in si 

sama pri sebi reci: ´Jaz to zmorem!´«  

Odločila sem se, da bom zbrala pogum in šla še enkrat na balet. Ker sem doma 

vadila korake, mi je šlo veliko bolje. Ob koncu ure me je poklicala deklica Kaja in 

rekla, da sva lahko prijateljici.  

Tako sem bila vesela, da sem zbrala pogum in vztrajala. Splača se biti pogumen, 

saj je sreča na strani pogumnih! 

Eva Lešnik, 6.a 

 
Kolikokrat že slišano? Vendar koliko pa zares uporabljeno? Želimo si biti srečni, 

ko pa pride priložnost, se pogosto bojimo tvegati in srečo zavržemo. Nekaj je 

seveda odvisno od našega značaja. Sama, moram priznati, spadam med tiste bolj 

previdne. Zato sem še toliko bolj ponosna, da lahko delim z vami zgodbo, ki 

dokazuje, da je včasih treba tvegati. 

Zgodilo se je pri mojih rosnih štirih letih. Prijateljica Lana, ki je nekaj let 

starejša od mene, se je navduševala nad konji. Tako me je nekega dne povabila na 

kmetijo, kjer se je učila delati s to mogočno živaljo. Moram priznati, da so konji 

prevzeli tudi mene. Želela sem ji pomagati, vendar me je opozorila, da sem še 
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premajhna. Bila sem nekoliko užaljena, vendar sem sprejela njeno odločitev. 

Žalostna sem jo opazovala pri delu, nakar je naenkrat, kot strela z jasnega, 

zagrmelo. Konj, ki ga je Lana negovala, je poskočil visoko v zrak in Lani 

poškodoval nogo. Solze so mi zalile obraz. Še pred nekaj minutami mogočna žival, 

je v mojih očeh postala pošast. Kljub tolažbam sem bila zelo prestrašena. 

Minevali so dnevi in meseci, vendar nikakor nisem pozabila na ta dogodek. Vsakič, 

ko sem videla konja, me je kljub njegovi lepoti znova in znova streslo. 

Kot bi mignil, je minilo leto in postala sem starejša. Poleg tega sem postala še 

pametnejša, samozavestnejša in pogumnejša. A strah pred konji je še kar ostal. 

Mami je dobro vedela, da so za mene konji lepe živali. Na vso moč se je trudila in 

me prepričevala, da so konji obvladljivi, če z njimi lepo ravnaš, in to, kar se je 

zgodilo Lani, je bila le izjema. Rekla je, da bom strah premagala tako, da se z 

njim soočim. To je za mene seveda bilo neizvedljivo. Ni in ni me mogla prepričati. 

Za lep čas se je tema o konjih pomirila in ko sem že mislila, da je mami na to 

pozabila, je sledilo presenečenje. 

Zadnji vikend pred prvim šolskim letom, smo si privoščili izlet. Ogledali smo si 

slovensko primorje in se na poti nazaj ustavili v kobilarni Lipica. To je bil za mene 

šok. Nisem si upala niti iz avta. Ko sta me starša prepričala, da so konji za 

ogrado, sem le izstopila. To je bil že velik korak. 

Ogledovala sem si kraj. Okrog in okrog samo konji .Bili so lepi, beli in veličastni. 

Na obraz se mi je prikradel nasmeh. Videla sem, kako so jih otroci česali, božali 

in jahali. Vsi so bili zelo srečni. Tudi jaz sem hotela biti ena izmed njih. Mama je 

to zelo dobro vedela. Sklonila se je k meni in rekla: »Zdaj ali pa nikoli.« Debelo 

sem jo pogledala, ona pa je prikimala in se nasmejala. Globoko sem vzdihnila in se 

trudila zbrati pogum, še enkrat pogledala mamo in prikimala.  

Kar naenkrat sem stala pred konjem. Zdelo 

se mi je, kot da se mi smeji in me prosi, naj 

ga pobožam. Kljub oklevanju sem zbrala 

pogum in tvegala. Stegnila sem roko in ga 

pobožala. Občutek je bil neverjeten. Takoj 

sem pozabila na strah in postala sem 

najsrečnejša punca na svetu. Zadovoljni, da 

je zmagal pogum, smo se odpeljali proti 

domu. 

Danes, ko imam že skoraj enajst let, težko razumem, kako sem se sploh lahko 

bala konjev. Vendar je očitno moralo biti tako, saj sem zato danes velika 

ljubiteljica konjev. So del mojega življenja. Vesela sem, da sem bila pogumna in 

premagala strah. Sedaj lahko rečem, da me konji navdušujejo, predvsem pa 

OSREČUJEJO. 

Kiara Skudnik, 6.a 
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VSI CVETOVI BODOČNOSTI SO V SEMENU SEDANJOSTI. 

(kitajski pregovor) 

 

 
To je kitajski pregovor, ki ima lahko več različnih 

pomenov. Če bodo starši pravilno vzgojili svoje 

otroke, bodo tudi njihovi otroci pravilno vzgajali 

svoje otroke. Če bomo lepo skrbeli za okolje in 

naravo, nam bo narava vrnila z dobrim. Če smo 

prijazni do ljudi, bodo tudi oni prijazni do nas. 

Anej in Jernej Baukman, 5.a 

 

Da sploh nastane nekaj, se mora iz nečesa razviti. 

Tako iz semena lahko zraste cvet, iz majhnega ploda 

človek, iz malih misli velike zamisli in ideje. Nekje na 

začetku so bila semena. Brez njih ne bi bilo življenja, 

pa naj bo to pri človeku, živalih ali rastlinah. Vsako 

seme ima svoj zapis. 

Leane Kurnik, 5.a 

 
Ko se rodimo, smo nedolžna mala kepica, ki potrebuje družino, ljubezen, toplino, 

hrano in spanje. Z odraščanjem pridobimo izkušnje in znanja. Smo majhno seme, 

ki se mora razviti v veliko ljubečo rožo. 

Učimo se vse življenje, od rojstva do smrti. Naučimo se marsikaj, kot na primer: 

sesati dudo, se plaziti, govoriti, hoditi, teči, računati, pisati in še veliko več.  

Ko dopolnimo 6 let, polni pričakovanj odidemo v šolo. Čaka nas 9 let osnovne šole, 

v kateri pridobimo veliko znanja. A to še ni konec učenja, pred nami so še 4 leta 

srednje šole in za nekatere še vsaj 4 leta fakultete.  

Po končanem šolanju nas čaka še služba, v kateri se naučimo opravljati različna 

dela.  

Po zaključku delavne dobe, se upokojimo in dobimo zasluženo pokojnino. Takrat je 

čas, da se zabavamo z vnuki in uresničimo podvige, ki smo si jih dolgo želeli. Po 

veliko letih se naše življenje na žalost izteče. 

Mislite, da je tistega dne učenja konec? Za nas ja, a za seboj smo pustili majhno 

seme, iz katerega se bo zopet razvila velika ljubeča roža. 

Meta Muhič, 5.a 
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... To, kar boš naredil zdaj, se ti bo obrestovalo v prihodnosti. Če se bom sedaj 

dobro učil, bom čez leta zagotovo dobil službo, ki si jo želim. Če bom sedaj dobro 

treniral nogomet, imam večje možnosti, da bom dober nogometaš. Ker bomo letos 

pisali veliko spisov, bomo v bodoče bolje pisali. 

Menim, da ta pogovor pomeni podobno kot pregovor Vsak je sam svoje sreče 

kovač in da si svojo prihodnost krojimo sami že sedaj. Zrasteš v to, v kar rasteš. 

Tisti, ki misli, da bo z lenarjenjem in važenjem prišel daleč, se zelo moti. 

Pregovor te skuša naučiti, da to, kar boš naredil zdaj, se ti bo v bodočnosti 

obrestovalo. 

Dominik Gselman, 5.a 

 
Sem deček star 10 let in se spomnim, da sem bil še manjši.Tudi naši starši so bili 

enkrat otroci. Bo res držalo, da vsa živa bitja rastemo, se razvijamo, staramo in 

enkrat umremo. 

Sem samo otrok, a že zdaj se veliko pričakuje od mene. Na prvem mestu je šola, 

a tudi ko končam, bom hodil v srednjo šolo. Želim študirati. Se pa moram še 

veliko naučiti. Starši mi pri tem pomagajo. Učijo me reda, obnašanja in dajejo mi 

koristne nasvete. Vse kar počnem danes, bom moral znati tudi kot odrasel in še 

mnogo več. Če želim biti uspešen, se moram že zdaj potruditi.  

Rad bi postal nogometni vratar tako kot moj oče. Zato 

redno treniram in letos sem začel še z golmanskimi 

treningi. To je naporno in mi vzame veliko časa. A 

mislim, da je bolje tako, kot da sem cele dneve pred 

televizijo. Nogomet me veseli in moram biti vztrajen. V 

razmislek dodam še en pregovor: Tako, kot si boš 

postlal, tako boš tudi spal. 

Tanej Handanović, 5.a 

 

Doma smo se pogovarjali in je kar nekaj razlag za ta pregovor. Je podoben 

našemu Kar seješ, to žanješ.  

Jaz ga razumem tako, da kar zdaj delamo, se trudimo in gradimo, bo v bodočnosti 

lažje in boljše. Če se bom zdaj trudil, učil, pridobil veliko znanja, se bo v 

bodočnosti to obrestovalo in mi bo lažje.  

Želim si postati dober trobentač. Se pravi, če bom sedaj 

dosti vadil trobento in se učil note, bo v prihodnosti to 

mogoče moja slava in kruh. 

Mami pa mi je povedala, da me je od majhnega učila olike, 

poštenja, prijaznosti ... Vesela in ponosna je, ko ji ljudje 

povejo in tudi sama opazi, da že imam te vrline. To ostane v 

tebi celo življenje. Upam! 

Alex Žlender, 5.a 
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BREZ MUJE SE ŠE ČEVELJ NE OBUJE 

 
To pomeni, da če se ne potrudiš, nečesa ne moreš narediti. Če se ne učiš, ne 

moreš znati. Če se ne trudiš biti prijazen, tak ne moreš biti. Moje odločitve so 

pomembne za mojo prihodnost pri vseh stvareh, tudi pri odnosih. 

Nikoli ni okej, da samo sedim in čakam, kaj se bo zgodilo, ker s tem postanem 

samo opazovalec svojega življenja in se lahko zgodi, da nezadovoljno opazujem 

odnose, ki se ne odvijajo tako, kot si želim. 

Kaj si pravzaprav želim? Moje želje me vodijo v dejanja, ki spreminjajo mojo 

prihodnost… Čakanje, sedenje, brezciljno tavanje ne vodijo nikamor, razen v 

nezadovoljstvo. Kot pravi pregovor Brez muje se še čevelj ne obuje, če samo 

stojimo na mestu, so odnosi slabi. S spoštovanjem sebe, svojih potreb, želja ter 

spoštovanjem drugih, pa krepimo odnose na takšen ali drugačen način in so lahko 

lepi. 

Nikita Frater Rajh, 5.a 

 

To je pregovor, ki govori o delu, marljivosti in varčnosti. Meni pove, da brez dela, 

truda in marljivosti v življenju ne dosežeš dosti. S trdim delom in trudom pa 

lahko dosežemo ogromno. Če se bom torej pripravil na preverjanje znanja tako, 

da se bom veliko učil in vadil, bom imel večje možnosti za boljšo oceno. 

Dober primer je uspeh mojega očeta, ki je moral trenirati vsak dan in trdo 

delati, se marsičemu odreči ter se stalno dokazovati, da je lahko izpolnil svoje 

sanje. 

Sem še mlad in se moram še veliko naučiti. Vem pa, da se moram truditi, da 

dosežem svoje sanje ali pa dober uspeh v šoli. 

Tanej Handanović, 5.a 

 

Ta rek je zelo zanimiv in poučen. Poznam ga že zelo dolgo, a nikoli se še nisem 

vprašala, kaj točno pomeni. Tako bom zdaj povedala, kaj si jaz mislim o njem. 

Pomeni, če se ti ne boš potrudil obuti čevlja, se čevelj ne bo obul, saj se stvari 

same ne premikajo. Seveda ta rek ne pripoveduje samo o čevlju, ampak na splošno 

o vseh stvareh. Za domačo nalogo dobiš spis in če ga ti ne boš napisal, se sam 

tudi ne bo. To velja tudi pri najmanjših stvareh. 

Ta rek si je pametno zapomniti in pomisliti nanj, ko se ti kaj ne da. 

Jera Musil, 5.a 
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BILA JE ZIMA 

 

Vsako zimo z družino delamo iglu. Prejšnjo zimo smo 

naredili ogromnega. 

Ko sem se zbudil in pogledal ven, je bilo vse belo. 

Takoj sem šel zbudit mamo in očeta. Pojedli smo 

zajtrk in se oblekli v zimska oblačila. 

Najprej smo naredili velik kup snega, ki smo ga pogladili. Sneg je bil zelo trd, 

zato je bilo delo težko. Mama je prišla povedat, da je kosilo pripravljeno. Pogledal 

sem na uro in bilo je že trinajst. 

Po kosilu smo zopet nadaljevali. Takrat sva se z bratom skregala. Ata naju je 

hotel pobotati. Spomnil se je, naj jaz naredim zunanji izgled, brat pa notranjega. 

Naredil sem tako, da je zgledalo kot iz kock. Najtežje je bilo na vrhu, ker je bil 

iglu visok meter in šestdeset centimetrov. Začelo se je temniti, zato smo končali 

z delom. 

Zjutraj je bilo moje delo zaman, saj je ponoči močno snežilo. Vse sem moral 

narediti še enkrat. Ko smo imeli pavzo, smo pili čaj in jedli pecivo. Takrat je 

prišel dedi in malo porušil iglu. Na srečo je podrl samo sprednji del. Potem nam je 

pomagal in nas naučil, da je boljše z žago. Poskusili smo, jo malo zvili, ampak z njo 

naredili strop. 

Ko smo končali, sem poklical mamo in sestro. Že prej sem naredil kepe in jih skril 

v iglu, kamor sem se tudi skril. Brat me je našel in takrat sem mu vrgel kepo. Na 

koncu smo se vsi kepali. 

Naučil sem se, da je vse lažje z družino in prijatelji. 

Valentin Borko, 5.a 

 

OPIS OSEBE 

MOJ ATI 

Ati ima velikokrat oblečen pulover. Na nogah ima kavbojke. Nogavice ima črne. 

Obut je v copate. Oči ima modre barve. Lase ima temne. Moj ati nosi očala. 

Njegov najljubši šport je smučanje. Njegove najljubše jedi so jedi na žaru. Všeč 

mi je, da igra z mano nogomet.  

Jure Rožič, 2.a 

MOJA SESTRA 

To je Alis, stara je trinajst let. Na obrazu ima rjave oči in nežne rjave obrvi. Alis 

je visoka za otroka njenih let. Sedaj se največ časa ukvarja s taborniki. Lis je 

včasih najboljša, včasih pa najslabša sestra na svetu. Redko si poveva, da se 

imava radi. V glavnem, z Alis sva najboljši sestrici.  

Sofija Kamenšek, 2.a 
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BIL JE NAJBOLJŠI DAN V MOJEM ŽIVLJENJU 

 
Bilo je konec treninga in izvedel sem, da bomo spremljali igralce rokometnih 

reprezentanc Slovenije in Latvije.  

Na začetku sem bil malce razočaran, ker je trener povedal, da bomo mlajši 

spremljali Latvijce. Bil sem zelo nestrpen in komaj čakal na ta dan. V šoli sem 

izvedel, da gre na tekmo tudi moj prijatelj Valentin, zato sem bil še bolj 

navdušen. Minili so dnevi in kmalu je prišel dan tekme. 

Ko je bil večer, smo se zbrali pred garderobami. Čakali smo kar nekaj časa, da so 

prišli vsi. Ko smo se vsi zbrali, smo vstopili v garderobe, kjer smo dobili posebne 

majice. Preoblekli smo se in šli stat na hodnik, kjer smo čakali zelo, zelo dolgo. 

Medtem so po hodniku hodili naši reprezentanti. Vsi smo jim hoteli dati petko. 

Bili smo zelo nestrpni, čakali pa smo že zelo dolgo. 

Trener je začel izbirati tiste, ki bodo spremljali reprezentanco Latvije in tiste, 

ki bodo držali zastavo Slovenije, zastavo Latvije in zastavo fair play. Nato je 

trener za roko prijel mene. Postavil me je na začetek kolone, zdaj mi je bilo 

jasno, da ne bom spremljal reprezentanta Latvije. Bil sem zelo navdušen. 

Napočil je čas, da gremo na igrišče. 

Končno smo dočakali to. Postavili smo se v 

ravno vrsto, dobili še nekaj navodil in smo 

lahko šli. Na začetku so predstavili 

reprezentanco Latvije, nato pa je vsa 

dvorana ponorela. Prišli so naši 

reprezentanti. Naš kapetan Jure Dolenc 

me je prijel za roko in sva se postavila v 

vrsto. Bil sem zelo nestrpen, ko sem videl, da je kamera ves čas kazala v mene in 

hkrati sem bil zelo navdušen. Ko so prišli vsi reprezentanti, sta bili na vrsti himni, 

najprej latvijska nato slovenska. Ko sta bili odpeti, sem popeljal kolono v 

garderobe. 

V garderobi smo se preoblekli, jaz samo spodnji del, ker smo majice lahko 

obdržali. Ko smo se preoblekli, smo odšli k svojim staršem. Mamo sem prosil, če 

lahko grem v drugem polčasu k Valentinu, in mi je na koncu dovolila. Sploh ni 

opazil, da prihajam k njemu, bil je zelo presenečen. 

Med polčasom so na igrišču imeli tekmovanje. Ko se je pričel drugi polčas, je 

Slovenija imela prednost. Z Valentinom sva se več pogovarjala, kot spremljala 

tekmo. Pet minut pred koncem tekme sem moral oditi do mame in Valentin me je 

pospremil. Ob koncu tekme smo vsi zelo zadovoljni odšli domov. 

Ta dan bo za vedno ostal v mojem spominu. Naučil sem se veliko o rokometu in 

upam, da bom na takem igrišču nekoč stal jaz. 

Rok Korevec, 5.a 



OŠ Rada Robiča Limbuš                                                                              Beseda ni konj 

26 
 

 

MALE GLAVE O VELIKI LJUBEZNI… 

 
Čeprav sva z Z dobra prijatelja, se dostikrat skregava, malo brcneva ali 

uščipneva zaradi malenkosti. Pogosto, ko ima Z družbo B, J in še koga, se dela 

frajerja.  

Ko pa smo včasih na pekrskem igrišču, se dobro razumeva in Z je dober prijatelj. 

Včasih tudi boljši kot katera prijateljica. 

Velikokrat fantje govorijo zelo žaljive besede, med njimi sta najbolj žaljiva B in 

J. Mogoče sem tudi jaz kdaj žaljiva, vendar ne do Z. Sicer se mi zdi nagajanje in 

hecanje s sošolci zabavno, vendar se včasih igra po nepotrebnem grobo konča. 

Najbolj pa me moti, ko zaradi neke malenkosti fantje ponorijo in so pregrobi do 

nas punc. Ker smo punce šibkejše, mislim, da bi se fantje morali v teh letih 

naučiti ravnanja z dekleti, da ne bodo pretepali svojih deklet, ko bodo odrasli. 

To brco, ki jo je danes dobil Z, bi bolj zaslužil B, ker je zelo nesramen in grob do 

mene in mojih sošolk. 

 

Ljubezen je ena izmed najlepših stvari v življenju. Lahko je grenka ali sladka. 

Nekateri pravijo; "Ljubezen je greh." Nekateri pa: "Ljubezni se ne moreš skriti, 

ker te vedno najde." Jaz ljubim kolo, brata, muco, očeta, mamo, babico, dedka, ... 

Eni se sprašujejo: "Ali bom sploh imel kdaj koga rad?" No, eni imajo srečo, 

nekateri pač ne. Nekateri se zaljubijo že v vrtcu, nekateri pa v srednji šoli. 

Lepa stvar v ljubezni je tudi poljub. Poznamo nekatere tipe poljubov: francoski 

poljub, navadni poljub, poljub na lice. 

Vsi bomo nekoč ljubili nekoga. Recimo duhovniki, ki so se odločili, da ne bodo imeli 

naraščaja, ljubijo boga. Samo z njim se ne moreš poljubljati. 

Vsem, ki še ne veste, kaj je ljubezen, priporočam knjigo Kaj je ljubezen. 

Mi v razredu smo občutili grenko plat ljubezni, saj moramo delati to domačo 

nalogo zaradi igric A in Ž. 

 

Moja največja ljubezen je do našega psa. Z njim se rad igram in veliko družim. 

Najbolj se veselim, ko pridem domov, se najem, naredim preostanek domače 

naloge, če jo imamo, in se grem igrat z njim. Zvečer ne smem sam na sprehod z 

njim, saj je zelo močan. Ima rad hrano in je zelo igriv. Naučil sem ga že več 

trikov. Je zelo pameten in se rad igra z žogo, a najraje se carta. Včasih se dere 

na ptice, ljudi in pse. Ima me zelo rad in jaz njega.  

 

Ljubezen je lepa stvar in poznamo različne ljubezni. Ljubezen do staršev, 

ljubezen do prijateljev in prijateljic, ljubezen do osebe, ki ti je všeč. 

Vsi čutimo ljubezen do nečesa, vendar je ljubezen lahko zelo kruta stvar. Če se s 

prijateljem skregaš, je lahko zelo neprijetno. Zaljubimo se lahko kadarkoli, celo 
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na prvi pogled. V življenju se običajno večkrat zaljubimo. Ker se človek 

spreminja, se spreminja tudi naše mišljenje in okus. Morda ti neka oseba, ki ti je 

bila včasih všeč, kasneje ni več tako pri srcu. Prava ljubezen je, ko imaš družino 

in takrat ti to pomeni vse. Največje bogastvo je, da lahko svoje življenje deliš z 

nekom, ki ga ljubiš. 

Brez ljubezni si ne morem predstavljati življenja, zato me stisne v srcu, ko 

pomislim na otroke, ki živijo brez družine ali, ki živijo na ulicah. 

 

Ljubezen je lepa stvar. Ljubiš, ko si odrasel in si pripravljen iti v življenje in si 

odgovoren sam zase. Zaljubiš se lahko prej, lahko že pri petih letih, samo nima 

smisla, saj tiste osebe se mogoče sploh ne boš spomnil, ko boš odrasel in boš imel 

družino. Ljubezen je lepa stvar, če pri njej ostaneš z zdravo pametjo. 

Poznam punco, ki se je zaljubila in imela še pol leta, da bi končala srednjo šolo. 

Starši so jo spodbujali pri učenju, ona pa je zbežala od doma k fantu. Najprej 

nihče ni vedel, kje je, zdaj pa tudi ne želi odgovarjati na telefonske klice in ne 

odpira vhodnih vrat... Zato se je boljše zaljubiti, ko si starejši in končaš šolo, da 

te ljubezen ne moti pri učenju. 

Ko se zaljubiš, ni nujno, da boš s tisto osebo živel. Vedno se lahko ločiš, ko si 

poročen ali pa samo zaljubljen. Ločiš se, ko ugotoviš, da s partnerjem nimata 

enakega načrta o življenju, ko si eden želi nekaj, drugi pa čisto nekaj tretjega. 

Ljubezen je lepa stvar, saj večino ljudi osreči. Jaz še nisem zaljubljen, ker sem 

še premlad, imam pa dobro prijateljico, s katero se rad družim. Vendar se sošolci 

radi norčujejo in o nama govorijo čudne stvari. Mislim da zato, ker oni nimajo 

tako dobrih prijateljic ali prijateljev. 

 

Poznamo različne ljubezni, kot je ljubezen do staršev, igranja, petja, kotalkanja, 

... A tukaj je v zraku drugačna ljubezen, kot si jo predstavlja kdorkoli drug. Ta 

ljubezen je nekaj posebnega. To je ljubezen, ko se združita dve srci in postaneta 

eno. Marsikdo se je še ne zaveda, ali pa tega ne prizna in ne pove. 

Včasih je ljubezen nesrečna ali neuspešna, a nič za to. Tisti, ki odpre srce, 

pomaga in se na druge ne ozira, gleda naprej in razmišlja, kaj bo naredil, da bo 

svet spremenil na bolje. A ta zgodba je zgodba o veliki ljubezni, ko se srci 

združita v eno, a ju nekaj vleče narazen – to je sila vesolja ali pa kamen v obliki 

srca, ki se je odlomil s pečine... 

Maja in Jan sta bila najboljša prijatelja že od otroštva. Potem sta postala morda 

nekaj več kot zelo, zelo dobra prijatelja. Pojavili so se metuljčki v trebuhu in 

iskrice v očeh, rdeča lica... Izkazalo se je, da to ni prijateljstvo, temveč prava 

pravcata mala ljubezen. Za to je izvedela vsa šola in vsi so se norčevali in se jima 

smejali. Nekaj časa sta vse ignorirala, potem pa sta sklenila,da bosta vsem 

povedala za razhod. 
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Seveda sta kasneje ugotovila, da je vseeno, kaj govorijo drugi, in ostala pri svojih 

mislih. Zato spoštujte ljubezen in bodite takšni kot ste. Mogoče tudi vas doleti 

kaj takega. 

 

Ljubezen je lahko mala, velika, žalostna, srečna, lahko pa tudi uniči življenje. Jaz 

sem zaljubljen, ampak bolj malo. Bolj je zaljubljen moj prijatelj in ga razumem. V 

našem razredu so zaljubljeni vsi, vendar nekateri ne priznajo. Med seboj se vsi 

zafrkavamo. Včasih sem tudi jaz zafrkaval druge. Zdaj jih več ne, ker jih 

razumem. Nekaterih pa tudi ne. Zaradi ljubezni so zamenjali svoje prijatelje. 

Nekateri za nobeno ceno nočejo priznati svoje ljubezni. No, nekateri pa kljub 

ljubezni niso slepi. V vsakem primeru bomo vsi enkrat zaljubljeni. Najhuje je, če 

si zaljubljen in veš, da te tvoja ljubezen ne ljubi in je v nekoga drugega. 

 

Ljubezen iščemo vse svoje življenje, po njej hrepenimo. Ljubezen je 

nepredvidljiva. O njej se govori in piše vsak dan. O ljubezni govorijo različni 

filmi, pesmi, knjige, romani. Poznamo različne vrste ljubezni: starševska 

ljubezen, bratska ljubezen, sestrska ljubezen... Ljubezni se ne da kupiti. 

Prava ljubezen prihaja iz srca. Najlepša je, ko je obojestranska. Ljubezen je 

čustvo, ki je pri nekaterih pogostejše. Pokažemo jo takrat, ko se navežemo na 

osebo ali neko stvar. Nekateri mislijo, da je ljubezen čudna in smešna. Včasih je 

zapletena in nepredvidljiva. Najlepša je brezmejna, z metuljčki v trebuhu. 

Takrat je nekaj čudovitega. 

 

Sošolka se je pretvarjala, da je zaljubljena v enega sošolca, ki pa mu to ni bilo 

všeč. Govoril ji je , naj neha, ker mu to ne paše. Ona je še naprej govorila, da je 

vanj, čeprav v resnici ni bila. Potem pa mu je napisala listek, da ga sovraži in da ni 

vanj. Odgovoril ji je, da je vesel. Začela je pisati in pošiljati stvari o njem, češ da 

je v drugo sošolko in narisala sličico, kako se poljubljata… Tudi on je začel pisati 

in risati o njej. To nikomur ni bilo všeč in začeli smo se prepirati, kdo je kriv in 

kdo je začel… 

Meni pa se zdi, da bi se morali vsi razumeti in imeti radi kot prijatelji. Tisti, ki so 

zaljubljeni, je to lepo za njih in se ne smeš norčevati. In če si samo prijatelj, to 

ne pomeni, da si zaljubljen. Zato se ne bi smeli prepirati, ker je boljše, če si 

prijatelj, ki se ne prepiraš. 

 

Ljubezen, kaj sploh je ljubezen? Jaz vam ne znam povedati, razumeli pa boste, ko 

preberete to zgodbo. V njej nastopajo Luka, Max in Lija. 

No, zgodba gre takole. Lija, je bila čudovita punca, ki je imela fanta Luko, kar pa 

Maxu ni bilo všeč. Zjutraj je Max videl, kako se Luka in Lija prepirata in Lija je 

vsa objokana odšla iz učilnice. Max je ustavil Lijo in jo pomiril. Lija se je začela 

smejati, pogledala sta se v oči in poljubila. Takrat je iz učilnice stopil Luka in 
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videl, da se Lija in Max poljubljata. To je Luko zelo užalilo. Zelo dolgo je bil 

užaljen. 

Kmalu je imel Luka razlog za veselje, saj se je bližal maturantski ples. Stopil je 

do Lije in jo vprašal, če gre z njim na ples. Jasno in odločno ga je zavrnila. Potem 

jo je enako vprašal še Max in je privolila. Od samega veselja sta se objela. 

V času plesa je Max užival z Lijo, Luka pa s prijatelji. Čeprav se je Luka zabaval, 

mu ni bil všeč odnos med Lijo in Maxom. Naslednje jutro je prestregel njun 

pogovor in izvedel, da se dobita v restavraciji Galeb. 

Po šoli se je lepo oblekel in odšel v restavracijo. Ko je vstopil, je zagledal Lijo, ki 

sama sedi pri mizi. Lija ga je opazila in povabila, naj prisede. Nekaj časa sta se 

pogovarjala, nato je vstopil Max, stopil do mize in tam opazil Luko. Žalosten je 

hotel oditi, ampak ga je Lija ustavila. Prosila je Luko, da gre stran. Lija in Max 

sta se pogovorila. Luka ni mogel več gledati, kako se gledata. Stopil je do mize in 

udaril Maxa. Max je zbežal iz restavracije, Luka pa za njim. Pretepala sta se 

zunaj. Lija je prišla do njiju in Luka je udaril še njo. Potem je Max zelo močno 

udaril Luko. 

Max je prišel do Lije, ji dvignil glavo in poljubila sta se v mesečini… 

 

Nekoč je živel deček, ki mu je bilo ime Matej. Bil je par z Anjo in za njo naredil 

prav vse. Nekega dne je prišla Anja domov in oče je povedal, da se bodo zaradi 

njegove službe morali seliti v drugo mesto. Stekla je v svojo sobo in jokala. Oče 

je ni mogel pomiriti. 

V šoli je sošolcem novico sporočila razredničarka in Matej je bil zelo potrt. 

Stekel je iz učilnice in sošolci so učiteljici razložili, da sta Matej in Anja par. 

Učiteljica ga je šla poiskat in mu povedala, da bodo dobili novo učenko po imenu 

Lara. Matej se je potolažil. 

Naslednji dan se je vesel pripravil za šolo. Oče in mama sta ga vprašala, zakaj je 

tako vesel. Povedal jima je, da v razred pride nova učenka in da jo bo on osvojil. 

Ko je prišel v razred, je takoj zagledal Laro. Sedel je v klop in upal, da Lara sede 

zraven njega. Učiteljica je vprašala, če bi kdo želel sedeti poleg Lare. Matej je 

hitro dvignil roko in vprašal, če hoče prisesti. Po šoli jo je vprašal, če bi bila 

njegova punca. Lara je privolila. 

Matej in Lara sta bila mesece skupaj, dokler ni učiteljica v šoli povedala, da se bo 

Anja vrnila, ker se očetu nova služba ni obnesla. Matej je začudeno pogledal. 

Anja ga je vprašala, če spet hoče biti njen fant. Takrat je pristopila Lara in 

vprašala, kdo je to. Enako je zanimalo Anjo. Matej je rekel, da ne more razložiti. 

Povedal je, da je bila Anja njegova punca in ko je odšla, je prišla Lara in je sedaj 

njegova punca. Rekel jima je, naj se sami odločita, katera bo njegova. Odločili sta 

se, da nobena ne bo z njim. Tudi Mateju je bilo tako prav. 

Spoznal je, da je še premlad, da se ne bo več ukvarjal s puncami in da je za 

ljubezen še čas. 
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Nekega dne je Marko sedel na klopi. Mimo je prišla lepa in vitka punca. Marko je 

kar padel s klopi. Pogledala ga je in se nasmehnila. Tudi Marko je od lepote kar 

pomežiknil. V trenutku se je zaljubil vanjo. 

Nekega jutra se je prebudil in zagledal vrtnice. Šel je v trgovino in zagledal to 

punco. Vprašal jo je, če mu je ona prinesla vrtnice. Ona je samo pomežiknila in 

odšla. Marko ni vedel, kaj naj stori. Kupil ji je čokolado, prtiček in vrtnice. Ko ji 

je to izročil, je bila zelo vesela in sta se zaljubila. Živela sta srečno in 

zaljubljeno vse svoje dni. 

 

Ljubezen je lahko lepa ali nesrečna. Lahko je tudi nimaš. To je tvoja odločitev. 

Jaz (Vsaj jaz tako mislim.) sem za ljubezen še premlada. No, zaljubljen si lahko 

že v vrtcu…, ampak da bi imel že punco ali fanta, mislim, da bi bil z nekom par? 

Saj smo komaj v petem razredu! 

Vsi ljudje se zaljubimo, ampak iz tega se ne gre norčevati. Tudi ti boš enkrat 

zaljubljen. Kako bi bilo tebi, če bi se kdo norčeval, ker si zaljubljen? Meni to ni 

všeč. V to se ne potrebuješ vmešavati. Ni vse povezano s tabo. Če te kdo prosi za 

nasvet, mu ga lahko daš, potem pa pustiš, da sam to uredi. 

Če misliš, da ne smeš biti zaljubljen v osebo, ki ni vate, se motiš. Pravico imaš, da 

si zaljubljen v kogarkoli, a v ljubezen ne smeš siliti nobenega. Tudi moj oče je bil 

zaljubljen že v vrtcu. Ne samo to, celo plakat si je naredil, na katerega je napisal 

lestvico od najlepše do najgrše punce v njegovi skupini. Kot pravim, ni z ljubeznijo 

nič narobe. 

Se pa iz ljubezni lahko razvije tudi poroka. To je na nek način zabava, na kateri si 

zaljubljenca izrečeta večno ljubezen. Jaz sem bila že na dveh in bilo je zelo 

zabavno. Vsi so bili oblečeni zelo lepo in imajo lepe frizure… Pleše se dolgo v noč. 

Nevesta tudi vrže šopek prekrasnih rož in tista ženska, ki ga ulovi, se bo 

naslednja poročila. 

Takšna se meni zdi ljubezen. Pa vam? 

Upam, da je za vas srečna. 
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LITERARNI 

NATEČAJ 
  

ŽELEL SEM SI KAVO 
 

Živel sem kot revež, 

bil sem bedak, 

nakar naredil sem 

naslednji korak. 
 

mamo prosil sem za kavo, 

žalostna je b'la, 

ker njena služba 

slaba je bila. 
 

Hotela mi je ugodit', 

a za kavo nismo imeli, 

šla je prosjačit, 

da bi nekaj je dobili. 
 

Ko prinesla jo je, 

zavrnil sem jo, 

čeprav sem vedel, 

da ni bilo lepo. 
 

Saj zmotila me je, 

ko pesmi sem pisal, 

kavo sem vseeno spil, 

ker močno sem si jo želel. 
 

Ko odrasel sem, 

od doma sem šel. 

nikomur nisem rekel adijo, 

niti ga objel. 
 

Nekega dne 

v kavarno sem šel 

in si kave želel. 
 

Takrat sem se 

spomnil na mamo 

in bilo mi je žal. 

 

Lan Dukarič, Miha Krajnc, 6.a 

 

SKODELICA KAVE 

 

Ime mi je Ivan Cankar 

in prišel sem vam nekaj rečt: 

 

"Prizadel sem mamo, 

ker sem zavrnil kavo. 

 

Užaljena je b'la, 

ker dosti je plačala. 

 

Rekel sem: "Ja!" 

čustva pa ostajajo enaka. 

 

Štiri leta nisva govorila, 

ona pa zaspala brez opravičila. 

 

Ko mi kdo ponudi kavo, se 

spomnim na ta trenutek 

in imam vedno enak občutek. 

 
Jernej Čarman, Jurij Gostenčnik, 6.a 
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V letošnjem šolskem letu smo literarni natečaj kakor vsa Slovenija 

posvetili velikanu slovenske književnosti, Ivanu Cankarju. Leta 2018 

je namreč minilo sto let od pisateljeve smrti. Črtico skodelica kave 

smo izbrali za motiv zaradi čustvene note, ki jo nosi, in ker omogoča 

tudi likovno in fotografsko ustvarjanje ali poustvarjanje. 

Mentorice LLNV 

 

 

SKODELICA KAVE 

 

Vse bo v redu, 

mi vedno reče mama. 

In ob tebi sem, 

nikoli ne boš sama. 

 

Ne, mami, ti ne veš, kako to je, 

boli, gori, žalosti še pa še. 

Joj, mami, prosim, pojdi stran, 

bom že sama preživela, 

lahko greš kam drugam. 

 

Zdaj pa sem sama, 

ko odšla je moja mama. 

V solzah se topim, 

zaprem oči in zaspim. 

 

Oprosti mami, imela si prav, 

prosim, pridi nazaj, zelo mi je žal. 

Kje si mami? Pridi nazaj, 

prosim, mami, rabim te zdaj! 

Lana Leskovar 9.b, Julija Čabo, 9.a 
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PRIZADEL SEM MAMO 

 

Bil je navaden dan. Ko sem se zbudil, sem pojedel zajtrk in prižgal 

televizijo. 

Čez tri ure je prišla mama in rekla, da moram iti ven. Jaz sem rekel, 

da ven ne bom šel. Mama je rekla, da gre oprat perilo in da, ko pride 

nazaj, moram biti že zunaj. Jaz je nisem poslušal in sem še naprej 

gledal televizijo. Mama je prišla v dnevno sobo in mi dala kazen, da 

grem ob 20.00 spat. Razjezil sem se in ji rekel, da jo sovražim. Nato 

sem šel ven. 

Nastopil je večer in videl sem mamo, kako zlaga perilo. Njen obraz je 

bil žalosten. Spomnil sem se, kaj sem storil in se opravičil. mama je 

opravičilo sprejela in postala boljše volje. Takrat sem tudi jaz postal 

boljše volje in ugotovil, da bi jo moral ubogati. Izučilo me je. 

Luka Kodrič, 4.a 

 

Ko sem bila stara 5 let, sem 

zbolela. Ko sem se zjutraj zbudila, 

me je čakal zajtrk. Bila sta maslo in 

marmelada. 

Ugriznila sem v kruh in marmelada 

mi ni bila všeč. Mami sem rekla, da 

tega ne bom jedla, vstala od mize in 

odšla v svojo sobo. Mama je prišla 

za mano in jaz sem ji rekla, naj gre 

ven. Hotela se je pogovoriti z mano, 

jaz pa sem se pokrila in čez obraz potegnila blazino. 

Postalo mi je težko pri srcu, potočila sem nekaj solz. Mama je bila 

razburjena in žalostna. 

Kmalu je morala v službo. Stopila sem do nje, jo objela in ji povedala, 

da mi je žal in da jo imam zelo rada, da je nočem izgubiti. 

Ko sem se opravičila, mi je pri srcu postalo lažje. Bila sem zelo vesela, 

mama pa zelo ponosna. 

Špela Štorgelj, 4.a 



OŠ Rada Robiča Limbuš                                                                              Beseda ni konj 

34 
 

Mamo imam najraje na svetu. Zelo sem srečna, če vidim, da je mama 

vesela. Tudi moja mama je najbolj srečna, če vidi mene in mojega 

bratca, da sva vesela in zadovoljna. Včasih pa se zgodi, da mamo 

nehote prizadenem. 

Pred enim mesecem sem bila na počitnicah pri babici Nevi. Zelo me je 

razvajala. Kuhala je moje najljubše jedi, šli sva v kino in slaščičarno. 

Tudi pri zajtrkih je vedno upoštevala moje želje.  

Zadnji dan pri babici Nevi sem si zaželela ameriške palačinke, točno 

takšne, kot sem jih videla v reklami. Naredila mi je najboljše 

palačinke na svetu: mehke, puhaste, slastne, da so se mi kar topile v 

ustih. Na palačinke sem si lahko dala še maline, borovnice in še sladko 

smetano.  

Ko sem prišla domov, sem mami naročila, 

da mi mora sedaj vsak dan za zajtrk 

pripraviti ameriške palačinke – točno 

take, kot mi jih je naredila babica Neva. 

Mama me je naslednje jutro zbudila vsa 

vesela: "Evica, tvoj najljubši zajtrk je 

pripravljen." Bratec Luka je že sedel za 

mizo in pridno jedel. Sedla sem za mizo 

in videla palačinke. "Mama!!! Kaj si to 

naredila? saj to so čisto navadne palačinke! Pa še z navadno 

marmelado so! Tega pa že ne bom jedla. Grozne so! Hotela sem 

takšne, kot mi jih je pripravila babica Neva." Mama je žalostno 

pogledala in rekla: "Eva, mudi se mi v službo. Če ne boš jedla teh 

palačink, si sama kaj pripravi."  

Ves dan sem razmišljala o maminem žalostnem pogledu. Vstala je 

zgodaj, da nama je pripravila zajtrk, jaz pa sem bila tako grozna do 

nje.  

Ko je prišla iz službe, sem se ji opravičila in rekla: "Prosim, da me 

naučiš narediti tvoje slastne palačinke z marmelado. Neva dela 

najboljše ameriške palačinke, ti pa slovenske s svojo domačo jagodno 

marmelado." 

Objeli sva se in mama ni bila več jezna name. 

Eva Lešnik, 6.a 
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Mama je dobila idejo, da bi odšli na Pohorje. Jaz sem bila nejevolna, 

zato je mama sama odšla na pot. 

Ko je odšla, sem začutila krivdo. Ta čas, ko je ni bilo, je bil najhujši, 

ker sem vedela, da sem nekaj naredila narobe. Ko se je vrnila, je bila 

sprva jezna, nato pa vedno bolj žalostna. Želela sem se ji opravičiti, a 

me ni hotela poslušati. Odšla sem v kuhinjo k babici in ji zaupala, kaj 

sem naredila. Povedala mi je, da je najboljše iskreno opravičilo. Ko sva 

se z babico tako nekaj čas pogovarjali, sem ugotovila, da je najbolj 

vredna iskrenost. 

Ko sem vstopila v sobo, me je zaskelelo v srcu, ko sem videla, kako je 

bila mama žalostna. Odločila sem se, da ji bom napisala sporočilo, v 

katerem ji bom opisala, kako mi je žal. Sporočilo sem napisala zelo 

iskreno, saj sem se ji hotela opravičiti. Ob pisanju sporočila sem 

čutila krivdo za to, kar sem naredila. Sporočilo sem pustila v predalu. 

Ko je zjutraj mama našla sporočilo, ga je z nasmehom prebrala. 

Začutila sem zadovoljstvo, saj je moje sporočilo sprejela. Odkrila 

sem, da je dovolj samo iskrenost. 

Lana Šnuderl, 4.a  

 

 

Dobili naj bi obisk in mama me 

je prosila, da posesam dnevno 

sobo. Gledala sem zanimiv film 

in na to čisto pozabila. Čez čas 

je prišla mama do mene in tisti 

trenutek sem se spomnila, kaj 

bi morala storiti. 

Imela sem slabo vest, ker nisem 

naredila, kar me je prosila 

mama. Potem sem razmišljala, 

kako naj to popravim. 

Ko so obiski odšli, sem mami 

skuhala čaj, ji prinesla kekse in 

se ji opravičila. 

Neja Sluga, 5.b 

KAVA 

 

Zjutraj kava čaka te, 

levo, desno, gor ter dol, 

da jo spiješ, 

čaka te. 

Kava sama se ne skuha, 

kako recept se naredi, 

to poslušaj zdajle ti: 

Vročo vodo daš v posodo 

in pet žlic kavice, 

malo še sladkorja 

in kavica je skuhana. 

Ta recept vam dala je mala 

punčka. 

Naja Koren, 3.b 
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KAKO JAZ KUHAM KAVO? 

 
Kavo kuham tako, da nalijem vrelo vodo, potem v skodelico dam kavo in eno žlico 

sladkorja. Pa pomešam in nalijem mleko. Moji starši zelo uživajo pri kavi. 

Ema B., 3.a 

 
Kako skuhati posebno kavo? Domačo kavo skuhaš tako, da vzameš zrna in jih daš 

v lonec, kamor moraš dati tudi mleko. Na koncu dodaš belo čokolado. Vse daš na 

keramično ploščo, vklopiš na največ stopinj in pustiš pet minut. Tako dobiš 

posebno kavo, ki je bela. 

Avže Javšnik, 3.b 

 
Doma kuhamo kavo na plin, ki je zelo dobra, če jo kuhaš z ljubeznijo. Kava je 

vedno najboljša, če jo piješ z mlekom ali brez. Če je vroča, ali če ni vroča, je 

vseeno dobra. Kava te bo vedno čakala na mizi. 

Maja Kelc, 3.b 

 
Najprej damo vodo. Damo na štedilnik in počakamo, da zavre. Potem odstavimo in 

če imamo radi sladko, dodamo malo sladkorja, drugače pa ne. Dodamo malo kave 

in spet počakamo, da zavre. Ko zavre, je kava pripravljena. 

Matic H., 3.a 

 
Vodo dam v grelec vode. Ko se segreje, vzamem skodelico in vanjo dam kavo, 

dodam vodo in mleko ali sladkor. Skodelico dam na krožnik in odnesem, še prej pa 

dodam piškot. 

Pia, 3.a 

 

Tisto kavo, tisto črno navado, 

si je Cankar enkrat zaželel. 

 

Tisto kavo, tisto lepo dišavo, 

je enkrat Cankar skoraj imel. 

 

Ampak zarad' tiste kave, tiste slastne priprave, 

Cankarja zdaj srce boli. 

 

Mu jo mama pripravi, 

Cankar dušo ji zgrabi 

in potem vse samo še narobe gre. 

Pia Novak, 7.b 
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Jou, jou, jou! Ta kava drži te 24 ur gor in ne potegne te dol. 

Mama ti prinese kavo v sobo, 

ti pa jo naženeš prat posodo! 

 

Jou, jou, jou! Ta kava drži te 24 ur gor in ne potegne te dol. 

Zakaj je kava dobra stvar? 

Eni pravijo, da je celo božji dar. 

 

Jou, jou, jou! Ta kava drži te 24 ur gor in ne potegne te dol. 

Čez življenje se učimo, 

da iste napake več ne ponovimo. 

 

Jou, jou, jou! Ta kava drži te 24 ur gor in ne potegne te dol. 

Ni zdravnika za sodnika, 

ker življenje je ena sama olika. 

 

Jou, jou, jou! Ta kava drži te 24 ur gor in ne potegne te dol. 

A čez leta naučilo me je, 

da reči sorry, splača se... 

 
Alin Kovač Draksler, Laura Lukman, 7.b 

 

 

KAKO SEM PRESENETIL STARŠE? 
 

Moj ati je imel rojstni dan, zato sva se s sestro odločila, da mu dan prej 

pripraviva presenečenje. 

V soboto, ko sta starša odšla v trgovino, sva s sestro v škatlico, ki sem jo ročno 

izdelal, zmetala ogromno zvitih listkov. Na njih so bile atijeve dobre lastnosti, 

stvari, ki jih nama omogoča, stvari, ki jih ne bova pozabila in stvari, zaradi 

katerih ga imava rada in zaradi katerih je dober, najboljši ati na svetu. Tudi 

škatlo sva porisala z vzorci in voščili. 

V nedeljo, ko je bil atijev rojstni dan, sva se s sestro hitro zbudila. Šla sva v 

kuhinjo in pripravila zajtrk. Vmešana jajca, kruh, marmelado, jogurt in posebne 

palačinke, ki jih je naredila sestra. Vse to sva dala na dva pladnja in odnesla 

staršema v posteljo. Ko pa sta vstala, sva atiju čestitala in mu dala škatlo s 

papirčki. 

Oba sta bila zelo presenečena in vesela. 

Gal Majcen, 5.b 
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Sredi poletnih počitnic smo urejali okolico hiše. Oče je kosil travo, mama pa je 

plela rože. Jaz sem zalivala rože in ko sem končala, sem želela presenetiti starše. 

Ko se je mračilo in smo zaključevali, sem se domislila. Odločila sem se, da jima 

skuham večerjo.  

Naredila sem juho. V vodo sem dala jušno kocko in korenje. Ugotovila sem, da 

voda prej zavre, če na lonec položimo pokrov. 

Ati in mami sta bila zelo vesela, saj sta bila izmučena in se jima ni dalo kuhati. 

Pina Batič, 5.a 

 

Bil je mrzel zimski dan. Starša sta morala v službo, mene pa je bolela glava. Tudi 

babica in dedek sta bila v službi. Hodil sem v tretji razred in smo se dogovarjali, 

ali mi starša lahko zaupata, da sem sam doma. 

Dogovorili smo se, da ostanem doma, pijem čaj, pomalicam in gledam televizijo in 

da nikomur ne smem odpreti vrat. 

Ostal sem sam. Glavobol je minil, zato sem se 

odločil, da presenetim starše. Pospravil sem 

svojo sobo in naredil vse za šolo. Pospravil sem 

kuhinjo in dnevno sobo. Posodo sem zložil v 

pomivalni stroj, zalil lončnice in pobrisal prah po 

pohištvu.  

Po končani službi sta se starša vrnila domov. Ko 

sta stopila v kuhinjo in dnevno sobo, sta bila 

vesela in ponosna name, da sem ju presenetil in 

pospravil stanovanje. 

Srečen sem bil, ker sta bila starša ponosna 

name. 

Liam Bassin, 4.b 

 

Nekega lepega jutra se očku in mamici ni dalo narediti zajtrka, zato sva se z 

bratom odločila, da jima bova zajtrk prinesla v posteljo. Seveda zajtrk, ki sva ga 

naredila sama. 

Zelo sva se zabavala ob pripravi okusnega zajtrka. Najprej sva z njunim 

naročilom odšla do pekarne. Potem je sledilo nevarnejše delo, to je kuhanje in 

rezanje. Počasi so se pekla jajčka in narezala sva klobase. Ko je bilo vse nared, 

sva se odpravila k babici po pladenj. 

Potem sva vse, kar sva narezala in spekla, odnesla staršema. Bila sta zelo vesela. 

Kosilo smo tisti dan šli jest ven. 

Naučila sem se, da če ti nekomu pomagaš, ali on pomaga tebi, si zelo hvaležen. 

Neža Možič, 5.a 
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Ko sem bil star osem let, sem mami za trideseti rojstni dan spekel pico in na 

koncu ponudil še sladico. Tega sem se lotil tako, da sem atija prosil, da mi 

pomaga. 

Najprej sta babica in dedi odpeljala mamo v trgovino, na pokopališče in še na 

parcelo porezati grmovje in rožice… Medtem sva jaz in ati pripravila pico. Ati mi 

je povedal, katere sestavine in koliko česa potrebujem za peko. Dal je tudi pekač 

v in iz pečice. 

Zamesil sem testo, ga razvaljal v okroglo obliko, pokril pekač s peki papirjem in 

dal pico na pekač. Nato sem razmazal kečap in naribal sir. Pri tem mi je pomagal 

ati. Narezal sem tudi klobase in jih dal na sir. Potem je ati dal pekač v pečico na 

200°C. Čez približno 20 minut je bila pica pečena. V kozarce sem nalil sok in vse 

nesel na mizo.  

Spekel sem tudi marmorni kolač. Ati mi je povedal, kaj moram dati v skledo in 

pomagal mi je z jajcem. Tudi z mešalnikom je mešal ati. 

Poklical sem babico, da lahko pridejo domov. Jaz, moja sestra in ati smo narisali 

puščice, kam mora iti. Ko smo zaslišali, da pridejo domov, smo se skrili pod mizo. 

Ko je mama stopila v kuhinjo, smo vsi naenkrat zaklicali: »Presenečenje za tvoj 

trideseti rojstni dan!« Mama je bila zelo navdušena. Ko je pojedla, sem ji povedal, 

da je bila to moja zamisel in da sem vse pripravil sam s pomočjo očeta. Zelo me 

je pohvalila. 

Potem so na praznovanje prišli še drugi in imeli smo se zelo, zelo super. 

Anej Korenčič, 5.a 

 
Rada presenetim starše. Seveda lepo. Veliko primerov bi lahko opisala, a odločila 

sem se za enega. 

Vrnila sem se iz šole. Mame in očeta še ni bilo doma. Tudi sestre in brata ne. A 

prav kmalu bi morala na atletiko, kosilo pa še ni bilo pripravljeno. Odločila sem se, 

da ga bom naredila sama. No, vsaj polovico. V velik lonec sem nalila vodo ter dala 

vanjo njoke. Medtem sem lepo pripravila mizo.  

In že je solata ležala v umivalniku polnem vode. Z njo je 

največ dela. Vsak list sem trikrat posebej oprala. To je 

trajalo zelo dolgo. Mogoče se vse to sliši preprosto, pa ni. 

No, ne trdim, da je bilo zelo težko, a ni bilo enostavno.  

Mama se je počasi vrnila. Bila je zelo vesela in rekla je, da 

jo je že malo skrbelo, kdaj bo naredila kosilo. Tako je 

naredila samo še omako. Vmes so se vrnili moj brat, sestra 

in oče. Skupaj smo pojedli kosilo in že sem lahko sedla v 

avto, da so me odpeljali na atletiko. 

Takrat sem se počutila zelo dobro. Vedno raje kaj 

naredim za druge kot zase. 

Jera Musil, 5.a 
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Bilo je zgodaj zjutraj. Lana, mama in ati so še spali, jaz in luka pa sva se zbudila. 

Tiho sva šla po stopnicah v kuhinjo. Jaz sem naredila maso za vaflje, Luka pa je 

naredil jagodno polivko. Skupaj sna spekla vaflje in skuhala kavo. Vaflje sva 

prelila z jagodno polivko. Vse sva dala na pladenj. 

Tiho in previdno sva mami in atiju prinesla zajtrk. Zelo sva ju presenetila. Bila sta 

zelo zadovoljna in vesela. 

Po njunem zajtrku sva naredila še kosmiče za naju in sestro Lano. Ko smo vsi 

pojedli, sva pospravila posodo. 

Najin načrt, ki sva ga naredila prejšnji teden, je uspel. Tudi midva sva bila zelo 

vesela. 

Eva Banjanin, 5.b 

 
Jaz sem mamo presenetil za njen rojstni dan, ko sem jo objel in ji dal verižico s 

srčkom.  

Presenetil sem jo zato, ker sem se sam spomnil, vzel denar iz hranilnika in šel 

sam v trgovino. Ob polnoči sem si naredil budilko. Ko sem se zbudil in mami dal 

darilo, je planila v jok in me objela. Bila je presenečena, saj ni vedela, da sem to 

sposoben narediti sam. 

Sem jo pa tudi že razočaral. Najbolj takrat, ko sem ji rekel, da je slaba mama, 

ker mi ni pustila prespati pri Taneju. Bila je prizadeta v dno srca. 

Dominik Gselman, 5.a 

 

 

 

 

 

SKODELICA KAVE 
 

Skodelica kave iz velike naprave. 

Skodelica kave za ljudi ta prave. 

Za dedke, babice in ženice, paše 

skodelica kave zraven potice. 

Na vrhu omare je skodelica kave. 

Ko skodelica kave pade na tla, 

se razbije in kava polije. 

 

Nika Petrović, Anej Sentič, 6.a 

 

Vsaka mama kdaj skodelico kave 

vzame 

zjutraj, popoldne, zvečer, kadar se ji 

dogaja nemir. 

Kadar zaide v prepir. 

Kadar bolna je, le skodelico kave 

vzame. 

Kava daje ji moč, 

da tolaži me vso noč. 

Skodelica kave najboljša je pomoč. 

 

Nika Bezenšek, 7.b 
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KAVA – rap 
 

Kava, kava, 

to pijača je prava. 

Kava, kava 

v svetu starejših poplesava.  
 

Kava! 

Všeč mi ni, 

za energijo poskrbi, 

moja mati se vsako jutro z njo zbudi! 
 

Kava! 

Tud' foter si jo skuha, 

zanj to ni nobena muha, 

pa 'mejte ga za požeruha. 
 

Kava, ka - kav, kava! 
 

Pa kaj hoč'te še od mene, 

naj kava vas prežene, 

v svet brez domišljije, 

kjer služba te ubije! 

Jou!                                                                           

Lena Trantura, 6.b 

 

TISTA KAVA 

Ko človek kaj slabega naredi, 

ostane mu v spominu za vse večne 

dni. 
  

Tako sem nekoč, 

ko bil sem še mlad in neizkušen, 

storil nekaj, zaradi česar vedno bom 

žalosten in skrušen. 
 

Bila je tako lepa, moja mama, 

in tisti čar v njenih očeh, 

a jaz zavrnil sem nje kavo 

in izginil njen prekrasen je nasmeh. 
 

Od takrat prelepe mame 

ni bilo več na spregled, 

le včasih, ko nam je uspelo, 

se pokazal neiskreni je nasmeh. 

 

Ta žalosten trenutek, 

je opravil svoje, 

saj čez par let v kavarni 

zgodilo se je tole: 

 

Neznano dekle prineslo mi je kavo, 

iz katere se vil je dišeč, opojen dim, 

a na plan privleklo mi je tisti, 

star, grenak, boleč spomin. 

 

Neža Musil, 7.a 
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NEDOLŽNA SKODELICA KAVE 

 

Žalosten je bil ta dan, 

zato bil sem zelo zaspan. 

 

Piši, piši, mislim si, 

vendar glava me kar boli! 

 

Srce si kave je poželelo,  

zato materi je to velelo. 

 

Mati tako me gleda, 

kot da pojedla bi medveda. 

 

V sobo odhitim in se pisanja lotim. 

Pišem, pišem že uro dve, 

ko mati preseneti me. 

 

Skodelico kave v roki drži 

in se mi smeji. 

 

Jaz jo odslovim 

in jezno jo spodim. 

 

To takoj sem obžaloval, 

ker mater tako sem pretental. 

 

To še danes muči me,  

srčne rane ne zacelijo se. 

 

Če otrok to napravi, 

naj matere se pazi. 

 

Saj vest peče, 

oko se orosi 

in grenke solze toči. 

 

Sara Svena Soršak, Hana Kamplet 

Lešnik, 7.a 

 

ŽIVLJENJE DANDANES 

 
Napake vsakega v življenju so, se zgodi, 

to je pomota, ki jo vsak naredi. 

Besedo žalo zlahka izstreliš, 

a ne veš, kaj lahko z njo storiš. 

 

Cankar je mamo užalil zelo, 

no, zdaj vidite, kakšne pošasti ljudje smo. 

Tremo srca povprek in počez, 

da solze žalosti pricurljajo iz očes. 

 

Res, da lahko svobodno besede deliš, 

a vest te bo pekla, tudi če v zablodi živiš. 

Na žalost svet poln je takih stvari, 

zato po mislih mi roji: 

" Le kaj se s svetom lahko zgodi?" 

Nika Vecl, 8.a 
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SKODELICA KAVE 

  

Naveličan svojega življenja, sebe. 

Pust, zlovoljen. 

Razočaran nad tem, kar videl sem. 

Bežal sem v svoje zgodbe 

belih cest,cvetočih travnikov, 

dišečih polj, zaljubljencev ... 

  

Bil je črn dan. 

Sonca ni bilo, a je prišlo. 

Prišla je mati 

kakor dobra vila, da bi mi 

mojo željo po kavi izpolnila. 

 

Pa me jeza je zaslepila, ukanila, 

v pošast spremenila, 

me z zlovoljnostjo in nehvaležnostjo 

spoprijateljila! 

In s tihim grehom za zmeraj 

napolnila. 

 

Pa sem se spremenil. 

Veliko sem izgubil. 

To življenje slabih občutkov vredno 

ni. 

Poleg drugega še vedno zraven tebe 

zaboli. 

Mati, oprosti mi! 

Belana Jezovšek, 8.a 

 

 

 

 

 

 

 

SKODELICA KAVE 

 

Velikokrat sem v življenju krivico 

storil, 

le enkrat tistemu, ki sem ga ljubil. 

Najbolj ta me je bolela, 

ker moja mama je takrat zelo trpela. 

 

Krivica je neizbrisljiva 

ter za vedno zapomnljiva. 

Človeka boli vse življenje, 

da nikoli ne pozabi na so človekovo 

trpljenje. 

 

"Saj ni bilo tako hudo," 

bi si rad lagal vsakdo. 

Ampak globoko v tebi občutek 

ostane, 

medtem ko ljubljeni spominja se 

name. 

 

Včasih pa tudi sredi najslajših sanj 

pride ta grenak občutek na plan. 

Takrat zaboli te s takšno silo, 

kot bi krivico se pravkar storilo. 

 

Vsaka tolažba je zlagana, 

saj nikoli ne zaceli srčna se rana. 

Ko krivica enkrat je storjena, 

je čista vest za vedno izgubljena. 

 

Pa misli si, da krivice nisi storil, 

zagotovo si jo že v spominu izgubil. 

Ko pa spomin pride na dan, 

krivda se spet požene na plan. 

 

Kaja Fidler Jurič, Alis Kamenšek, 8.b 
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Uboga moja ljuba mati, 

velikokrat sem te užalil. 

Rad bi človek sam seb' lagal, 

v dušo drugemu bi pihal. 

 

Hej, čau mati, Ivan tuki! 

Dobrodošla v moji novi sob'ci,  

v kateri knjig'ce bom pisal. 

Zdaj kav'ce si žêlel bi, 

ker čajček mi ne ugodi. 

 

Ko mati prinesla kav'co je, 

s prezirom sam bog kaznoval me je. 

Na koncu hudič je prišel 

ter po vsej nehvaležnosti mater mi je vzel. 

Lana Boršič, 8.b 

 
PRIZADEL SEM SVOJO MAMO 
 

Prizadel sem svojo mamo, 

ni bilo lahko, 

hoto sn bit glavn, to je blo pač tooo. 

Kavo sn si zaželeo, čeprav še kruha ni 

bilo. 

Mama se je potrudila 

in si od sosedov kavo sposodila, 

vsa srečna jo tudi ponudila, 

a jaz zamahnil sem z roko: 

"Ne maram! Pustite zdaj to!" 

Hoto sn se opravičit, 

blo mi je težko 

nešteto trenutkov, ki izkoristiti 

jih ni mogoče bilo. 
 

Čez nekaj let sn šo f kafič, 

naročo sn si kavo, 

ampak kelnarca me spomni na mojo 

mamo. 

Izroči mi kavo, 

jaz pa v njenih očeh vidim ujeto mojo 

mamo. 

Oh, mama, kje si zdaj, 

hoto sn bit glavn, kaj pa zdaj? 

Boli me v srcu, ko pomislim na to, 

da se ti opravičit nisn mogo, 

ampak zdaj bi že šlo, 

ker sprva sram me je bilo, 

ampak vedi, da nikoli ni prepozno, 

ker valjda, vse sile krožijo. 

Zato oprosti mi za vse to, 

tudi to s kavo, hja, 

sram me je bilo. 
 

Zdaj, ko moja duša 

ne nosi več kameja, 

se lahko poslovima končno brez 

trpljeja. 
 

Tibor Korez, Marcel Škrabl, Anej 

Tolič, 9.a 
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Užalila sem mater 

 

Poslušaj zdaj ti, ne tolaži se z lažmi, srce ne odpušča niti malenkosti. 

Vedno na srcu madež boš imel, nikoli ga ne boš prebolel. 
 

Na podstrešju sem sedela in si kave zaželela, mater prinesla mi jo je, 

a jaz sem ji rekla: „Adijo, mama, ne moti me." 
 

Potem me je zabolelo res zelo,  

do smrti in še dalje to dejanje peklo me bo. 
 

Tisti žar in iskrica v očeh matere izginila je, 

veselje do življenja med oblake odplulo je. 
 

Res ne vem, kaj mi je bilo, 

a še zdaj me to boli zelo, zelo... 
 

Upam, da to nekega dne izginilo bo  

in upam, da to zgodilo se več ne bo. 
 

Oh, kaj se slepim!!! 

Na to nikoli ne bom pozabila,  

napako sem naredila in ne bom si laži govorila. 
 

Ker mater mi všeč ni bila,  

sem mislila, da mi ne more uresničiti želja. 
 

Zato so me besede prehitele, 

misli pa zabolele. 
 

In usta mi nikdar več niso dopustila, da bi se opravičila, 

zato pa: 
 

Poslušaj zdaj ti, ne tolaži se z lažmi, srce ne odpušča niti malenkosti. 

Vedno na srcu madež boš imel, nikoli ga ne boš prebolel. 

Rubi Štrakl, 6.b 
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SKODELICA KAVE RAP  

 

Hodim po cesti, brez ideje. 

V zadnjem času so izgubljene. 

Kam so šle, zakaj so šle? 

Od mene, so pobegnile. 

 

Mogoče ob cesti nekaj bom našel, 

kakšno idejo, za mojo glavo. 

Po vsej cesti idej nič ni! 

Od mene so pobegnile. 

 

Ko pridem domov, se za mizo usedem, 

pogledam v ogledalo, s čim sem 

obseden? 

V glavi nimam več idej.  

Mislim, da nisem okej. 

 

S prazno glavo mami rečem: 

"Daj mi kavo, ker jo rabim." 

Čeprav smo revni, kavo bi, 

mogoče pa jo le dobim. 

 

Ko mama kavo mi prinese, 

je moj apetit ne prenese. 

Rečem ji: "Mama ti,  

kave ne bom." 

 

Ko mami zlobno kavo zavrnem, 

brez čustev ne govori. 

Roka njena je edina, 

ki s tresljaji govori. 

 

Takrat se nisem lepo počutil, 

a kave na silo nisem mogel spiti. 

Takrat sem rekel, kar sem rekel, 

jezik pač govori.  

 

Čez nekaj let postanem slaven. 

V tujini jaz živim, 

denarja imam več kot za eno kavo. 

Kot cesar jaz živim. 

 

Čeprav sem slaven, nisem srečen. 

Srce me močno boli. 

Delal sem majhne krivice, 

ki jih srce v uho vsakdan govori. 

 

Do mame sem se grdo obnašal, 

nisem je spoštoval, 

nikoli nisem čutil njene ljubezni, 

njenih malenkosti nisem spoštoval. 

 

Napisal sem skodelico kave, 

ideja iz srca je prišla, 

greh, ki sem ga storil moji mami, 

v mojem srcu vedno bo ostal. 

 

Če pade packa črnila na list, 

ostane vedno tam. 

Če tudi jo prečrtaš, 

izbrisati je ne gre.  

 

Enej Rep 
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DRAGA MATI MOJA 

  

Draga mati moja, večkrat sem te prizadel in preveč sem klel.  

Tvoje srce sem zadel, namesto da bi ga pogrel.  

Tvojo dušo sem ubil, najraje bi se 

skril, al' pa z glavo v steno zabil. 

Jaz te bom kril, dokler bom živ,  

kot Jezus bom svojo Marijo pred zli demoni skril. 

  Si kot angel z zlatimi lasmi.  

Meni iskreno to zelo smrdi,  

da na tem krutem svetu živiš.  

Morala bi iti v nebesa, tam so lepa čudesa,  

ki se smejijo kot otroci okrog kresa. 

       Na svetu izumirajo drevesa, veter hiše stresa in uničuje,  

svetu se bliža konec, 

in zato bi ti rad povedal, da te imam rad,  

da si moj največji zaklad. 

  

Marko Krašovec 8. b 
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UŽALILA SEM MAMO 

 
Skoraj vsak dan užalimo nekoga z besedo, dejanjem ali krivico. Največkrat naše 

mame, ki jim dostikrat nekaj zatežimo. Vsa ta leta, od kar sem na svetu, me je 

mama naučila dosti stvari. A kot trmast otrok si velikokrat ne dam dopovedati, 

da nekatere stvari trenutno niso mogoče. Najine spomine težko pozabim, tudi če 

so slabi kot pekel. Vedno sem se tolažila, da bo vsak dan boljši od drugega, saj mi 

je to govorila mama. 

Nisem ji naredila samo ene krivice in verjamem, da nisem edina. Do tega pride 

zaradi moje trme, jeze, žalosti, želje po čem novem... V tem vidim tudi napako v 

mojem odnosu do mame. Problem je v tem, da vsi hočemo imeti materialne stvari, 

namesto da bi si želeli ustvarjati spomine z ljudmi, ki nam pomenijo veliko. Za 

mamo bi naredila veliko stvari, ker ja na svetu edina, ki bi za mene naredila 

enako. Ko bo starejša, ji bom kuhala kosila, ji prala perilo, jo položila v posteljo, ji 

dala poljub in ji zaželela lahko noč. Seveda pa bi rada prej z njo doživela še 

veliko lepih trenutkov, saj bom ob njej stala v dobrem in slabem. 

Pred osmimi leti, ko sva z mamo še živeli v hiši, sva se skregali zaradi ene 

bedarije. Hotela sem iti na potovanje v London. Le kaj mislite? Ni me pustila, ker 

sem bila še premajhna in da bova šli, ko bom starejša. Ampak to se še dan danes 

ni zgodilo.  

Zaradi svoje jeze sem, če verjamete ali ne, v svoj nahrbtnik spakirala stvari, ki 

so bile najnujnejše, ter zaprla nahrbtnik in brez pozdrava odšla pred vhodna 

vrata in čakala, da me bo prišla iskat. A me seveda ni prišla. Imela je odprto okno 

in čez čas se je slišal njen jok. Če že ni prišla takoj po mene, sem vsaj slišala, da 

ji ni vseeno. Po dveh urah je v smetnjak odnesla smeti, medtem ko sem jaz sedela 

na stopnicah. Zagledala sem jo, kako se z nasmeškom jezi na mene. Napadla sem 

jo, zakaj ni takoj prišla po mene in če je ni čisto nič skrbelo zame. Čeprav sem jo 

v joku napadala tudi z grdimi besedami, vem, da je mamo vse skupaj bolelo bolj 

kot mene, saj je vedela, da trenutno moja želja ni uresničljiva.  

Takrat vsega tega še nisem razumela, a zdaj razumem in ne bi smela tako 

odreagirati. Ne bi šla iz najinega doma, ker se ob njej počutim izpolnjeno, takšno 

kot moram biti.  

Srečna sem, da sem z njeno pomočjo takšna, kot sem zdaj. Hvaležna sem ji 

globoko iz srca. Čeprav ji vsaj enkrat na mesec naredim kakšno krivico, se ji, za 

razliko od te, vsaj opravičim. 

                                                                                                                                        

Vita Zgrebec, 9.a  
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A CUP OF COFFEE   
 

Many times in my life, I have hurt the person I loved. It is like a sin from the 

Holy Spirit: not forgiven in this nor in the other world. It is inerasable and 

unforgettable. Sometimes it sleeps for long years, like it burned away in your 

heart, it got lost and it drowned in the restless life.  Suddenly, in the middle of 

a happy hour, or at night when you wake up scared from your dreams, a heavy 

memory falls into your soul, it hurts and burns with such a force as though the 

sin has been made right in that very moment. Every other memory can be erased 

with repentance and light thought - but this one cannot be scratched out. The 

black spot is in your heart and it stays there forever. A man would like to lie to 

himself saying: »It wasn’t like that! Only your restless thoughts came from the 

shadows into the night! It’s a trifle; a hundred and million like the one happen 

from morning to night! « The solace is a lie; and a person feels alone and with 

bitterness that it is all a lie. A sin is a sin, if it is done once or a hundred times, 

if it is ordinary or unknown. The heart is not a legal code so that it would 

distinguish between an offense and evil deeds, between manslaughter and a 

murder. The heart knows that »insidious person kills with their looks, a hero 

with a sword«; and it would rather give an absolution to the sword than the look. 

Also a heart is not a catechism which distinguishes between a small and a mortal 

sin. There are not many sins written in the catechism, and even those are nor 

essential. 

The heart is a fair and an infallible judge.  
 

Fifteen years ago, I came home and stayed at home for three weeks. All that 

time I was sad and depressed. Our flat was scarce; in all of our minds there was 

something heavy, filthy, like a dark mostly shadow. On my first night I slept in a 

chamber. I had sometimes woken up from sleep just to see my mother get up 

from her bed and sit at the table. She sat still, like she were sleeping. She would 

put her hands on her forehead; her white, lean face would shine even if there 

was no moonlight in a dark evening, even if there were no stars to shine the light 

…  I listened closely and heard no sounds of a sleeping woman, but only sounds of 

tired, out-worked breaths. I would put a blanket right over my head, but could 

still hear the tired noises quite as well, so well I heard them in my dreams. I 

moved under the roof in the attic, in the hay. Into my new ¨home¨ I climbed on 

steep and dangerous stairs. In my bad mood, dark thoughts and depression, I 

was writing my first love stories. I would force my thoughts on the path of 

happiness; on the green grass, flowers, to shut my eyes from the reality and my 

bad mood. One day I wanted some black coffee. I don't even know how I could 

think about black coffee at the time. Maybe because there was no food, not 

even a single piece of bread at home, let alone coffee. A man in his 

absentmindedness is vicious and heartless. My mother looked at me with a big 
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timid look and did not say a single word.  I then returned to my little ''home'' to 

write stories about Milan and Breda; how they loved each other, how happy and 

noble and rich and lucky they were. I suddenly heard silent steps on the steep 

stairs. It was my mother who was coming to my room. She walked slowly and 

safely, carrying a cup of coffee. I remember now, that she never was as 

beautiful as in that moment. Through the doors a bright beam of light from the 

sun shone a light right into her eyes. There was a holy, heavenly, lovely, godly 

light bouncing back from her eyes. Her lips had a smile like a young child’s 

bringing a gift, but I turned around and said with a vicious voice: ''Leave me 

alone! … I don’t want it now!'' When she heard my words, she did not move. She 

stood there with her hand shaking. She looked at me with fear, the light in her 

eyes fading.  

I was ashamed for what I had just said. With a quick move towards her I said: 

''Give it to me, mother!'' But it was too late … the smile, the light in her eyes … 

all gone. I drank my coffee and tried to calm myself by saying “I will tell her how 

much I love her tonight …'' , but that night never came.  

Three or four years later abroad, a woman I did not know brought coffee to my 

chamber. Then it struck me, the heartache of the recognition … how I cheated 

the love my mother gave me.  

For our hearts are our judges, the infallible ones … 

 

Maj Šturm, 8.b in Katja Viher, 8.a + učiteljica J. Napast 
 

 

Zemlja 

V vesolju sta se dve zvezdi zmenili, 

da bosta Zemljo naredili. 

Prva zvezda je kričala: 

„Kaj če bo Zemlja mala!?“ 

Druga ji je odgovorila, 

da se za te stvari ne bo zmenila. 

Druga na drugo sta kričali, 

da sta Zemljo oblikovali. 

Ko sta Zemljo naredili, 

sta jo zraven Sonca posadili. 

Potem sta se zmeni, 

da si bosta Zemljo razdelili. 

Tako je Zemlja čez nekaj let, 

povabila Luno na sladoled. 

Tako sta se poročili 

in Marsa ter Venero dobili. 

                                          Nika Petrović,  Eva Karba 6.a 


