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EVROPSKI DAN JEZIKOV 

V četrtek, 26. 9., smo na OŠ Frana Metelka 

Škocjan in na podružnici Bučka obeležili 

evropski dan jezikov. Pri urah angleščine, 

nemščine in slovenščine smo se z učenci od 

4. do 9. razreda pogovarjali o različnih 

evropskih jezikih, o pomenu posameznih 

besed, podobnostih med posameznimi 

jeziki in o pomenu znanja tujih jezikov. Pri 

angleškem jeziku so se učenci 4. in 5. 

razredov zabavali ob primerjanju živalskih glasov v različnih jezikih. V 6. razredu so učenci 

poimenovali evropske države in jezike, jih povezali z zastavami ter jih označili na zemljevidu. 

Učenci 8. razreda so pomen znanja jezikov povezali s športom in glasbo. Poiskali so nekaj 

evropskih himn v izvornem jeziku, ki jih zmagovalci v športu slišijo ob podelitvi medalj ali 

pokalov ter ugotavljali, kdaj in kdo jih je uglasbil. V 9. razredu pa so učenci pri angleškem in 

nemškem jeziku zapisovali vsakodnevne zapiske, opomnike ali pa zgolj lepe misli. Pri nemškem 

jeziku so se učenci posvetili nekaterim pregovorom in jih zapisali na plakat. Vse izdelke smo 

razstavili po posameznih učilnicah in na hodniku šole. O evropskem dnevu jezikov pa so bili 

preko radijske ure obveščeni tudi vsi ostali na šoli, ki niso bili vpleteni v samo obeležitev. 

                                                   Vodja aktiva za angleščino Mateja Sladič 
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TEDEN OTROKA 

NA OŠ FRANA METELKA ŠKOCJAN 

 

Tema tedna NAŠE PRAVICE 
 

Tone Pavček: Naše pravice 

 

Pravica pravic je pravica živeti, 

biti otrok, za srečo rojen, 

tata in mamo ob sebi imeti 

in jima padati veselo v objem. 

 

Lepa pravica je teči po trati 

in ne biti kot trava teptan, 

učiti se brati in biti med brati 

enakovreden in spoštovan. 

 

Rasti kot rastejo jelke in bori, 

poslušati pesmi, ne pokov granat, 

in potem enkrat ob majniški zori 

reči nekomu: Imam te rad! 

 

In še: biti duša v svetu brez duše, 

majhna svetloba sredi velike teme, 

ali vsaj kaplja v obdobju suše, 

ne biti nihče, a otrok, ki je vse. 

 

Razvijanje SAMOSTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI: Imamo 

pravice imamo odgovornosti 

Ničelna toleranca do nasilja: Otroci imamo povsod 

(doma, v šoli, na ulici, na svetovnem spletu) pravico do 

zaščite pred nasiljem in zlorabami 

Kultura in mi: Nasilje ni kultura 
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AKTIVNOSTI NA ŠOLI V TEDNU OTROKA (OD 7. 10. DO 13. 10. 2019) 

Oblikovanje skupnosti učencev šole in šolskega otroškega parlamenta: 

 Sestanek predstavnikov skupnosti učencev šole 20. 9. 2019 - tema MOJA 

POKLICNA PRIHODNOST, teden otroka NAŠE PRAVICE. 

 Izvolitev VODSTVA SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE in  ŠOLSKEGA OTROŠKEGA 

PARLAMENTA. 

PONEDELJEK, 7. oktober 2019 

 Predavanje gospe Nives Lužar o Gambiji (za učence od 1. do 5. razreda, 1. šolsko 

uro) 

  
TOREK, 8. oktober  

 Metelkov dan - kulturni dan  

SREDA, 9. oktober 

 UNESCOV TEK – na Ptuju (udeleži se ga skupina učencev), 

 ŠPORTNI DAN za učence od 6. do 9. razreda, 

 IGRE BREZ MEJA v organizaciji Društva Prijateljev mladine Mojca v Dolenjskih 

Toplicah od 13. do 17. ure (6 učencev 6. razreda, 1 učenec 9. razreda). 
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ČETRTEK, 10. oktober 

 Druženje prijateljskih razredov – sodelovanje v UNESCO projektu MOJE PRAVICE (v 

pomoč spletna stran VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC, http://www.pravice-

otrok.si/index.php?id=27 

PETEK, 11. oktober 

 SPREJEM PRVOŠOLCEV V SKUPNOST UČENCEV ŠOLE (1. šolska ura) 

SOBOTA, 12. oktober 

 4 učenci 6. razreda se udeležijo VELEIZLETA po Sloveniji v organizaciji Društva 

Prijateljev mladine Mojca od 8. do 18. ure 

Nerazporejeno v tedenski urnik: 

 Literarni natečaj z naslovom  NAŠE PRAVICE za učence  

od 6. do 9. razreda,  

 ustvarjanje z naslovom  MOJE PRAVICE  – v skupinah 

OPB - SODELOVANJE NA NATEČAJU Zveze prijateljev 

mladine Slovenije,   

 razstava 30 let Konvencije o otrokovih pravicah v  šolski 

avli, 

 popoldanski POHOD (ID pohodništvo), 

 zbiranje hrane za živali v zavetišču (poteka en teden pred TEDNOM OTROKA). 

 

Literarni natečaj z naslovom  NAŠE PRAVICE za učence  od 6. do 9. razreda 

Vsak človek ima in mora jih imeti - to so pravice. S tem pa pridejo tudi dolžnosti. Če ni 
dolžnosti, ni pravic. Marsikdo pogosto misli, da so mu pravice kršene. A le-ti  mogoče le 
ne opravljajo dolžnosti, ki so jim dane.  
Vsi ljudje imamo dolžnosti in odgovornosti. V šoli je naša dolžnost, da se učimo in 
poslušamo razlago učiteljev in učiteljic, da smo strpni in da se spoštujemo med seboj. 
Doma pa, ko nam starši dajo hišna opravila, je naša dolžnost, da sodelujemo in 
pomagamo. V javnosti  in do sebe imamo tudi odgovornosti in sicer, da ne motimo ljudi 
okoli sebe, da ne spravljamo sebe in drugih v nevarnost. Skrbeti moramo tudi za svoje 
stvari in premoženje, ki ga nesemo s sabo, npr. v trgovino, šolo, bolnišnico, banko itn. 
Dolžnost je tudi lepo vedenje v družbi, ker s tem kažemo, kako smo vzgojeni in kako so 
nas vzgojili naši starši.  
No, če si odgovoren in opravljaš dolžnosti, ki so ti dane, lahko dobiš tudi pravice.  Pravice 
nas tudi varujejo. 
                                       Matic Vene Tršinar, 7. a 

 

http://www.pravice-otrok.si/index.php?id=27
http://www.pravice-otrok.si/index.php?id=27
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Ko se ljudje rodimo, naj bi vsi imeli enake pravice. Prva in najpomembnejša pravica je, 

da nam je sploh dano živeti v normalnih okoliščinah. Potrebujemo skrbne starše ali 

nekoga, ki nas ima rad, nam da hrano in topel dom. Želimo se počutiti varne in 

svobodne. Medtem ko odraščamo, imamo pravico do izobraževanja, zdravstvene 

pomoči, socialne pomoči … Vsi ljudje pa nimamo enakih pravic. V nekaterih delih sveta 

je otrokom odvzeta pravica do osnovnih življenjskih potreb: nimajo hrane, pitne vode, 

oblačil, zdravil, varnega doma … Nekateri nimajo niti ljubečih staršev in razigranega 

otroštva. Po svetu so tudi vojne in naravne katastrofe, ki ljudem prizadevajo škodo. 

Vesela sem, da so meni dostopne vse pravice, ki nudijo človeku dostojno življenje. Ko 

razmišljam o tem, kaj bi lahko bilo, če bi se rodila v nekem drugem času al i pa kraju, 

vem, da bi lahko imela čisto drugačno življenje. Pa kljub vsemu si v tem svetu , polnem 

dobrin, želimo še kaj. Prav pa je, da se zavedamo, da nimamo samo pravic, ampak tudi 

dolžnosti. Kajti brez upoštevanja dolžnosti, ne more biti pravic. To pomeni, da moramo 

biti odgovorni do sebe in drugih, strpni do drugačnih, si med seboj pomagati … 

Upoštevati bi morali rek: ne stori drugemu tistega, kar nočeš, da bi drugi storili tebi.   

Žana Jelinič, 6. b 

Sem državljan Slovenije in vsi Slovenci, Slovenke in tuji državljani imamo na slovenskem 

ozemlju enake pravice. V Ustavi Republike Slovenije piše, da je vsem na slovenskem ozemlju 

enako dovoljeno in vsi imamo enake pravice. Na primer vsi imamo pravico do državljanstva, 

pravico do izražanja svojega mnenja, pravico do zdravja, pravico do zdravega življenjskega 

okolja, pravico do vode, pravico do miru … Imamo tudi pravico do izražanja svoje veroizpovedi 

(npr. lahko smo kristjani, muslimani, budisti …) in pravico do uporabe svojega jezika (ti dve 

pravici sta največkrat kršeni). Za spoštovanje naših pravic pa moramo spoštovati oz. upoštevati 

tudi naše dolžnosti. Naše, otrokove dolžnosti, so, npr. da smo pri pouku tiho in zbrano 

poslušamo, sodelujemo (tudi v skupinah, če je potrebno), ne preklinjamo, ne odgovarjamo 

učiteljici, ne skačemo v besedo drugim … Na splošno upoštevamo hišni red šole. Odrasli imajo 

dolžnost, da skrbijo za svoje otroke, za starejše, ki potrebujejo pomoč, pomagajo svojim 

otrokom in jih podučijo o stvareh in jih naučijo lepega vedenja … Sploh pa morajo biti odrasli 

za zgled mlajšim. Kot sem že povedal, so pravice zelo pomembne za življenje, saj bi si brez njih 

lahko kdorkoli izmisli kakršna koli pravila in tako bi svet že zdavnaj propadel. Pravice pa ne  

morejo biti same, saj drugače ne bi nihče nič delal, zato imamo tudi dolžnosti, ki sem jih že prej 

naštel. Po mojem mnenju se jaz kar držim pravic, pa tudi dolžnosti kar opravljam. Zdi pa se mi, 

da bi vsi prebivalci sveta morali imeti enake pravice kot mi (npr. Američani si morajo sami 

plačevati zdravstvo, v Iranu je vojna …).  

Mislim, da si vsak izmed nas, prebivalcev sveta, zasluži enake pravice, kot jih imamo mi, 

Slovenci.   

Blaž Vdovč, 8. a 
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DEKLAMATORSKO TEKMOVANJE 

Na OŠ Frana Metelka Škocjan smo 3. decembra tradicionalno obeležili Ta veseli dan kulture. 
Že 9. leto je pri nas potekalo deklamatorsko tekmovanje za učence od 1. do 9. razreda. 
Deklamatorsko tekmovanje smo pred leti uvedli v spomin na našega rojaka Frana Metelka, 
jezikoslovca, prevajalca, pisca šolskih in nabožnih knjig ter spretnega govornika. Letos mineva 
230 let od njegovega rojstva. 
Učenci od 1. do 7. razreda matične in podružnične šole so prikazali svoje interpretacijske 
spretnosti prek pesmi iz pesniške zbirke Vinka Möderendorferja, Babica za lahko noč. Pesniško 
zbirko odlikujeta navihan humor in sodoben otroški pogled na svet. 
Najstarejši metelkarji so izbirali med odlomki iz najnovejšega romana Igorja Karlovška z 
naslovom Preživetje. Prikazal je napeto zgodbo o najstniku, uspešnem športniku, ki mu je 
prometna nesreča preprečila nadaljevanje športne kariere. Da bi se mladostnik dokazal očetu 
in sebi, se je odpravil na pustolovščino v naravo. Bralec se lahko potopi v slikovite opise 
odnosov v športnikovi družini, doživetje prve simpatije, odraščanja in soočanju z ovirami.  
Po razrednih in oddelčnih izborih se je na tekmovanju pomerilo 25 učencev. Nastopajoče, 
razen prvošolcev, ki so nastopili zunaj konkurence, je ocenjevalo budno uho učiteljev 
ocenjevalne komisije, ki so jo sestavljali ga. Tina Jančar, ga. Marinka Cerinšek, ga. Irena 
Pleterski, ga. Urška Zidar in ga. Jasmina Povše. 

Nastopili so prvošolci: Jernej Kovačič, Ema Žabkar, Vid Jerman in Maks Urbanč. 

Rezultati so bili sledeči: 

2. in 3. razred: 
1. mesto: Teja Saje 
2. mesto: Manca Košak 
3. mesto: Zala Žlogar 

4. in 5. razred: 
1. mesto: Lina Dobriha 
2. mesto: Tajda Povše 
3. mesto: Tian Zakšek 

6. in 7. razred: 
1. mesto: Ema Kapler 
2. mesto: Tia Pevec 
3. mesto: Maruša Blatnik 

8. in 9. razred: 
1. mesto: Lea Pešec 
2. mesto: Neli Klevišar 
3. mesto: Ema Medved 
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Prireditev sta prijetno povezovali sedmošolki Maruša 
Blatnik in Sara Kopina. Za glasbene užitke pa so poskrbeli 
učenci, ki svoj prosti čas namenjajo glasbi. V uvodu se nam 
je na pianinu predstavil Vid Pleterski, ob prvem predahu pa 
je čarobne zvoke s citer privabila Žana Jelenič. Pred zadnjim 
tekmovalnim krogom deklamacij je na pianino zaigrala 
Manca Pleterski. Po zaključku tekmovalnega dela so 
nastopili učenci pevskega zbora z Bučke in otroškega 
pevskega zbora z matične šole pod vodstvom učitelja 
Milana Pavliča. V soju žarometov so zablesteli tudi učenci, 
katerih materni jezik ni slovenščina. Ker v letošnjem letu 
mineva 200 let od smrti Valentina Vodnika, pomembnega 
narodnega prebuditelja, smo se v kulturnem programu 
spomnili tudi nanj. Ema Medved in Janez Strašek sta se mu 
poklonila z deklamacijami Zadovoljni 
Kranjec, Sraka in mlade ter Dramilo. 

Smeh so med gledalce vnesli učenci 6. 
razreda, ki so z mentorico Tanjo Luštek 
pripravili kratek dramski prizor iz knjige 
Slavka Pregla Odprava zelenega zmaja. 
Slavko Pregl je namreč počitniške 
dogodivščine in resne težave najstnikov 
začinil z dobršno mero humorja, tako je 
besedilo še po več desetletjih od nastanka 
živo in priljubljeno med bralci. 

Ob koncu prireditve je ravnateljic, gospa Irena Čengija Peterlin najboljšim nastopajočim 
podelila priznanja in praktične nagrade ter spregovorila navzočim o pomenu govorniške 
veščine ter vsem zaželela lep decembrski čas. 

Zapisali: Gabriela Gabrovec in Tanja Luštek 

   



METELKOVA 51 
 

ŠOLSKO LETO 2019/20 

PRIREDITEV OB SLOVENSKEM 

KULTURNEM PRAZNIKU NA BUČKI 

8. februarja praznujemo osrednji slovenski kulturni praznik ali Prešernov dan, v čast in spomin 

na našega velikega poeta Franceta Prešerna. Po Sloveniji se ta dan zvrstijo številne prireditve. 

Ob tej priložnosti se je na ta dan ob 18. uri tudi v Kulturnem domu na Bučki odvijala prireditev 

pod naslovom  Vrednota ‒ prijateljica kulture. Skozi razmišljanje o vrednotah, ki so pomembni 

del kulture, smo občinstvo z glasbo, poezijo in dramatiko popeljali v zlate čase kulture. Pester 

kulturni program so popestrili učenci podružnične šole Bučka, skupina Bučenski Slavčki ‒ pod 

strokovnim vodstvom gospe Kaje Jelenič ter učenci OŠ Frana Metelka Škocjan. Svoje sporočilo 

ob kulturnem prazniku sta delila z občinstvom tudi g. podžupan Alojz Hočevar ter predsednica 

Kulturnega društva Bučka ga. Ljubica Hočevar. 

                                                                                                                Zapisala: Urška Zidar 
                                                                                                                   Foto: Lara Omerzel 
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PREBUJENI SREDNJEVEŠKI TRG 

GUTENWERD 
Na naši šoli gostimo začasno razstavo »Prebujeni 

srednjeveški trg Gutenwerd«, ki je nastala na pobudo g. 

Vinka Gradišarja in občine Škocjan ter v sodelovanju z 

Narodnim muzejem Slovenije, PGD Dobrava in Zavodom za 

spomeniško varstvo Slovenije OE Novo mesto. Razstavo sta 

zasnovala in pripravila besedila dr. Tomaž Nabergoj in dr. Natalija Mihelčić Gradišar.   

Razstavo smo si najprej lahko ogledali že v 

Gasilskem domu PGD Dobrava, zdaj pa je njen 

začasen razstavni prostor v naši šoli. Približa 

nam arheološko najdišče Otok pri Dobravi in 

nam razgrinja in  približa nekoč pomembno 

srednjeveško naselje. Arheologi so v 

preteklosti že naredili pomembne raziskave, vendar je še marsikaj ostalo neraziskano in 

predstavlja  velik izziv za arheologe, ki verjamejo, da bi nove raziskave še lahko razodele več. 

Razstava nam omogoča vključevanje lokalne zgodovine v šolski pouk.        

Gabrijela Kovač 
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GUTENWERD V SREDNJEM VEKU 

Pred več stoletji je v okljuku Krke blizu Dobrave stala 
urbana naselbina – trg Gutenwerd. Prvič je bil 
omenjen sredi 13. stoletja in je bil last fevdalnega 
gospostva s središčem na gradu Klevevž, ki je bilo v 
lasti škofov iz Freisinga. 
Strateško pomembna lega ob Krki, uravnan kraški 
svet, ugodne klimatske razmere in odprtost proti 
Panonski nižini so trgu omogočili gospodarski, 
politični, kulturni in družbeni razvoj. Vrhunec je 
dosegel v 13. in v 14. stoletju, ko je bil zaradi ugodne prometne lege in cvetoče trgovine 

tekmec deželnoknežjemu mestu Kostanjevici.  
Gutenwerd ni bil navadna naselbina na podeželju – bil 

je trg, torej naselbina z značilnostmi urbanega življenja. 

Tržani so imeli podobne pravice, kot so jih imeli meščani 

srednjeveških mest. Zaradi bližnje prometne in trgovske 

poti iz Ogrske v Italijo je imel pomembno vlogo v 

povezavah med deželami – to dokazujejo omembe 

mitnice, kovnice breških novcev in broda na Krki v pisnih 

virih, pa tudi najdbe gutenwerških novcev na Hrvaškem 

in Madžarskem. 

 

ODKRIVANJE PROPADLEGA TRGA 

Gutenwerd, katerega gospodarski in politični pomen sta v 15. stoletju 

upadla tudi zaradi krčenja freisinške dolenjske posesti, so prizadele še 

vojne in turški vpadi. Trg je propadel poleti 1473, ko se je v naselbino 

pred Turki zateklo okrog 3000 ljudi. Turki so Gutenwerd ob tretjem 

napadu dokončno zavzeli, požgali, izropali in uničili. Veliko prebivalcev 

je bilo pobitih, druge so odpeljali v sužnost, redkim je uspelo ubežati. 

Naselje si ni nikoli več opomoglo. 

Gutenwerd je doslej edina opuščena srednjeveška naselbina na 

slovenskem ozemlju, ki so jo odkrili in raziskovali arheologi. 

Zaradi svoje ohranjenosti je izjemna tudi v evropskem merilu, 

saj tako dobro ohranjenih urbanih srednjeveških naselij 

skorajda ni. Odkriti so bili ostanki lesenih in kamnitih hiš, 

temelji romanske cerkve, ostanki 6 metrov široke tlakovane 

ceste, ostanki kovaške in usnjarske delavnice ter topilniških 

peči za železo in bron. 
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DR. IGNACIJ KNOBLEHAR POROČA: 
Leto 2019 je bilo zame prav posebno. Minilo je natanko 200 let, odkar 
sem ugledal luč sveta v tej prijazni, nekoč majhni vasici, danes pa že 
občini. Zelo sem ponosen na vas, da niste pozabili name. Letošnje leto 
ste namreč posvetili spominu na moje misijonsko in raziskovalno delo. 
Posebej moram pohvaliti vas, metelkarje, saj ste pripravil zelo veliko 
dogodkov v moj poklon že v preteklem šolskem letu, letos pa ste se z 
razstavo Knobleharjev Egipt udeležili 25. festivala slovenske znanosti, 
ki je potekal v Ljubljani. Festival je potekal tri dni in zadnji, tretji dan 
je bil posvečen meni.  
Naslednji dan ste se sprehodili po poteh, ki sem jih v mladosti večkrat prehodil tudi jaz. V 
tujini me je grela misel na moj domači kraj in na moje domače. Ob težkih trenutkih so mi misli 
preplavili spomini na moj rodni dom in takoj mi je bilo lažje pri srcu.  
Kot zadnje pa naj omenim literarni natečaj Metelkovo pero. Likovno in literarno ste ustvarjali 

na temo Potovanja v bližnje in daljne kraje.  

      
 

 

 

                                                                                   

Foto: Domen Pal / Arhiv SZF 
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ŠOLA ZA STARŠE MALO DRUGAČE 

z naslovom NAŠ KRAJ IN NJEGOVA KULTURNA TER NARAVNA DEDIŠČINA je 

potekala 3. oktobra.  

 

 

Na OŠ Frana Metelka Škocjan že vrsto pripravljamo Šolo za starše. Gre za predavanja za starše 

o vzgoji in zdravemu načinu življena. Pred nekaj leti smo klasičnim predavanjem strokovnjakov 

dodali še Šolo za starše malo drugače. V letu 2019 smo se pridružili Knobleharjevemu letu in 

kot eno izmed mnogih dejavnosti pripravili Šolo za starše malo drugače z naslovom Po poti 

kulturne in naravne dediščine Škocjana, ki je potekala v okviru 29. DNEVOV EVROPSKE 

KULTURNE DEDIŠČINE in 7. TEDNA KULTURNE DEDIŠČINE. 

V četrtek, 3. 10. 2019, popoldne smo tako starše otrok 

našega vrtca in šole, njihove otroke, stare starše in 

upokojene delavke šole najprej popeljali po ožjem 

centru Škocjana, kjer smo si ogledali kar nekaj 

kulturnih znamenitosti občine. Ideja o vodiču po občini 

se je rodila v šolskem letu 2017/18. Učenci izbirnega 

predmeta Odkrivajmo preteklost mojega kraja so 

ugotovili, da v okolici šole, ki je postala izhodiščna 

točka, stoji kar nekaj kulturnih znamenitosti. Pripravili 

so krajši turistični vodič v slovenskem in angleškem 

jeziku, ki obiskovalce vodi mimo osmih kulturnih 

znamenitosti kraja Škocjan. Naša vodiča sta bila 

devetošolca Miha Toni Bobič in Žiga Matko, ki sta pri 

nastanku vodiča tudi sodelovala. 
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Začetna točka poti je mini park pred šolo, kjer smo se tudi zbrali in začeli naše raziskovanje. 

Krožna pot se tako od šole spusti do župnišča, kjer zavije po sprehajani poti mimo nekdanjega 

perišča. Pot nadaljujemo do Varunovega dvorca, ki obiskovalce pozdravi ob prihodu v kraj 

Škocjan. Od tu nas je pot vodila do dvoločnega kamnitega mostu, enega izmed treh v Sloveniji, 

ki je tudi v grbu občine. Nadaljujemo do rojstne hiše dr. Ignacija Knobleharja, spomenika 

padlim borcem, Metelkovine in Metelkovega obeležja.  

Zadnje tri postaje so 

vezane na Knobleharja ‒ 

v cerkvi sv. Kancijana 

imajo shranjeno prst iz 

grobnice Ignacija 

Knobleharja, pri 

župnišču stoji v 

Knobleharjevem parku 

kip Knobleharja in relief 

Bele reke.  

 

 

 

Drugi del Šole za starše smo izvedli 

v okolici šole. Obiskovalci in otroci 

so sodelovali v likovni delavnici na 

prostem. Slikarsko delavnico je 

vodila učiteljica ga. Vida Cizel, ki je 

slikarska platna postavila ob šoli, ki 

stoji nad samim centrom kraja in 

od koder je lep pogled na naravne 

in kulturne znamenitosti občine. 

Udeleženci so se tako poizkusili v 

risanju z ogljem. Risbe smo 

razstavili v vrtcu.  

 

Poleg ogleda znamenitosti smo imeli tudi medgeneracijsko druženje. Našo pot so zelo 

obogatile upokojene učiteljice, ki dobro poznajo zgodovino kraja.  

                                                                        ŠZS in UNESCO ASP mreža šol, P. Haler 
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POTOVANJE S KNOBLEHARJEM OB REKI NIL 
 

KD METELKOV DAN: POTOVANJE S KNOBLEHARJEM OB REKI NIL 

 

V torek, 8. 10. 2019, smo na šoli izvedli kulturni dan Metelkov dan, in sicer od 1. do 9. razreda. 

Kulturni dan je nosil naslov POTOVANJE S KNOBLEHARJEM OB REKI NIL. Obeležili smo 200. 

obletnico rojstva dr. Ignacija Knobleharja. Kulturni dan je potekal v okviru 29. DNEVOV 

EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE in 7. TEDNA KULTURNE DEDIŠČINE. 

V I. triadi so izvedli tri delavnice, in sicer AFRIŠKE MASKE – delavnico je vodila ga. Anja Koren 

Usenik iz Slovenskega etnografskega muzeja, delavnico AFRIŠKI PLESI IN PESMI ter delavnico 

PORTRET KNOBLEHARJA.  

V 4. in 5. razredu so izvedli pet delavnic, in sicer: AFRIŠKA PESEM IN PLES, ARABSKA PISAVA IN 

SLOVAR, DRŽAVE OD IZVIRA DO IZLIVA NILA, RASTLINE IN ŽIVALI OB NILU ter KNOBLEHARJEVI 

SODOBNIKI. 

Učenci od šestega do devetega razreda so obiskali osem delavnic, ki so trajale po 20 min. 

Najprej so se učenci zbrali v matičnih učilnicah, kjer so jim razredniki pojasnili potek kulturnega 

dne. Učenci so tudi zapisali, kaj pričakujejo od kulturnega 

dne. Ob pol devetih so se delavnice pričele. Udeležili so se 

naslednjih delavnic: GEOGRAFSKA (AFRIKA, NIL), 

RASTLINSTVO IN ŽIVALSTVO NILA, KNOBLEHAR IN 

ENGLISH, FRAN METELKO, PRAVLJIČNA, LIKOVNA in 

ŠPORTNA DELAVNICA ter DELAVNICA NAČRT POTOVANJA. 

Kulturni dan smo zaključili v večnamenskem prostoru šole, 

kjer smo si ogledali delček predstave o dr. Ignaciju 

Knobleharju, ki jo je napisal g. Janez Žakelj, metelkarji pa 

so jo uprizorili pod njegovim vodstvom in vodstvom ge. Patricije Haler. Nato nas je nagovoril 

še dr. Marko Frelih, doktor arheoloških znanosti, univerzitetni  diplomirani arheolog, ki je od 

leta 2004 zaposlen v Slovenskem etnografskem muzeju in se ukvarja z raziskovanjem življenja 

in dela dr. Ignacija Knobleharja. Kulturni dan je zaključila ga. ravnateljica Irena Čengija Peterlin, 

ki je nagovorila metelkarje ter se zahvalila gostom. 
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Zapisala Irena Pleterski, fotografirala Katja Žibert 
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KD  METELKOV DAN NA POŠ BUČKA 
V torek, 8. 10. 2019, smo imeli na POŠ 
Bučka kulturni dan – METELKOV DAN. Ker 
to leto mineva 200 let od rojstva Ignacija 
Knobleharja, smo ta dan posvetili njemu. 
Tudi Občina Škocjan je leto 2019 razglasila 
za Knobleharjevo leto. Obiskal nas je 
gospod Marko Frelih in nas s sliko in 
besedo popeljal v čas življenja in potovanja 
našega rojaka. Da so si učenci lažje 
predstavljali svet, kjer je deloval in kaj vse 

je počel, je gospa Patricija Haler poskrbela za 
razstavo, ki jo je postavila na ogled v naši telovadnici. 
Razstavo so si lahko ogledali tudi starši učencev. 
Sledili sta tudi dve delavnici. Prva z naslovom 
Spoznajmo dežele in življenje ob reki Nil, druga pa 
Ples in petje v deželi Knobleharja. Učenci so pri obeh 
spoznavali deželo, življenje, pesem in petje v 
deželah, v katerih je deloval Knoblehar. Zadnjo uro 
kulturnega dne smo namenili ustvarjanju za natečaj 
Metelkovo pero. Razmišljali smo o potovanju v 
bližnje in daljne kraje ter se tudi ozrli v prihodnost. 

  Zapisala: Suzana Rajgl Zidar 
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INTERVJU: dr. MARKO FRELIH 

kustos za Afriko in Ameriki v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani 

Doktor arheoloških znanosti, univ. dipl. arheolog, je v SEM zaposlen od leta 2004.  

Kot arheolog že več let raziskuje medkulturne povezave med starimi civilizacijami. Še 
posebej ga zanima duhovni svet prazgodovinskih kultur v kontekstu razumevanja kultnih 
mest, ritualov in umetnosti. Prav tako že vrsto let preučuje stike Slovencev z neevropskimi 
kulturami. V ospredju njegovih raziskav sta misijonarja Friderik Baraga (severna Amerika) in 
dr. Ignacij Knoblehar (Sudan). 

Področje delovanja 
muzeologija, afrikanistika, egiptologija, arheologija 

Objave 
Magija amuletov (2014) 
Sudanska misija 1848‒1858: Ignacij Knoblehar - misijonar, raziskovalec Belega Nila in 
zbiralec afriških predmetov (2009) 
Togo album 1911‒1914" (2007) 
Francoski general Jean-Baptiste Bernadotte in njegov obisk slovenskih krajev leta 1797 
(1997) 
Friderik Irenej Baraga (1797‒1868): svetost v dejanju (1997) 

Razstave 
Magija amuletov (2014) 
Sudanska misija 1848‒1858: Ignacij Knoblehar - misijonar, raziskovalec Belega Nila in 
zbiralec afriških predmetov (2009) 
Togo album 1911‒1914" (2007) 
Francoski general Jean-Baptiste Bernadotte in njegov obisk slovenskih krajev leta 1797 
(1997) 
Friderik Irenej Baraga (1797‒1868): svetost v dejanju (1997) 

Nagrade 
Prejemnik Murkovega priznanja (2010) in Valvasorjevega priznanja (2006). 

 

 

1. Dr. Marko Frelih, ste doktor arheoloških znanosti in univ. dipl. arheolog. Zakaj ste se 

odločili za študij arheologije? Kaj vas je pri tem poklicu pritegnilo? 

Za študij arheologije sem se odločil, ker sem doma iz Logatca. Logatec ima zelo veliko zanimivih 

starih spomenikov iz vseh obdobij zgodovine, od rimske dobe pa naprej. Že v osnovni šoli sem 

se srečal s temi zanimivimi zapuščinami Rimljanov, potem iz srednjega veka, z različnimi 

ostanki iz prve svetovne vojne in to me je pritegnilo, da sem začel tudi raziskovati, predvsem 

se izobraževati v smislu preučevanja literature.  Kasneje v gimnaziji me je zanimala predvsem 

rimska zgodovina in ves čas sem nekako imel pred očmi, da bi se po  končani gimnaziji odločil 

za študij arheologije.  

https://www.etno-muzej.si/sl/node/34723
https://www.etno-muzej.si/sl/node/34725
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2. Zaposleni ste v Slovenskem etnografskem muzeju. Koliko časa že delate tam in kako 

ste prišli do zaposlitve? 

S Slovenskim etnografskim muzejem sodelujem že dolgo časa, in sicer še preden sem se tam 

zaposlil, saj sta me zanimala predvsem dva misijonarja Ignacij Knoblehar In Friderik Irenej 

Baraga. Že leta 1997 sem pripravil razstavo o Baragi in takrat sem bil precej v stiku z 

Etnografskim muzejem, ker je bila pri njih takrat in je še vedno shranjena zbirka misijonarja s 

predmeti severnoameriških ljudstev, tako da sem že  v devetdesetih letih sodeloval z 

muzejem. Kasneje sem se lotil preučevanja tudi Knobleharjeve zbirke in takrat je bilo to 

sodelovanje z muzejem še bolj intenzivno. V tej fazi preučevanja sem potem tudi dobil 

zaposlitev v Slovenskem etnografskem muzeju.  

 

3. Ste zadovoljni s svojim delovnim mestom ali bi raje počeli kaj drugega, npr. se res 

poglobili v delo dr. Ignacija Knobleharja? 

Ja, jaz sem zelo zadovoljen s svojim delovnim mestom, predvsem pa z delom, ki ga opravljam, 

namreč lahko raziskujem ravno to, kar je mi je bilo zastavljeno v vprašanju – preučujem zbirko 

Ignacija Knobleharja. Zbirko imam v depoju, lahko se z njo dnevno srečujem, preučujem, 

predvsem pa z veseljem opravljam to delo in odkrivam nekaj novega in mi je to glavni motiv v 

odkrivanju neznanih stvari. 

 

4. Ste velik poznavalec stikov Slovencev z neevropskimi kulturami. V ospredju vaših 

raziskav sta misijonarja Friderik Baraga In dr. Ignacij Knoblehar. Kdaj ste se začeli 

zanimati za njiju? 

Kot se že omenil, v devetdesetih letih in že prej. Ko sem študiral arheologijo, sem bil tudi v 

Egiptu in takrat sem se srečal s temi Slovenci, ki so že v 19. stol. potovali v Egipt, se zanimali 

za staroegipčanske spomenike in med temi osebami, ki so zelo zgodaj prispeli v Egipt, je bil 

tudi Ignacij Knoblehar. Iz literature sem izvedel, da se je Knoblehar zanimal za afriško reko Nil.  

Preučeval je tudi Beli Nil in ko sem raziskoval to tematiko še bolj podrobno, sem po tuji 

literaturi opazil, da je Knoblehar zelo redko omenjen v tujih virih in sem potem bolj načrtno 

začel raziskovati Knobleharja kot raziskovalca Belega Nila. To se je začelo že v osemdesetih 

letih in to raziskovanje poteka še danes. 

 

5. Ali tudi v prostem času raziskujete našega rojaka Ignacija Knobleharja? 

Seveda, z velikim veseljem. Lahko rečem, da je Knoblehar že del mojega vsakdanjega življenja. 

Zame je zelo zanimiva oseba, dopušča zelo širok razpon različnih možnosti raziskav. Predvsem 

kot človek mi je vzornik zaradi svoje vztrajnosti in svoje vizije, s katero je zastavil cilje, ki so mu 

takrat v življenju največ pomenile. 
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6. V Škocjanu sta se rodila pomembna Slovenca dr. Ignacij Knoblehar in Fran Serafin 

Metelko, po katerem naša šola nosi ime. Ali ste mnenja, da sta oba velika bisera v 

slovenski zgodovini.  

Ja, oba sta zelo pomembna, meni pa je predvsem zanimivo to, da se je ‒ po ne vem kakšnem 

naključju, verjetno so bile na delu kakšne višje sile ‒ Knobleharjeva zbirka znašla na Metelkovi 

ulici. Najprej so to bili predmeti, ki so pred 170 leti prišli v Ljubljano. Prepotovali so tako rekoč 

cel Sudan in Egipt, Sredozemsko morje, pridejo v Trst, potem v Ljubljano. Najprej so bili 

shranjeni v Deželnem muzeju na današnjem Vodnikovem trgu, potem so šli v Narodni muzej 

na Prešernovo ulico, kasneje so bili Knobleharjevi predmeti nekaj časa v Goričanah, kjer je bil 

muzej neevropskih kultur. Nato pa pridejo predmeti v Ljubljano in se znajdejo na Metelkovi 

ulici. Ta dva rojaka sta se na nek način simbolično ponovno srečala sredi Ljubljane. 

 

7. Kako vidite in primerjate Ignacija Knobleharja in Frana Metelka? 

Ja, težko ju je primerjati, saj sta oba delovala na različnih področjih. Rekel bi, da je jezik skupna 

točka, saj sta oba dobra poznavalca jezikov. Za Metelka vemo, da je bil mojster za slovenščino, 

medtem ko je bil Knoblehar nadarjen za številne svetovne jezike. 

Z dr. Markom Frelihom sta se pogovarjali Ana Kapler in Maja Gorenc. 

ŠD POHOD PO KNOBLEHARJEVI POTI 
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Natečaj Metelkovo pero –  

POTOVANJA V BLIŽNJE IN DALJNE KRAJE 
 

V  okviru projekta Metelkovo pero je naša šola v šol. l. 2019/2020 četrtič  povabila mlade 

ustvarjalce k sodelovanju   na    natečaju  z naslovom POTOVANJA V BLIŽNJE IN DALJNE KRAJE. 

Likovni natečaj je bil namenjen učencem 1. triletja, literarni pa 2. in 3. triletja.   

Letošnji natečaj je bil posvečen dr. Ignaciju Knobleharju, saj je Občina Škocjan  leto 2019 

razglasila za Knobleharjevo leto,  minilo je  namreč 200 let od rojstva tega domačina, 

misijonarja in raziskovalca Sudana, Kartuma in Belega Nila. Praznovanju se je pridružila tudi 

naša šola. Zato je  bil natečaj  posvečen tudi temu velikemu možu in njegovemu 

misijonarskemu in raziskovalnemu delu, saj je bil prvi Evropejec, ki je  v Afriki odkril predele, 

kamor še ni stopila noga Evropejca. Predmete, ki jih je našel, je skrbno zbiral in jih pošiljal v 

Evropo – na Dunaj, prav tako je o svojem delu pisal in tako seznanjal ljudi po svetu o afriških 

ljudstvih brez predsodkov, saj se jim je znal približati tako z učenjem njihovih jezikov kot 

dobrimi deli, med drugim se je zavzemal 

za odpravo suženjstva.  

Lahko rečemo, da sta bila Ignacij 

Knoblehar in Fran Metelko oba 

raziskovalca, pri čemer je dr. Knobleharja 

vleklo v širni svet, kjer je deloval za dobro 

ljudi, s katerimi se je srečeval – Fran 

Metelko pa je ostal doma in delal v duhu 

in za dobro slovenskega človeka in za 

njemu ljubo slovenščino. Vsekakor sta 

zaznamovala svoj čas in prostor s svojimi idejami, mislimi,  dejanji. 

Z razpisano temo smo želeli, da  mladi razmišljajo o svojih resničnih potovanjih po naši deželi 

in tudi izven nje, srečanjih z različnimi ljudmi, navadami; lahko pa se pri tem prepustijo tudi 

domišljiji, se sprehodijo po  preteklosti, ozrejo se v prihodnost – kako bo pri nas, v svetu čez  

100, 200 let. 

V svoja razmišljanja in ugotovitve pa so lahko  vključili  primere iz lastnih ali tujih doživetij.  

Učence smo tako tudi spodbudili, da bi s čopičem in peresom prebudili v sebi svojo 

ustvarjalnost, razmišljanja delili s sovrstniki, krepili ter razvijali besedno ustvarjalnost, 

naklonjenost do maternega in slovenskega jezika.  

Zaključne prireditve ni bilo, priznanja  z nagradami smo poslali po pošti.  

Odziv na natečaj je potekal od   sredine septembra do sredine  novembra,  sodelovalo je  osem 

šol (tri na literarnem, tri na likovnem, dve šoli na obeh natečajih). 
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Izdelke je poslalo 56 učencev, ki so ustvarjali pod mentorstvom  21 mentoric (pri čemer so bile 

3 mentorice hkrati v 2. in 3. triletju) iz 9 OŠ, pri čemer so  na 2  šolah sodelovali učenci 1., 2. in 

3. triletja; ustvarjena dela je pregledala in ocenila strokovna komisija – posebej za  likovno in 

posebej za literarno področje.   

Na likovnem natečaju je sodelovalo 24 učencev iz 5 osnovnih šol pod vodstvom 10 mentoric. 

Strokovna  komisija (učiteljici Vida Cizel in Mateja Korenič) je ocenila, da likovna dela ustrezajo 

razpisani temi.  

Izbrala je pet likovnih del, ki  izstopajo z vsebinsko bogatim motivom in domiselnimi 

kombinacijami likovnih tehnik.  

Učenci so risali in slikali z voščenkami, flomastri, barvnimi svinčniki, vodenimi barvami, delali 

lepljenko … Pod skrbnim vodstvom mentoric so mladi likovniki upodabljali potovanje iz vrtca 

v šolo, okrog šole, po gozdu, po pravljični deželi, na morje, po Sloveniji, naslikali doživeto pot 

na Gorjance, v sliki razmišljali, kako bi izgledalo potovanje v Afriko čez 200 let ... Potovali so z 

avtomobili, kolesi, trajektom in celo z raketo.  

Likovni natečaj, 1. triletje 

1. mesto:  Metelkovo pero in priznanje:  drugošolka Blažka Pirc,  OŠ Šmihel, POŠ Birčna 

vas, mentorica Andreja Krnc, naslov: Doživeta pot na Gorjance.  

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje: drugošolec Erazem Bršec, OŠ Jožeta Gorjupa 

Kostanjevica na Krki, mentorica Monika Kren Pangrčič, naslov: Na trajektu.  

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje: tretješolka Zoja Zupančič Brdnik, OŠ Veliki Gaber, 

mentorica Suzana Jefim, naslov: Potovanje po Zemlji in vesolju. 

4. mesto: Metelkovo priznanje: tretješolec Mark Gornik, OŠ Frana Metelka Škocjan, 

mentorica Lidija Kalin, naslov: Potujem v vesolje. 

5. mesto: Metelkovo priznanje: drugošolka Neža Fabijan, OŠ  Šmihel, POŠ Birčna vas, 

mentorica Andreja Krnc, naslov: Svet v Afriki.  

Literarni natečaj, 2. triletje 

Sodelovalo je 15 učencev  in  7 mentoric  iz 3 osnovnih šol, pri čemer so bili metelkarji zelo 

ustvarjalni.  Ocenjevalna komisija (Irena Pleterski, Tanja Luštek, Marinka Cerinšek) je skrbno 

pregledala prispela besedila ter podelila Metelkovo pero in priznanje  3 ustvarjalcem iz  drugih 

šol in 5 metelkarjem.   

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje,  petošolka Zala Zajec, OŠ Veliki Gaber, mentorica 

Lidija Ožek, naslov: Moja potovanja, moja nova spoznanja. 

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje,  petošolec Tim Brdnik Zupančič, OŠ Veliki Gaber, 

mentorica Lidija Ožek, naslov: Moja potovanja, moja nova spoznanja. 

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje, šestošolka Neli Metelko Stojaković, OŠ Brežice, 

mentorica Darinka Ferenčak Agrež, naslov: Dinozavri so.  
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OŠ Frana Metelka Škocjan 

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje, šestošolec Janez Strašek, mentorica Tanja Luštek, 

naslov: Potovanje v nove širne svetove.  

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje, šestošolka Ema Kapler, mentorica Tanja Luštek, 

naslov: Potopisni dnevnik. 

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje, šestošolka Nastja Vdovč, mentorica Tanja Luštek, 

naslov: Potovanje v nove širne svetove. 

4. mesto: Metelkovo priznanje, četrtošolec Niko Rupar, mentorica Urška Zidar, naslov: 

Potovanje v nove širne svetove. 

5. mesto: Metelkovo priznanje, šestošolka Tia Pevec, mentorica Irena Pleterski, naslov: 

Potovanje v nove širne svetove. 

Literarni  natečaj, 3. triletje 

V 3. triletju  je sodelovalo 17 učencev  in  7 mentoric  iz 6 osnovnih šol.  

Komisija se je odločila, da podeli Metelkovo pero in priznanje  3 ustvarjalcem iz drugih šol ter  

5 priznanj metelkarjem, saj  so  bili zelo ustvarjalni.  

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje, devetošolka Pia Olga Šepec, OŠ Drska, mentorica 

Irena Šega, naslov: Potovanje v daljni kraj.  

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje, devetošolka Eva Oštrbenk, OŠ Brežice, mentorica 

Darinka Ferenčak Agrež, naslov: Skozi prostor in čas. 

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje, osmošolec Slavko Hysz, OŠ dr. Pavla Lunačka 

Šentrupert, mentorica Janja Jerovšek, naslov: Potovanje skozi sanje.  

OŠ Frana Metelka Škocjan 

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje,  devetošolka Neli Klevišar,  mentorica Marinka 

Cerinšek, naslov:  Potovanje v nove širne svetove. 

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje,  sedmošolec Vid Pleterski, mentorica Tanja 

Luštek, naslov: Potovanje v širni svet.  

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje, devetošolka Lana Zakšek, mentorica Tanja 

Luštek, naslov: Potovanja v širne svetove – Egipt.   

4. mesto: Metelkovo priznanje, sedmošolec Lan Pungeršič, mentorica Irena Pleterski, 

naslov: Potovanje v daljne kraje z Ignacijem Knobleharjem.  

5. mesto: Metelkovo priznanje, osmošolka Pia Lahne, mentorica Tanja Luštek, naslov: 

Potovanje v daljne kraje 

Ostali  sodelujoči so prejeli priznanje za sodelovanje, prav tako mentorice.  

Razpisana tema v tem šolskem letu je bila za pišoče učence zahtevna, saj  potopisno 

popotovanje po resničnih  in domišljijskih krajih zahteva veliko miselnega in ustvarjalnega 

osebnega napora – malo manj spretni so bili  v 2. triletju. Treba pa je pohvaliti tiste  metelkarje, 

ki so se odzvali povabilu na natečaj. Tako je tudi  s spodbudo mentoric  nastalo kar nekaj 

izvirnih poustvarjalnih besedil.  
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Čestitamo  vsem sodelujočim učencem in njihovim mentoricam in jih vabimo  k ustvarjanju 

prihodnje šolsko leto.  

Skupina za pripravo in Marinka Cerinšek, vodja projekta 

2. TRILETJE 

2. triletje – 1. mesto: MOJA POTOVANJA, MOJA NOVA SPOZNANJA 

Človek išče lepoto povsod po svetu, a jo pogosto najde doma. To sem spoznala med potovanjem pred 
enim letom. 
Ko smo se začeli pripravljati, sem se čudila: »Kam pa gremo?« Spakirali smo in se usedli v avto. Vse 
skupaj mi je postajalo sumljivo. Mami sem vprašala, če gre mar za kakšno presenečenje. Odgovorila mi 
je, da je po Sloveniji toliko lepih mest, da sta se z očijem odločila, da si nekaj ogledamo kar pri nas. Bilo 
je poletno dopoldne. Vožnja je bila dolga. Bila bi veliko krajša, če bi vedela, kam gremo. Naučila sem 
se, da je treba na lepe trenutke malo počakati. Zaslišala sem besede: »Skoraj smo že tam!« Pogledala 
sem skozi okno in zagledala napis: Prispeli ste v Lipico. Takrat mi je poskočilo srce in vedela sem, da je 
mučnega čakanja konec. Ogledali smo si predstavo konjev in jih tudi jahali. Lizala sem liziko v obliki 
konja. Nato smo se usedli v avto in mislila sem, da gremo domov. Nato pa je očka rekel: »Imava še eno 
skrivnost.« Spet sem vedela, da bo zanimivo. Čez nekaj časa sem zagledala znak Postojna. Bila sem 
vesela, saj sem sem vedela, da si bomo ogledali Postojnsko jamo. Ko smo prispeli, sem bila čisto 
vzhičena. Vstopili smo v jamo in se usedli na vlak. Speljali smo. Imeli smo vodičko, ki nam je razložila, 
kako je jama nastala, njeno odkritje in še nekaj zanimivosti. Po ogledu smo odšli še na kosilo in se 
odpravili proti domu. 
Ko smo se vračali, sem razmišljala, koliko lepih krajev ima naša Slovenija. Koliko lepot, neraziskanih 
gozdov, kotičkov, slapov in naravnih lepot. Vse to čaka, da jih nekdo obišče in občuduje. Veselim se 
novih izletov po Sloveniji, obiska naših lepot in srečanja z dobrimi ljudmi. 

Zala Zajec, OŠ Veliki Gaber, 5. a 

2. triletje – 2. mesto: MOJA POTOVANJA, MOJA NOVA SPOZNANJA 

Letos med poletnimi počitnicami smo z družino in sorodniki odšli na Pokljuko. Ko smo prišli, smo 
raztovorili stvari, ki smo jih imeli s seboj. Nato smo se takoj odpravili na sprehod do Blejske koče. Na 
poti smo se najedli borovnic in nabrali tudi nekaj gob. Pri koči sem bil jaz daleč prvi. Po poti nazaj smo 
se ustavili v hotelu in nekaj popili. Ko smo prišli v kočo, je bil že večer. Zelo sem si želel preizkusiti svoj 
novi teleskop, vendar je bilo oblačno. Ponoči nisem mogel spati, saj je moja sestrična Mia ves čas nekaj 
govorila v spanju. Naslednji dan je bilo vreme sončno, zato sem komaj čakal, da bo noč in bom lahko 
preizkusil svoj teleskop. Ravno zaradi tega se je dan tako zelo vlekel, a noč je vseeno prišla – bila je 
jasna in lepa, zato sem takoj odšel gledat v nebo. Gledal sem eno izmed najsvetlejših teles na nebu, ki 
je imelo oranžno-bele črte in pego. Pomislil sem, da je to lahko Jupiter. Hitro sem šel k mami, ki ima na 
telefonu aplikacijo, ki pokaže, kje so zvezde in planeti. In res, planet, ki sem ga gledal, je bil Jupiter. Na 
aplikaciji sem poiskal še Saturn in ga nekaj časa gledal. Takrat sem pomislil, kako bi bilo, če bi potoval 
po vesolju. Kar naenkrat sem se v mislih znašel na več sto svetlobnih let oddaljenem explanetu, kjer je 
kar mrgolelo življenja, le da je bilo vse drugače. Otoki so leteli po zraku, živali so plavale po lavi, iz 
vulkanov je tekla voda, rastline so obstajale le v jamah. Kmalu sem bil izven meja človekovega pogleda, 
šel sem dlje, kot seže vid Hubblovega vesoljskega teleskopa – pristal sem na planetu, ki je krožil okoli 
orjaške zvezde. Imel je ustrezne razmere za življenje, a ga na njem ni bilo. Morda je nekoč tu že nekaj 
živelo … Nehal sem razmišljati o tem in šel še globlje. Na svoji poti sem videl planet v ruševinah. Ogledal 
sem si ga in pomislil, da je morda življenje z njega izbrisala vojna. Pustil sem ga za seboj in odšel do 
meje vesolja. Šele ko sem stal tam, sem odkril, kako zelo majhni pravzaprav smo in koliko stvari bomo 
morda še videli nekoč. Res smo majhni za ta planet, osončje, galaksijo, res smo majhni v vesolju, a zelo 
pomembni drug za drugega. 

Tim Brdnik Zupančič, OŠ Veliki Gaber, 5. a 
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2. triletje – 3. mesto: DINOZAVRI SO 

Bilo je jutro, ko se je deklica Amaja pripravljala za šolo. Bila je žalostna. Ni hotela v šolo. Želela je biti 
doma in se smiliti sama sebi. Mama jo je na poti v službo odpeljala v šolo, kjer sprva ni hotela stopiti 
ven. Ni in ni hotela iz avta, dokler se ni spomnila, da je petek in da en dan bo pa že zdržala, čeprav  s 
silno muko.  Amaja je vstopila v njihovo garderobo s silnim strahom. Silno žalostjo. Silnimi bolečinami. 
Za trenutek se ji pred očmi stemni in nič ne sliši. K  sreči ni bilo blizu punc, ki so jo pretepale, izsiljevale, 
grozile in še kaj. Medtem ko si je obuvala levi copat, ji je neki  fantek vrgel desnega na visoko polico. 
Zvonec je zazvonil. Pouk se je začel. Amaja zvonca ni slišala. Tako se je ponavljalo vsak dan. Pogledala 
je na uro.  Panika. Pustila je copat. Stekla je do učilnice, vstopila in se tiho opravičila za zamudo.  
Ob koncu ure jim je učiteljica naročila, naj med vikendom naredijo projekt o katerikoli dobi v zgodovini, 
ki jih zanima.  Amaja se je takoj odločila, da bo naredila projekt o dinozavrih, saj jih je oboževala. Bila 
je drugačna od ostalih deklet. Doma je takoj po kosilu pohitela po stopnicah v svojo sobo. Na stenah je 
imela prilepljene posterje dinozavrov vseh vrst. Projekt. Začela je delati.  Pripravila si je velik kos papirja. 
Iz torbe je vzela svojo persnico in vzela ven škarje, svinčnike, barvice in nalivnik. Ker ni imela kopirnega 
stroja, da bi fotografije dinozavrov na spletu skopirala, jih je kar prerisovala. 
Čas je tako hitro minil. Ni se zavedala, da je že noč. Oblekla se je v  pižamo in zaspala. Kar naenkrat je 
zagledala belo barvo. Bila je povsod. Kamorkoli je pogledala. Zgrabil jo je strah. Ali sem mrtva? Kje 
sem? Zakaj? Vse je postalo črno. Nato rjavo. In nato zeleno.  
Sedaj je videla in vedela, kje je. Bila je v dobi dinozavrov. Videla je praprot. Videla je zemljo, kakršne  v 
njeni  dobi ni. Doživela je neskončno veselje. Pozabila je na vse svoje strahove. 
Bilo je mirno. Mir. In še več miru. Nato je zaslišala ropot. Padla je, saj so se tla stresla.  Nad sabo je 
zagledala velike noge,  nekje zgoraj  majhne roke.  Dinozaver! Stal je nad njo. Bala se je. Pred njo je stal 
dinozaver T-rex, poln dinozavrskih lusk. Malce blaten. Imel je velike zobe. Njegove oči so bile velike. 
Gledal je v ribnik. Ni je bilo več strah. Kljub njegovim velikim zobem, ogromnim nogam, a majhnim 
rokam.  
T-rex se je obrnil in jo vprašal: »Kdo si? Tako drugačna. Mar se me ne bojiš?« 
Amajo je šokiralo: »Ti govoriš?!« 
T-rex  je bil presenečen. Nekaj časa sta se gledala.  
Odgovoril ji je: »Seveda znam govoriti! Mar vaši dinozavri ne govorijo?!« 
 Amaja ga je pogledala, a ni rekla ničesar.  
T-rex jo vpraša: »Kaj je? Zakaj si žalostna?« 
 Amaja pove: »Zakaj sem žalostna? Bojim se.« 
T-rex jo zmedeno pogleda in vpraša: »Česa se bojiš?« 
Amaja utihne, po licih ji pritečejo slane solze: »Jaz … jaz nimam prijateljev.  Vsi se norčujejo iz mene, 
ker imam rada dinozavre. Še posebej punce! Nika, Žana, Mari in Špela.« 
T-rex jo zgrabi in položi nase. Amaja je malce prestrašena, a tudi vesela, saj je na dinozavru.  V daljavi 
zagleda roza, zeleno, modro in rumeno piko. Ko sta se bližala, je spoznala, da so pike dinozavri. 
Dinozavri so se postavili v krog, njo pa so dali na sredino. 
Prvi spregovori modri dinozaver: »Tu smo, da ti pomagamo. Povej nam, kaj te žuli?« 
»Vsi v šoli me sovražijo. Norčujejo se, ker imam rada dinozavre.« 
Dinozavri, modri, rumeni in roza, zeleni so staknili glave in se dogovorili, kako ji bodo pomagali, da bodo 
tudi drugi spoznali, da ni slabo biti drugačen in imeti rad drugačne stvari. 
Roza dinozaver je prinesel svetlečo modro kroglo in rekel: »Amaja, dotakni se krogle, da se vrneš 
domov.« 
Zbudila se je. Sklenila je, da bo naredila tako, kot so ji svetovali dinozavri. 

Neli Metelko Stojaković, 6. razred, OŠ Brežice 
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OŠ FRANA METEKA ŠKOCJAN 

2. triletje – 1. mesto: POTOVANJE V NOVE ŠIRNE SVETOVE 

Moje prvo potovanje po Italiji se je začelo, ko so se moji starši končno odločili, da gremo na 
potovanje v tujino, ne pa samo po Sloveniji in Hrvaški. Bil sem  zelo vesel. Mamina želja je bila, da gremo 
v Italijo, v Toscano. 

Na pot smo šli med  jesenskimi počitnicami. Peljali smo se z avtomobilom. Že doma smo 
preverili, skozi katera mesta in pokrajine se bomo vozili. Imeli pa smo tudi navigacijo. To je izjemno 
pametna naprava, ki te vedno pripelje do cilja. Pomembno je, da vanjo vneseš prave podatke. Izračunali 
smo, da bomo za pot potrebovali najmanj šest ur. Vožnja se mi je vlekla v neskončnost. Mami mi je ves 
čas govorila, naj opazujem pokrajino. Vendar, kaj naj bi videl? Vozili smo se po avtocestah, od koder 
vidiš le ograjo in na vsake toliko časa bencinski servis, počivališče ali pa pusto pokrajino. Res, med 
vožnjo mi je bilo zelo dolgočasno. Končno smo po šestih urah ustavili pred domom sorodnice. Njen 
nečak je lastnik  hotela, v katerem  smo tudi spali. 

Ta dan, ko smo prispeli, nismo šli nikamor, saj smo bili preveč utrujeni. Naslednji  dan smo vstali 
že ob sedmih zjutraj.  Že ob devetih smo morali biti v Sieni. Tam je bilo zelo lepo, še posebej katedrale 
in kolosej. Siena je tudi obdana z velikim obzidjem. To obzidje ima velika vrata. Katedrale so visoke, 
bogate, lepše, kot sem si lahko predstavljal, a da prideš noter, moraš čakati tri ure. Mi smo se odločili, 
da ne bomo čakali, ker smo ta dan načrtovali obisk  Pise. Pisa ni veliko in bogato mesto,  krasi jo le zelo 
znan poševni stolp in dve katedrali. Zelo me je  razočarala. Še posebno zato, ker so na vsakem koraku 
preprodajalci ur, dežnikov, torbic …, ki so zelo vsiljivi in turistom ne dajo miru. 
Naslednji dan smo šli v Luko. Luka je zelo staro mesto z velikim obzidjem. Ko se pelješ mimo njega, 
misliš, da za obzidjem ni nič, a ko prideš noter, res je starinsko, ampak je tudi zelo lepo, ostaneš brez 
besed. V Luki sem šel z očetom tudi na stolp, ki ima dvesto devetindvajset stopnic. Na stolpu rasteta 
dve mogočni oljki. S stolpa se vidi celo mesto in še del pokrajine z vinogradi in nasadi oljk.  

Zadnji dan smo obiskali še Firence. Veliko sem pričakoval, vendar sem bil tudi tukaj razočaran. 
Avto smo parkirali pred centrom mesta in se v mesto odpeljali z vlakom. Mesto je sicer lepo, vendar nič 
posebnega. Ima pa zelo veliko bogatih trgovin, v katerih  so cene oblačil in obutve neskončno visoke. V 
centru Firenc stoji čudovita katedrala. Ta pa mi je bila od vseh najbolj všeč.  

No, moja pričakovanja so bila velika. Dve mesti – Firence in Pisa – name nista naredili velikega 
vtisa. Želel sem obiskati tisti poševni stolp, pa še to mi ni bilo dano, ker je bila zelo dolga vrsta za čakanje 
in smo bili tam prepozno. Res škoda. Sem pa vesel, da sem si lahko ogledal Sieno in Luko ter videl celo 
toskansko morje. Hvala staršem za to izkušnjo. 

Janez Strašek, 6. a 
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2. triletje – 2. mesto:  POTOPISNI DNEVNIK O MADAGASKARJU 

Ponedeljek, 13. 7. 2020                                       DRAGI DNEVNIK! 

Danes je prav poseben dan, kajti že navsezgodaj zjutraj sta me moja starša razveselila z novico, da čez 
par dni odpotujemo. In zdaj nestrpno čakam na ta dan, ko mi bosta zaupala, kateri kraj sta si izbrala 
za naše potovanje. Že zdavnaj sem si stvari zložila v kovček (povedala sta mi le to, da bo zelo vroče). 
Popolnoma sem se pripravila na potovanje. Zdaj pa samo sedim v svoji sobi, že oblečena v pižami in 
pišem. Počasi se odpravljam v posteljo.  

LAHKO NOČ! 

Ponedeljek, 20. 7. 2020 
Kar nekaj dni nisem ničesar napisala, a se je veliko zgodilo … 

1. Odločila sem se, da te dnevnik vzamem s sabo. 
2. Kraj, kamor odpotujemo, je MADAGASKAR. Logično je, da sem šla takoj na internet malo 

pobrskat in raziskovat. 
3. Čez dva dni, torej v sredo, »dvignemo sidro«, in kot bi modreca citirala moja mami: »Tisoč milj 

dolgo potovanje se mora začeti z enim samim korakom.« 

Načrt potovanja: Leteli bomo iz Pariza v Antananarivo. Na Madagaskarju imamo najeto hišico, kjer 
bomo prespali. Skupaj smo se pogovorili o vedenju in pravilih …  

Sreda, 22. 7. 2019  
Danes je moj rojstni dan in pa tudi zelo pomembno – začetek potovanja. To so zadnji trenutki, ki jih 
preživljam doma v tem poletju. Svojo prtljago zlagamo v kombi in ozračje med nami je polno 
pričakovanj in skrbi. Med vožnjo na žalost ne morem pisati, saj mi takoj postane slabo. Oglasim se 
takoj, ko bo možno …  

Četrtek, 23. 7. 2019 
Vožnja je bila dolga in zahtevna, a ko smo prispeli na cilj, smo v trenutku pozabili na ne preveč prijetno 
pot. Madagaskar nas je popolnoma  prevzel, po drugi strani pa nas je kar zmrazil pogled na revščino in 
življenje med smetmi. Nastanili smo se v kraju Antananarivo v  udobno hišico in se razpakirali. 
Dogovorili smo se, da čez eno uro začnemo ogled. Z atijem sva že pripravljena na skok v prekrasno 
morje. Ogledali smo si Rovo (Kraljičina palača). Panoramski razgled na mesto je bil prečudovit, ampak 
gneča je gromozanska. Nato smo si ogledali palačo predsednika vlade.  Mislila sem, po  pravici 
povedano, da mi bo nezanimivo, a  se je izkazalo, da me je palača kar osupnila. Najbolj všeč mi je bil 
park. Od blizu smo opazili  različne lemurje, kameleone, želve in več vrst ptic. Po končanem ogledu smo 
bili kar precej utrujeni, saj smo večino časa prehodili ter se izmikali množici ljudem ter različnim oviram 
na poti. V hišici je moja mami skuhala okusno kosilo. Najedli smo se ter se malo odpočili. Naredili 
smo načrt za naslednji dan. V mislih smo imeli, da bi se odpeljali v Akamaoso in upam, da bomo spoznali 
Pedro Opeko, ki je po mojem mnenju res velik človek … Zobe imam že umite, popolnoma sem 
pripravljena na spanje.  

LAHKO NOČ! 

Petek, 24. 7. 2020 
Vstali smo zgodaj, saj smo se želeli izogniti večji gneči na cestah ter vročini. Akamasoa je polna smeti 
in ljudi, ki živijo v revščini in pomanjkanju. Malo sem se zamislila in ugotovila, kako nam je v življenju 
lepo ter da imamo stvari  za samoumevne, kar bi se moralo spremeniti. Kot sem predvidevala, je bil 
misijonar Pedro Opeka zaposlen in nismo se srečali. 

Sobota, 25. 7. 2020 
Danes smo spali malo dlje, saj smo se dogovorili, da bomo dan namenili počitku, pošiljanju razglednic 
ter morskim radostim. Ob skupnem druženju smo se zelo zabavali ter odšli na kosilo v središču mesta. 
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Nedelja, 26. 7. 2020 
V  petek po obisku v Akamaosi smo poskušali z misijonarjem vzpostaviti stik. Zelo sem srečna, saj se 
nam je oglasil ter nas povabil, naj se mu pridružimo pri sveti maši v dvorani. Spoznali smo, da je Pedro 
Opeka prišel na Madagaskar zato, da bi pomagal ljudem. Otroke, ki so prej živeli na smetiščih pod 
plastičnimi in kartonastimi odpadki, je »osvobodil« ter jih naučil zidati hiše. S skupnimi močmi jim je 
uspelo sezidati cele ulice različnih stavb (hiše, bolnišnice, šole). Za reveže je misijonar odrešenik in 
njihov vodnik. Sveta maša je bila prečudovita. Toliko glasov, ki so peli s predanostjo in srečo, je bilo 
slišati – bili so združeni, bili so eno. 

Ponedeljek, 27. 7. 2020 
Jutri, v torek, se odpravljamo domov. Po včerajšnji izkušnji sem dobila občutek, da vsi mi – jaz, mami, 
sestra ter ati drugače razmišljamo in imamo drugačen pogled na  svet. Naučili smo se veliko novega. 
Dan bomo izkoristili s sprehodi po parkih in pogovarjanju o vseh preživetih dneh na Madagaskarju. 
Nekaj časa bomo namenili tudi pripravi na odhod.  

Torek, 28. 7. 2020 
Madagaskar mi je dal novo izkušnjo, ki je nikoli ne bom pozabila. Spoznala sem, da je dobro raziskovati 
in spoznavati nove kulture, običaje, ljudi … Počaščena sem, da sem srečala Pedro Opeko, prevzel me je 
njegov pogum – ljudi, na katere smo pozabili, je naučil delati in jim vrnil nekaj dostojanstva. Prepričana 
sem, da bo pot domov polna razmišljujočih misli ter občutkov. Zelo sem hvaležna, da sem spoznala 
delček MADAGASKARJA … 

Ema Kapler, 6. a 

 

2. triletje – 3. mesto: POTOVANJE V NOVE ŠIRNE SVETOVE – 200 LET OD ROJSTVA DR. IGNACIJA 

KNOBLEHARJA  

Nekega jutra se ozrem v nebo in izza krošenj dreves pokukajo prvi sončni žarki. Močno se zagledam v 
njihovo lepoto. 

Strmim in opazujem močan sij, ki me za trenutek odpelje v neznano. Okoli sebe zagledam mesto. Čudim 
se, saj se  mi zdi, da sem pred nekaj trenutki  gledala gozdove in podeželje. Povsod prašen dim in 
samovozeči avtomobili. Vse drvi in se blešči, toda to ni sonce. Ljudje okoli mene se vedejo, kot da je to 
vse čisto normalo. A sama sem čisto iskreno prestrašena kot plahi zajček. Poskušam se privaditi in zato 
se malo sprehodim po mestu. Sprašujem se, kdo sem in zakaj sem tu. Pred mano stoji mogočni stolp. 
Tedaj se zavem, v Parizu sem. Jaz hočem, želim postati umetnica, vihtela bom čopič in moja dela bodo 
znana, si rečem. Toda to so želje, ki niso neuresničljive. Zmogla bom. Sprehodim se do svojega 
stanovanja in pričnem delati, saj me že kmalu  čakajo natečaji in razstave. Pridno ustvarjam in kmalu 
me obiščejo znani umetniki, ki me popeljejo v svet umetnosti. Pripravim svojo prvo razstavo v mestu. 
Na razstavi me obišče prijatelj iz otroštva. Presenečena sem. Predlaga mi, naj na platno upodobim naš 
kraj in s tem si približam svoj rodni dom. Ideja je čudovita in že nastaja nov izdelek. Moj kraj, moj 
Škocjan in moja domovina. Sledijo otožni dnevi, ki me vlečejo domov, toda ko pogledam sliko, se 
zavedam, da je vredno vztrajati. Narediti in uspeti moram, si rečem, in že vsa predana drsim po novem 
platnu z željo za boljši jutri. Čez teden dni so prazniki in odpotovala bom domov. Dnevi so dolgi, ko si 
nekaj želiš, a tudi pridejo. Tedaj napočijo sladki trenutki, ki so nepozabni. Stopim pred domača vrata, 
ki so postala v teh letih  nekoliko starejša, in pred njimi  zagledam svoje starše, ki me težko pričakujejo. 
Skočim jim v objem, jih pozdravim in jim predstavim svoje življenje v Parizu. Tam je lepo, a doma je 
najlepše, si rečem.  

Zvečer ležem v svojo staro posteljo in že me preplavijo sanje iz otroštva. V trenutku postanem tista 
deklica, ki je na domačem pragu sanjala o Parizu in skozi sončne žarke odpotovala v svet.  

Nastja Vdovč, 6. a                  
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3. TRILETJE 

 

3. triletje – 1. mesto: POTOVANJE V DALJNI KRAJ 

Včasih se tudi sama sprašujem, kakšno bi bilo življenje, če ne bi živela tu, v naši prelepi Sloveniji. 
Mogoče bi bilo lepše, mogoče slabše ali pa lažje, ampak to so samo vprašanja in enostavni odgovori. 
Že nekaj časa pa si želim živeti v daljnih Združenih državah Amerike. V državi čez Atlantik, ki razprostira 
svojo veličino od Kanade pa vse do nerazvite Mehike.  
Junija 2019 sem res potovala »čez lužo«.  
V ZDA sem odpotovala z očetom. Najino popotovanje se je pričelo na letališču v Zagrebu, od koder sva 
z letalom poletela v München. Ker je bil let za naprej napovedan šele čez tri ure po pristanku, sva se 
sprehodila po letališču in pojedla zajtrk. Naš let je bil napovedan ob enih na terminalu na drugi strani 
letališča. Zato naju je do tja odpeljal tako imenovani Shuttle oziroma vlak, ki vozi od ene strani letališča 
do drugega. Na terminal sva prispela pol ure pred odhodom. Čez nekaj minut smo začeli z vkrcavanjem 
in čez nekaj deset minut po vseh navodilih posadke smo že leteli visoko nad oblaki. No, z letalom smo 
leteli okoli 9 ur in približno ob treh pristali v Charlotte v Severni Karolini. Na letališču sva si izposodila 
avto in se odpravila proti hotelu. 
Že po nekaj kilometrih vožnje po cesti sem ugotovila, da se ceste tu precej razlikujejo od naših. Ceste 
so bile umazane, na njih pa je ležala vsakršna umazanija, od pnevmatik do plastike in avtomobilskih 
odbijačev. V tistem trenutku sam prvič občutila domotožje po Sloveniji, po domovini. Ko smo prispeli 
v hotel, me je po tistih cestah, verjeli ali ne, čistoča kar presenetila.  Najina hotelska soba je bila 
prostorna in čista. Ko sva razpakirala svoje stvari, sva odšla nekaj pojest in prišla nazaj v hotelsko sobo 
ob sedmih zvečer. Bila sem že tako utrujena, da sem se samo še ulegla in zaspala. Naslednji dan sem 
se zbudila zaradi časovne razlike v Ameriki že ob štirih zjutraj. Nazaj sem zaspala šele ob šestih. Z 
očetom sva se zbudila ob sedmih in odšla na zajtrk. Po zajtrku sva kupila karte za tramvaj in se odpeljala 
v center mesta. Vožnja do tja je trajala okoli pol ure in nato sva se sprehodila čez center mesta. Mesto 
je bilo lepo urejeno in imelo dobre prometne povezave z vsemi deli mesta, mislim pa, da to urejenost 
odtehta tudi velikost tega velemesta. V mestu živi le okoli 700 000 ljudi.  Še naslednjih pet dni sva se 
gibala v okrožju mesta in obiskala naravoslovni muzej prilagojen mladostnikom, šla v nekaj trgovin in 
obiskala nekaj glavnih zanimivosti kraja.  
Po petih dneh sva šla na popotovanje od mesta Charlotte do Miamija. Prvi dan sva se vozila do Daytone 
in si od daleč ogledala znameniti Speedway. Ker vstop v času, ko tekem ni, ni mogoč, sva si veličino in 
mogočnost tega objekta ogledala le od zunaj. Ko sva prišla v hotel, se je lepota plaže in mesteca močno 
zmanjšala. Hotelska soba je bila dobesedno luknja. Grozno je smrdelo, čistoča je bila nezadostna in 
osebje neprijazno. V takem trenutku šele doživiš vse slabosti Amerike. Začela sem pogrešati svojo sobo 
in posteljo, Slovenijo, čistočo in prijazne ljudi. V tem trenutku se je Amerika pokazala v pravi luči in vsej 
bedi, ki jo človek lahko doživi. Kar malo žal mi je postalo za vse, ki morajo prenašati take razmere, v 
katerih človek težko preživi. Komaj sem čakala jutro, da bom lahko odšla iz hotela. Po zajtrku sva se 
odpeljala v Cape Canaveral. Tu ima NASA svoj sedež in urejen muzej. Bilo je zelo zanimivo in zabavno. 
V muzeju so imeli razstavljene vse eksponate in predmete, ki so kakorkoli sodelovali v akcijah in 
projektih. Razstave je bila zanimiva in prilagojena tako mladim kot starejšim.  
Nadaljevala sva z vožnjo proti Tampi. Ko sva prišla, sva si najprej ogledala hotel. Soba je bila čista in 
urejena. To me je zelo razveselilo, saj nisem več rabila spati v neznosnih pogojih. Po ogledu sobe sva 
odšla na znamenito plažo Clearwater Beach. Vemo, kako vsi hvalijo plaže v Ameriki in tudi Clearwater 
Beach naj bi bila ena najlepših plaž v Ameriki. Ampak resnica je drugačna, vsaka plaža v Sloveniji je 
lepša od vseh v Ameriki. Voda je bila umazana od trave, barva vode pa je bila podobna blatu po dežju. 
Res me je dočakalo veliko razočaranje. Obiskala sva še dve plaži in obe sta bili enaki. Umazani, voda je 
bila podobne umazane barve, na plaži je bilo veliko ljudi, pa niti ne vem, če se jih je deset kopalo v vodi. 
Tako sem v Ameriki doživela  veliko razočaranje nad morjem in plažami.  
Po trdnem spancu in zajtrku sva se z očetom odpravila v Miami. Čakal naju je še zadnji dan vožnje. 
Peljala sva se po cestah mimo Evergladesa v Miami. Najin hotel je bil najlepši od vseh do zdaj. Hitro sva 
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odšla na plažo, na Miami Beach. Plaža me je kot vse do zdaj  močno razočarala, bila je umazana, voda 
je bila polna umazanije in plastičnih odpadkov. Tudi znameniti Miami Beach je bil poln razočaranj. Še 
dva dni sva ostala v Miamiju in si ogledala znamenitosti. Vreme je bilo slabo in oba dneva je padal dež. 
Mogoče bi bila plaža lepša, če bi zunaj sijalo sonce.  
V sredo sva odšla na letališče in se odpravila domov. Ker je vzlet našega letala ujel velik naliv in strašna 
nevihta, je letalo imelo zamudo, mene pa je bilo, dokler nismo prišli nad oblake, prvič v življenju strah 
strel. Strele so pokale levo in desno, dež pa je bil tako močan, da se je na letalu slišalo kot toča. Bilo me 
je strah in sem zato čimprej hotela domov, v Slovenijo. Ko smo po 10 urah vožnje proti Dunaju le 
prispeli, nas je tam čakala še večja težava. Na Dunaju je letalo imelo težave in nismo vzleteli. Tako smo 
lahko lačni in neprespani še dve uri neučakano čakali na terminalu. Bila sem lačna, zaspana, pogrešala 
sem mamo in brata. Edina stvar, ki sem si jo želela, je bila moja postelja, moja soba in okolica. Ko smo 
le vzleteli, smo do doma rabili le še uro in pol. Po pristanku v Zagrebu sem komaj hodila, ampak vedela 
sem, da smo že skoraj na cilju. Čakala nas je le še ciljna ravnina, vožnja v Novo mesto.  
Ko sem prišla domov, sem ugotovila, da se Slovenci ne zavedamo, da imamo Ameriko doma. Imamo 
lepe, čiste plaže, obdajajo nas prijazni ljudje, naše pokrajine so raznolike in vsaka od njih ima svojo 
zgodbo. Najpomembnejše pa je, da imamo doma ljudi, ki nas imajo radi. Na potovanju sem sama 
ugotovila, da je življenje v Sloveniji dobro in bi lahko vsi veliki narodi zavidali nam in ne mi njim. 

Pia Olga Šepec, 9. razred, OŠ Drska  

3. triletje – 2. mesto: SKOZI PROSTOR IN ČAS – SKOK V PRIHODNOST 

Tema. Črna, gosta tema. Taka tema je, da bi jo lahko rezal. In še isti trenutek mi na obraz pade 
pramen medle svetlobe ter zapleše okoli mojih oči, zatem pa me naenkrat zasuje poplava močne 
svetlobe. Vstanem iz sedečega položaja in se razgledam okoli sebe. Vrti se mi. V grlu me požgečka 
neprijeten okus. Zaradi zelo slabega zraka močno zakašljam. Kapljice potu se zasvetijo na mojem čelu 
in spoznam, da ta trenutek temperatura zraka mogoče celo presega 40 stopinj Celzija. 

Stala sem sredi asfaltirane ceste z bledimi belimi črtami. Ob njej so ležale bele plastične vrečke, 
stare gume in na ducate plastenk ter pločevink. Stopila sem na visok pločnik, ko je mimo mene zdrvel 
velik bel avtomobil. Zvoka skorajda ni oddajal in navdušena sem spoznala, da je avto električni. Na 
križišču nekaj metrov naprej je zavil levo in odločila sem se, da mu sledim v to smer. Stopila sem v 
povsem drugačno ulico. Ob cesti so stale trgovinice, kavarne, frizerski saloni in restavracije.  
In takrat sem jo prepoznala. Stala sem sredi ulice v svojem mestu. V mestu, kamor hodim v šolo, v 
trgovino, na treninge. In čeprav je bila ulica skoraj popolnoma drugačna od tiste, po kateri hodim vsak 
dan, sem vseeno vedela, da je moja. Nekatere redke stavbe so namreč ostale odete v razpadajočo 
fasado enake barve in granitne ploščice so ponekod še vedno ležale na pločniku. Ulico je krasilo le nekaj 
drugačnih prodajaln in izrazito več odpadkov.  
Sprehodila sem se po pločniku in se ozirala po novi cesti. Nihče ni sprehajal psa, nosil polnih 
nakupovalnih vrečk ali kolesaril. V trgovinicah ni bilo prodajalcev. Čudne naprave, ki so polnile police, 
namreč niso izgledale človeško. Nekatere police so bile napolnjene s plastenkami in steklenicami vode, 
na ostalih pa so počivale čudne ploščice, vsaka s fotografijo drugačnega živila. Namesto blagajne je ob 
steni stal le ogromen neobičajen zaslon. Nisem mogla verjeti svojim očem.  
Mimo mene so drveli veliki neslišni avtomobili bele, sive ali črne barve. A brez voznika. Zaprepadeno 
sem opazovala vozila in potnike, ki so drsali po telefonu, računalniku ali kakšni drugi napravi, volana pa 
ni obračal nihče. In kljub temu je avtomobil vozil proti nekemu cilju.  
Kako je to mogoče? Zakaj kar naenkrat stojim na ulici, ki je bila še včeraj popolnoma običajna, danes 
pa po njej drvijo električna vozila brez voznikov in v prodajalnah namesto prijaznih prodajalk delajo  
roboti?  
In tedaj se mi je posvetilo. Bila sem v prihodnosti. Stala sem sredi brežiške ulice iz prihodnosti. To je 
pojasnilo vse: visoko temperaturo zraka, onesnažen zrak, odpadke, električne avtomobile, robote, na 
ducate plastenk vode in ploščice namesto običajne hrane. Pitne vode je očitno zmanjkalo. 
Najverjetneje smo z onesnaževanjem prišli tako daleč, da je celo Slovenija, ki je imela nekoč veliko 
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dobre pitne vode, ostala brez nje. In hrana? Zagotovo zaradi podnebnih sprememb pridelovanje zdrave 
naravne hrane ni bilo več mogoče.  
Preplavil me je strah. Kako daleč v prihodnosti sem?  Kako se bomo znašli v takšnem življenju? Bomo 
srečni? 
Sledila sem večini avtomobilov, ki so zavili v desno smer. Stopila sem v novo ulico, ki je vodila na velik 
most, ki sem ga takoj prepoznala. Nekoč sivkasto ograjo je danes krasila rja. Zazrla sem se v brežiško 
jezero, nad katerim sem hodila. V umazani vodi rjavkaste barve so plavale bele plastične vrečke. Ptičev, 
ki so še včeraj letali ob jezeru, ni bilo videti. Tudi  gozda, ki je včasih obdajal  kraj,  nisem opazila, saj  je 
tam rastlo le še nekaj dreves. Na koncu mostu sem se ustavila pred veliko tablo, na kateri je pisalo, da 
bo od 23. 10. 2089 zaprt, saj  ga bodo popravljali.  
2089?!  Torej  – 70 let kasneje stojim na mostu čez Krko in Savo v Brežicah, 70 let v prihodnosti sem. In 
zrem v izredno  tehnologijo, robote in električne avtomobile, a uničeno naravo, onesnaženo vodo,  
posekane gozdove  ...  
In hočem nazaj domov. Nazaj v leto 2019. Ko še imamo  možnost, da kaj  spremenimo. 

Takrat je zazvonila budilka. S tistim nadležnim, piskajočim zvokom, ki te prisili, da skočiš 
pokonci in jo pri priči ugasneš. In se zaveš realnosti.  
Tisto deževno jutro sem spoznala, da moramo rešiti naravo in svet sedaj, preden bo prepozno. Preden 
bomo prisiljeni, da se prehranjujemo z vitaminskimi in energetskimi  ploščicami namesto s pravo hrano 
in pijemo vodo iz kupljenih plastenk namesto iz domače pipe. Spremeniti ga moramo sedaj. Ne čez 20 
let. Ne čez 3 leta.  Sedaj, sicer bo prepozno. 

Eva Oštrbenk, 9. razred, OŠ Brežice 

3. triletje – 3. mesto:  POTOVANJE SKOZI SANJE 

Deček je bil nekaj posebnega, njegovo življenje je bilo polno dogodivščin. Večkrat se mu je zgodilo, da 
ga je poneslo v drug čas, v prihodnost ali preteklost. Da ne bomo prehiteli zgodbe, bomo začeli na 
začetku. Ko sva bila še oba mlada, mi je pripovedoval:  
Dopoldne je bilo. Sonce je z žarki objemalo malo mestece, v katerem sem živel. Drevesa so se v vetru 
lahkotno pozibavala in poslušala mirno glasbo. Prav rad bi šel ven, da bi se igral s sosedovim Markom 
in njegovo sestro Klaro, a sem imel delo. Moral sem se pripraviti za jutrišnji izlet, ki sem se ga veselil. 
Osemdnevno potovanje v Egipt! Premišljeval sem, kaj se mi bo zgodilo, vendar se je potem vse odvilo 
tako nepredvidljivo … Dolgo časa sem sanjaril, dokler v sobo ni vstopila mama.  
»No, kaj lenariš? Jutri že gremo,« je rekla. V hipu se je moje sanjarjenje prelevilo v delo. Mama je tiho 
odšla iz sobe. Na hitro sem preletel spisek in ugotovil, da sem še čisto na začetku. Ko sem vse stvari 
pripravil, se je že znočilo. Utrujen sem zaspal. Zjutraj bo treba  vstati že pred zoro.  
To noč sem imel nenavadne sanje. Zjutraj so bili že vsi pokonci, razen mene. Poskušali so me zbuditi, 
vendar zaman. Ko so se naveličali čakanja,  so me kar odnesli v avto. Spal sem celo med vožnjo s 
trajektom, čeprav so mi vsi govorili: »Pridi pogledat morje, tako lepo je!« Ko smo pripluli do egiptovske 
obale, sem se končno zbudil. Nisem vedel, kje sem, a obale so me povsem očarale. Čakala nas je še 
dolga pot do hotela, kjer bomo prespali. Zjutraj smo se odpravili gledat piramide. Dolgo časa smo 
občudovali mogočne stavbe, tudi sfinga je bila veličastna. Le kako so zgradili tako mogočno zgradbo? 
Zdaj, ko sem jo videl, kakšna je, mi to vprašanje ni dalo miru. Naslednji dan smo se od sotočja Nila 
odpravili nekoliko po reki navzgor. Bilo je prečudovito! V naslednjih dneh smo si ogledovali mesta. Tudi 
elektrarno na Nilu. Celo oazo. Zdelo se je prav nemogoče, da sredi puščave zraste toliko zelenja – pa je 
bilo res. Na koncu, kot na vsakem potovanju, pa je sledila pot domov.  
Kaj vse se je med tem v resnici zgodilo!  Vse se je odvijalo kot v mojih sanjah. Spal sem celo pot v avtu 
in na trajektu. Zbudil sem se ravno na obali Egipta – tako kot v mojih sanjah. Tam me je čakalo 
presenečenje! Povsod, kamor mi je seglo oko, se je razprostiralo mesto (res nisem videl daleč, ker so 
bile povsod visoke stolpnice). Poleg tega sem bil sam v tujem mestu. Med sprehodom sem našel očala. 
Ko sem pogledal skoznje, sem ugotovil, da so čarobna. Vse se je dogajalo kot v mojih sanjah. Ko sem 
se naveličal, sem šel raziskovat mesto. Vse stolpnice so bile kot pokonci postavljeni kvadri, vse so imele 
ravne strehe. Ljudje se niso vozili v avtomobilih, ampak v letalih, zato ni bilo videti cest. Kar po strehah 
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sem se napotil raziskovat, kar pa je bilo težavno, saj so bile stavbe različno visoke. Večkrat je bilo 
plezanje zelo nevarno. Končno mi je uspelo splezati na najvišjo zgradbo. Videl sem, da mesto sega vse 
do obzorja. V nasprotni smeri, kjer bi moralo biti morje, sem opazil mesto – plavajoče mesto! Nisem 
mogel verjeti svojim očem! Koliko ljudi zdaj živi na Zemlji, da postavljajo stolpnice kar na morje. 
Ugotovil sem, da bo težko priti iz mesta, kjer bi užival v naravi. Sonce je zašlo. Legel sem spat. Ponoči 
sploh ni bilo mrzlo, ker je bilo ozračje v prihodnosti tako segreto. Težko sem zaspal, ker se sploh ni 
stemnilo. Ko sem pa zaspal, se do jutra nisem zbudil. Zbudil me je šele veter. Nadaljeval sem z 
raziskovanjem. Dolgo časa sem plezal v upanju na kakšno zanimivo stvar, a je nisem mogel najti. Tedaj 
pa … Pred mano je v vetru priplesal nenavaden list. Zanimalo me je, kateremu drevesu pripada, in odšel 
sem proti vetru, da ga poiščem. Ob poldnevu sem v daljavi zagledal oazo. Ko sem prišel bližje, sem 
opazil nešteto stolpnic, na vrhu pa zelenje. Oaza. Prekrasna! Gromozanska! Šel sem v gozd in splezal 
na najvišje drevo. Odlično sem se počutil. Prihodnost me je že drugič presenetila. Tu sem ostal dva dni. 
Neko jutro pa so moje zanimanje vzbudila letala zanimivih oblik. Tako majhnih letal še nisem videl. 
Naveličal sem se in si spet nadel očala. Ugotovil sem, da bo skrajni čas, da se vrnem proti izhodišču. V 
dveh dneh sem prišel na tisti kraj, kjer sem se znašel, ko sem prišel v prihodnost. Nestrpno sem gledal 
skozi očala, kdaj se bodo pripeljali. Takrat, ko so se peljali na trajekt, sem skočil v sedanjost. Ničesar 
nisem govoril o svojem potovanju – to je bila skrivnost. Vso pot smo se pogovarjali o izletu. Kakšna 
sreča, da sem o našem izletu prej sanjal, drugače bi me razkrinkali, saj ne bi vedel, kaj se je dogajalo na 
potovanju. Ko smo prišli domov, smo šli vsi takoj spat. 
Zjutraj sem šel k Marku in h Klari. Stekli smo v gozd, v naše skrivališče. Onadva sta bila edina, ki sem 
jima pripovedoval o svojih dogodivščinah. Če hočete slišati še kakšno zgodbo, morate vprašati njiju.  

Slavko Hysz, 8. razred, OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert 

OŠ FRANA METELKA ŠKOCJAN 

3. triletje – 1. mesto: POTOVANJA V BLIŽNJE IN DALJNE KRAJE 

     Slovenija je prečudovita dežela. Ima mnogo naravnih in kulturnih znamenitosti za javnost ter tujce 
(npr. Logarska dolina, Ljubljansko barje, reka Soča, Postojnska jama, Sečoveljske soline, grad 
Bogenšperk, Lipicanec, suha roba …), prav tako pa je polna skritih kotičkov lepote, kot na primer tu pri 
nas, v Škocjanu. Škocjan je mali skriti kraj na Dolenjskem, za katerega vedo samo redki. A tisti, ki vedo, 
so nad njim popolnoma navdušeni.                                                             
     V malih slovenskih krajih se skriva prava čarobnost našega slovenskega naroda. Zaradi tega našega 
domoljubnega čara Slovenija privabi turiste z vseh koncev sveta. Po ulicah naše prestolnice vidimo ljudi 
različnih kultur, ras, ver … Ne glede, kako drugačni so si med seboj, vseeno jih privabi lepota slovenske 
dežele, saj imamo mi nekaj drugačnega, nekaj posebnega, kar jih navdihuje.  
   Naša država je res edinstvena, vendar pa ni edina, ki v nas pričara veselje in zadovoljstvo. Prav vsak 
kotiček na našem planetu Zemlja je zmožen tega. In prav vsak si zasluži vsaj kanček naše pozornosti. 
Povsod po svetu se lahko nekaj novega naučimo in nekaj občudujemo ter cenimo.  
   Mislim, da ima  Slovenija, moja domovina, izredno lepo pokrajino. Tudi pokrajine Azije so zanimive, 
tudi Amerika je mikavna, prav tako Afrika in vsi daljni ter bližnji kraji. Mene je precej navdušila Škotska, 
saj sem imela izjemno priložnost, da sem obiskala to daljno deželo in se na lastne oči prepričala, da je 
res tako veličastna,  kot se zdi. Vem pa, da je še ogromno drugih očarljivih krajev, vrednih mojega 
pogleda. Upam, da si jih bom v  mojem življenju lahko ogledala čim več. Do takrat pa bom raziskala 
našo imenitno Slovenijo.  
   Naša  pokrajina je raznolika, imamo gozdove, gorovja in morje. V naših veličastnih gozdovih začutimo 
pomirjajočo zeleno barvo, ki v naših mislih naslika mir in zavednost, na slovenski obali vonj lahkotnosti 
in brezskrbnosti ter v gorah občutek večnosti. Vse to nam ponuja Slovenija. Vse to nam nesebično nudi 
naša domovina. Seveda je dobro spoznavati tuje kraje izven naše lastne države, vendar se moramo tudi 
zavedati lepote, osupljivosti in očarljivosti, ki jo imamo pred našim domačim  pragom.  

                                                                           Neli Klevišar, 9. a 
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3. triletje – 2. mesto: POTOVANJE V ŠIRNI SVET 

Zemlja, 10. oktober 2120 
Tu na našem planetu je strašno razdejanje. Vse je onesnaženo, le še nekaj vasic v gorah ima kolikor 
toliko svež zrak. NASA in CCC, ki sta poselili Mars, sedaj pošiljata tudi druge ljudi, vendar je cena zelo 
visoka in za nas reveže ni upanja. Z zdaj pokojnim očetom sva uspela zgraditi vsestransko vozilo, ki je 
zdaj še edino upanje za našo družino.  
Nameravamo se odpraviti po Atlantskem oceanu do Bermudskega trikotnika. Iz podatkov starih knjig 
sem ugotovil, da vsrka ljudi, ki plujejo v bližini in jih prestavi skozi prostor in čas, vendar le redki 
preživijo. Iz teh podatkov sem tudi izračunal možnosti našega preživetja, ki so visoke – točno  53 %, kar 
je več kot polovica. Odpravimo se čez sedem dni, ki so namenjeni pripravam na potovanje. 
Zemlja, 17. oktober 2120 
Pričelo se je. Tu v modulu smo jaz, moja mati, brat ter sestra. Po zraku letimo proti jugozahodu na 
nadmorski višini 500 metrov. To bo trajalo 17 minut, če bo vse posreči. 
Ko pridemo do morja, se spustimo v vodo in plujemo proti že prej omenjenemu trikotniku, kar nam bo 
vzelo 2 uri in 34 minut. 
2 uri in 49 minut kasneje 
Smo že globoko v Bermudskem trikotniku in pred nami je grozna nevihta. Ko priplujemo do nje, se bo 
začel proces premikanja v drug prostor in čas.  
Minuto kasneje 
Smo v nevihti in se že začenja! Slabo mi je! Mislim, da bom bruhal! AAAAAAAAAAAAAAaaaaaaa!!!! 
Nekje v neznanem prostoru in času 
Tu smo vsi živi in zdravi. Z modulom nas je naplavilo na obalo in ta svet je res drugačen in zagotovo 
boljši od Zemlje. Temperatura je prijetnih 27 stopinj Celzija in vlažnost 32 odstotna. V dalji opazim 
gozd, vendar nikjer nobene živali. Sedaj se podajamo v gozd, kjer nameravamo zgraditi zatočišče. 
Tu v gozdu je vse mirno, narava je res neoskrunjena. Našli smo hrošče in mravlje, tudi nekaj metuljev. 
Slišal sem glas opic in presenetil nas je glasen trušč. Šli smo proti izviru zvoka in našli zlomljeno drevo. 
Ogledal sem si ga  ter opazil sledi krempljev. Pogledal sem naokoli in opazil medveda. Kri mi je 
zledenela. Počasi smo se odpravili stran in spotoma nabrali nekaj vej in rastlin za bivališče. 
Nekaj dni kasneje 
Hevreka! Bivališče je dokončano in kot kaže, smo edini ljudje na tem otoku ali celini.  Z lovom smo si 
pridobili nekaj mesa in kožuhov. Nabrali smo tudi semena sadnih dreves in celo nekaj žit, ki jih sedaj 
gojimo. Naše zdajšnje življenje se skoraj ne bi razlikovalo od življenja pred 5000 leti, če ne bi med 
prtljago vzeli tudi nekaj naprav in sončne celice, da si zdaj sami pridobivamo elektriko, ki nam lajša 
življenje. Pogrešamo svoj dom, vendar nas tolaži misel na preživetje ter  boljše in čistejše okolje. 
Prav lepo je to potovanje, neponovljivo in čudovito, saj nam je ponudilo novo življenje in lahko si nas 
zamislim čez 20 let, ko bo okrog hiš drvelo nekaj otrok, ki bodo imeli svoje otroke in ti svoje ter tako 
naprej, dokler tu ne bo že cele vasi, kasneje mesta.  
Kako lepo bo tu čez leta in leta, ko nas ne bo več, ko bomo le še legenda, le še star spomin.  

Vid Pleterski, 7. b 

3. triletje – 3. mesto: POTOVANJA V ŠIRNE NOVE SVETOVE 

Pred enim letom sem z družino potovala v Egipt. Potovanje smo pričeli na letališču na Brniku, od koder 
smo z letalom odleteli na egiptovsko letališče. Moja pričakovanja so bila, da bom spoznala nove kulture 
ljudi in njihovo okolico ter prvič letela z letalom. 
Ko smo prispeli na letališče, nas je avtobus odpeljal do našega hotela Sharm ei Sheinkgh, kjer smo 
zajtrkovali še z drugimi turisti. V njem smo bivali en teden. 
Med potovanjem smo obiskali še dva kraja v okolici in pa glavno mesto Kairo, po katerem smo se vozili 
z avtobusom. Vožnja v eno smer je trajala 8 ur. Med vožnjo smo se velikokrat ustavili, da so preverili 
naše dokumente. Ko smo prispeli, smo obiskali muzej egipčanske zgodovine, v katerem smo se naučili 
veliko novega. Srečala sem ljudi, ki so govorili drugačen jezik kot mi. Dekleta in ženske so bile drugače 
oblečene kakor mi, zato so nas začudeno gledale, zakaj nimamo dolgih rut in kril. Po kosilu smo šli v 
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Gizo, kjer smo si ogledali egipčanske piramide ter sfingo. Ta del potovanja mi je bil najzanimivejši, saj 
smo jahali kamele.  
Hrana v hotelu in v mestih se je razlikovala od naše, saj nekaterih vrst mesa pri njih sploh ne jedo. Imajo 
drugačne začimbe in načine priprave hrane. Zelo dobro pa je bilo poskusiti njihovo sadje, saj so melone 
in banane »pravega« okusa.  
S hotelskim osebjem in ljudmi v mestu smo se pogovarjali v angleščini, ki so jo sicer zelo dobro znali. 
Dopoldneve in popoldneve smo preživeli na plaži. V tistem delu, v katerem smo se potapljali, je bil 
najlepši koralni greben v mestu. Opazovala sem lahko različne vrste rib in vodnih rastlin. 
Egipt me je zelo navdušil in v daljni prihodnosti bi ga rada še enkrat obiskala. Z zanimanjem bi si 
ogledala še nekaj mest in muzejev, ki si jih zaradi velikosti in »zaprte« puščave nismo mogli ogledati.  

Lana Zakšek, 9. b 

 

Tako, na kratko smo se sprehodili skozi glavne dogodke, ki ste jih pripravili 

metelkarji v drugi polovici leta 2019, vem pa, da jih je bilo še mnogo, ki tu žal niso 

omenjeni. Hvala vam, metelkarji, da ohranjate spomin name in da sem vam svetal 

zgled. Pogumno in srčno po poti življenja in zagotovo vas čaka lepa prihodnost. 

No, ampak veste, nobena pot ni ravna, tudi moja je bila polna vzponov in padcev, 

ampak ob le-teh ne smete odnehati. Padci so potrebni, da na življenje pogledate še 

z druge plati in se še bolj zagnano podate proti cilju. 

 

Sedaj se pa res moram posloviti. V letu 2020 vas bo spremljal moj prijatelj in moj 

učitelj, ponosen mož, po katerem se tudi imenuje vaša šola: FRAN SERAFIN 

METELKO. 

 

Z lepimi pozdravi, 

vaš Ignacij Knoblehar 

 

2019 – KNOBLEHARJEVO LETO  

200 let rojstva našega velikega rojaka dr. Ignacija Knobleharja (1819–1858) 
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Metelkovo leto 
(junij 2019–januar 2020–december 2020) 

 

1. Namen praznovanja Metelkovega leta 

Naša  šola ponosno nosi svoje  ime  po Franu Serafinu Metelku, slovenskem duhovniku,  

slovničarju in prevajalcu šolskih in verskih knjig. Rodil se je  14. julija 1789 v mlinu graščine Vrh 

pri Škocjanu, umrl pa je 27. decembra 1860 v Ljubljani. 

Šolal se je pri frančiškanih v Novem mestu, filozofijo in bogoslovje je končal v Ljubljani in bil 

1814 posvečen v duhovnika. Od leta 1815 do smrti je bil stolni katehet v Ljubljani; 1817 je bil 

imenovan za profesorja na novoustanovljeni stolici za slovenski jezik na ljubljanskem liceju, po 

šolski reformi 1848 pa je bil do leta 1857 profesor slovenščine na gimnaziji. Znan je po svoji 

nemško pisani slovnici slovenskega jezika in po pisavi metelčici. Zelo obsežno je Metelkovo 

prevajalsko delo, veliko šolskih in nabožnih besedil pa je tudi priredil. 

Anton Martin Slomšek pa je o njem zapisal: 

»Tihemu potoku podoben, ki lepe senožeti in ravna polja rosi, je delal Metelko do svoje 

sive starosti. Bil je Metelko ves Slovenec in pa Dolenjec.« 

Povzeto po: Janko Kos,  Pregled slovenskega slovstva, Mladinska knjiga, 2002, str. 84. 

V letu 2019 je minilo 230 let od Metelkovega rojstva, decembra 2020 pa bo minilo 160 let 

od njegove smrti, zato smo šolsko leto 2019/2020 poimenovali kot Metelkovo leto.  

Cilj praznovanja 

Učence in zaposlene ter tudi širšo javnosti (občane …)  seznaniti z delom Frana Metelka, 

spoznati ga kot osebnost, kot rojaka domačina, duhovnika, profesorja slovenščine, 

popisovalca krajevnih imen po Kranjskem, zbiratelja pregovorov,  še bolj pa osvetliti njegovo 

raziskovalno delo – kot jezikoslovca, avtorja  slovnice slovenskega jezika iz leta 1825 in 

črkopisa metelčice, ki mu je »mar za slovenščino«, predvsem pa kot človeka blage, skromne, 

a delavne narave, ki prihaja v 1. in 2. pol. 19. stol. iz majhnega dolenjskega kraja.   

2. Okvirni načrt dejavnosti za matično in podružnično šolo oz. kaj smo že uresničili 

Na šoli smo se trudili in se še vedno trudimo slediti Metelkovi skrbi za jezik z različnimi 

dejavnostmi, ki pa jih smo in jih še  bomo v šol. l. 2019/2020  nadgradili in razširili v sodelovanju 

z Občino Škocjan oz. KD dr. Ignacija Knobleharja, SD Dolenjske in Bele krajine, Knjižnico Mirana 

Jarca NM, dr. Stanetom Grando, ZRC pri SAZU v Ljubljani.   

 7. 6. 2019 – začetek praznovanja Metelkovega leta.  

KD dr. Ignacija Knobleharja je v sodelovanju z Občino Škocjan in OŠ Frana Metelka Škocjan 

(šola je prispevala gradivo) postavilo spominsko obeležje – spominsko tristrano tablo pri 
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Metelkovem domu. Poleg kulturnih skupin, ki delujejo v okviru društva, so nastopili še 

Škocjanski rogisti, osrednji govornik je bil dr. Stane Granda. 

 Pridružili smo se NMSB 2019 – nacionalnemu  mesecu  skupnega   branja    

(8. 9. 2019  ̶ 13. 10. 2019).  

 Fran Metelko je bil predstavljen na okrogli mizi v  Knjižnici Mirana Jarca v Novem 

mestu skupaj z Jezikoslovci na Dolenjskem, kot je bila naslovljena tudi razstava, ki je 

nastala v okviru Kongresa Slavističnega društva Slovenije, ki je bil v NM v 1. tednu 

oktobra (3., 4. 10. 2019). 

  

 

 Metelkov dan, posvečen Knobleharjevemu letu, 8. 10. 2019 – Knoblehar in Metelko – 

rojaka, duhovnika, raziskovalca;  Tanja Luštek, Marinka Cerinšek pripravili delavnico o 

Metelku;  dr. Marko Frelih, Knobleharjev poznavalec,  Slovenski etnografski muzej – 

zaključil kulturni dan. 

  
 

• Dan samostojnosti, 24. 12. 2019  – dopoldanska prireditev za metelkarje, nagovor dr. 

Staneta  Grande o zgodovinskem pogledu na Knobleharja in Metelka in o Škocjanu v 19. 

stoletju.  
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PRIREDITEV OB DNEVU 

SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
 

V torek, 24. decembra 2019, smo na OŠ Frana Metelka Škocjan imeli kulturno prireditev ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti. Naslovili smo jo: 

 
Voditelja Pia Lahne in Blaž Lenart sta nas povabila, da smo zbrano sledili programu. Najprej 
so nam devetošolci Maja Gorenc, Neli Klevišar in Jan Brulc predstavili plebiscit v Škocjanu, 
kjer se je leta 1990 kar 92,3 % tistih, ki so se volitev udeležili, odločilo, da naj Republika 
Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Na ta prelomni dogodek v slovenski 
zgodovini nas je spomnil v svojem govoru tudi župan g. Jože Kapler. V leto 1848, ko se je v 
škocjanski fari podpisovala peticija za Zedinjeno Slovenijo, so nas z odigranim prizorom 
popeljali devetošolci: Davor Lenčič, Matic Kirar, Žiga Matko, Nuša Pungerčar, Klemen Rupar, 
Simon Tičar in Neja Vene. Naš slavnosti govornik g. dr. Stane Granda, ki je največji 
poznavalec omenjenega obdobja in hkrati naše krajevne zgodovine, nam je osvetlil del naše 
preteklosti, na katero smo lahko ponosni. Njegov govor nas je resnično prevzel:  
»… Dragi učenci. Škocjan ni velika vas. Marsikdo v Sloveniji ne ve zanjo. Vseeno pa se 
morate zavedati, da je v naši državi zelo malo krajev, ki bi dali tako in toliko pomembnih 
ljudi. Skoraj gotovo je v tem pogledu Škocjan prvi na Dolenjskem in med vodilnimi v 
Sloveniji. Ta ugotovitev in trditev pa ni vzrok, da bi lahko postali bahavi in domišljavi. Ne, 
to je za vse nas velika obveza. Vsak dan se moramo spraševati, ali smo vredni nasledniki 
tako velikih in znamenitih prednikov. Metelko, Zalokar, Knoblehar, Jerman in še številni 
drugi, ki jih danes ne moremo omeniti, so to lahko postali, ker so bili pametni in pridni tudi 
njihovi sovaščani. Od vsakega od nas je odvisno, kako bomo v prihodnosti živeli. Treba se 
je učiti, treba je delati, treba je biti pošten in dober do soljudi. Enotnost ne pomeni, da vsi 
enako mislimo, enotnost pomeni, da se spoštujemo zlasti takrat, kadar se v vsem ne 
strinjamo. To je bistvo pameti in napredka. …«  
Ga. ravnateljica se mu je za njegov prispevek k prireditvi zahvalila s pozornostjo (slika naše 
šole, ki jo je narisala osmošolka Blažka Lesjak in med iz šolskega čebelnjaka). 
Sedmošolec Vid Pleterski, ki je v Knobleharjevem letu mnogokrat izvrstno odigral njegov lik, 
nas je s pomočjo projekcije (pripravila ga. Irena Pleterski – vodja Knobleharjevega leta na 
OŠ Frana Metelka) popeljal skozi 17 najpomembnejših dogodkov, s katerimi smo na naši šoli 
obeležili Knobleharjevo leto 2019. Ignacij Knoblehar se nam je zahvalil, da ohranjamo 
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spomin nanj in nam zaželel, da pogumno in srčno hodimo po poti življenja … S ponosom 
nam je predstavil Frana Metelka in nas popeljal v leto 2020 – Metelkovo leto. 
Proslavo so z ubranim petjem, pod vodstvom zborovodja g. Milana Pavliča, obogatili učenci 
mladinskega pevskega zbora, ki so nam zapeli Zdravljico, N'coj je pa lep večer in Naš 
Knoblehar. Navdušeno smo spremljali igranje Ele Zupet na klarinet, Tereze Zupet na violino 
in Lucije Ane Povše na klavirsko harmoniko. 
Ob zaključku prireditve nam je ga. ravnateljica Irena Čengija Peterlin namenila nekaj svojih 
misli in nam zaželela vse lepo v prazničnih, počitniških dneh ter vse dobro v novem letu 
2020. 
Ekipo za pripravo prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti smo sestavljali: Jan Cerle, 
Vida Cizel, Anemari Kapler, Janja Lesjak, Igor Pangrčič, Irena Pleterski in Jelka Županec. 

Zapisala: Anemari Kapler, foto: Jan Cerle 
     

 

  

•     Potujoča razstava Pot knjige  Bralnega društva Slovenije in Društva Bralna značka 

Slovenije, 13. 1. 2020–29. 1. 2020. 
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Pot knjige od avtorja do bralca pri 

metelkarjih 
Na hodniku pred šolsko knjižnico na OŠ  Frana Metelka Škocjan je bilo od 13. do 29. januarja 

2020 zelo živahno, saj smo gostili potujočo razstavo Pot knjige  od avtorja do bralca. Razstava 

v obliki stripa  je nastala po zamisli  pisatelja  Žige X Gombača in ilustratorja  Davida Krančana, 

popelje pa nas v svet rojstva knjige z glavnim junakom, simpatičnim knjižnim moljem.  

Javna agencija za knjigo RS (JAK) je v sodelovanju z Bralnim društvom Slovenije (BDS) zasnovala 

brošuro in plakate, ki nas vodijo po POTI KNJIGE in posameznih tematskih sklopih.  

Razstavo si je v dveh tednih, kolikor smo jo gostili pri nas, ogledalo 330 učencev naše šole, 

vsevedi iz Vrtca Radovednež, skupaj  350 obiskovalcev,  ter zaposleni in zunanji  obiskovalci.   

Vodeno nas je po razstavi popeljala šolska knjižničarka. Učenci 1. triletja so knjižnemu molju 

nadeli različna imena – Modri, Knjižko, Modrijan. Po ogledu so ustvarjali, in sicer so prvošolci 

oblikovali svojo knjigo in z roko napisali zgodbo, saj so tako združili ogled in ustvarjanje s 

Tednom pisanja z roko 2020.  

Nekateri  so pisali misli o branju, knjigah; tudi učenci 2. in 3. triletja so po ogledu ustvarjali in 

zapisali pomembnejše podatke z  razstave.   

Z zanimanjem so si jo ogledali tudi otroci Vrtca Radovednež pri naši šoli, in sicer najstarejši 

vsevedi, ki  so vedoželjno sodelovali s knjižničarko in ji natrosili kar nekaj izvirnih domislic.  

Vzgojiteljica Cilka Šutar je zapisala: 

Na zanimiv način, ki je  primeren razvojni stopnji predšolskih otrok,  je knjižničarka predstavila, 

kako nastane knjiga. Spoznali smo nekaj novih izrazov, kot so: naslovnica, platnica, hrbet knjige, 

strani, pisatelj, pesnik, ilustrator, založba, urednik in podobno. Otroci so aktivno sodelovali pri 

pogovoru. Nekaj izrazov so že poznali, pri nepoznanih so razmišljali in predlagali svoje rešitve. 

Knjižničarka je smiselno vodila pogovor o delih človeškega telesa in skupaj smo iskala rešitve in 

podobnosti z deli knjige. Nekaj otroških razmišljanj: 

Knjižničarka: »Kdor piše pravljice,  je pisatelj. Kdor pa piše pesmi, je …?« 

Deklica: »Pesmelar.« 

Knjižničarka: »Kako bi poimenovali dele knjige, ki predstavljajo njene  možgane?« 

Vsevedi: »Listi.« 

Knjižničarka: »Kako bi poimenovali dele knjige, ki predstavljajo njena usta?« 

Vsevedi: »Besedilo. Pesmi. Pravljice.«   

Knjižničarka: »Kako bi poimenovali dele knjige, ki predstavljajo njene oči?« 

Vsevedi: »Slike.« 

Knjižničarka: »Kako bi poimenovali dele knjige, ki predstavljajo njeno srce?« 

Vsevedi: »Vse skupaj.  Naslov. Prva stran.« 

Knjižničarki ge. Marinki se zahvaljujemo za povabilo, ogled in nova spoznanja, ki smo jih 

pridobili.   

Knjižničarka pa je po ogledu te razstave povabila obiskovalce še v šolsko knjižnico, kjer so si na 

priložnostni razstavi ogledali stare knjige, spoznali različne pisave, se pogovorili o rojstvu 
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slovenske knjige in slovenskega jezika, o pomembnih možeh, o pomenu branja ter o današnjih 

temeljnih  jezikovnih priročnikih v knjižni in e-obliki. Potujoča razstava pa sodi tudi med 

načrtovane dogodke v okviru  praznovanja Metelkovega leta na naši šoli.  

Tako smo metelkarji  preživeli ta dva tedna malo drugače – o knjigi s knjigo in za knjigo na  

razstavi.  

Marinka Cerinšek,  šolska knjižničarka 
 

  
 

•    Teden pisanja z roko 2020  z naslovom V naši družini radi pišemo z roko, 20. do 24. 1. 

2020.  

Teden  pisanja z roko 2020 pri  metelkarjih 
 

Pri razrednih in pogovornih urah ter  tudi pri pouku smo 
se pogovarjali o pisanju z roko.  
KAJ smo želeli doseči? 

 Ozavestiti mlajše in starejše  o pomenu pisanja z 

roko.  

 Spodbuditi pisanje z roko, ne le z računalnikom. 

 Krepiti pozitiven odnos do pisanja z roko. 

 Pisava vsakega človeka je neponovljiva. 

 Spodbujati lepopis.  

 Spodbuditi razvoj fine motorike. Vaja dela mojstra. 

 Spodbuditi izražanje spoštovanja in naklonjenosti.  

 Pisanje z roko je bolj osebno. 
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Kako smo ustvarjali? 
Na razredni stopnji so v svojih matičnih učilnicah oblikovali kotiček Radi pišemo z roko, prav tako v 
šolski knjižnici. Razstavo  pa smo pripravili tudi na hodniku pred šolsko knjižnico.  

 Vsi smo se trudili pri pouku pisati z roko ne samo ta teden, ampak tudi ostale dneve v  

šolskem letu (reševanje učnih listov, pisanje v svoje zvezke, v delovne zvezke, pisanje na 

tablo). 

 Drugošolci, petošolci, tretješolci so  po ogledu potujoče razstave na šoli Pot knjige od 

avtorja do bralca pisali misli o branju, knjigi … 

 Prvošolci pa so po ogledu razstave napisali in izdelali svojo knjigo.  

 »Ko družina svojo pisavo na ogled postavi …« S to mislijo so bili k ustvarjanju nagovorjeni 

razredniki, ki so svojim učencem razdelili priložen bel list in jih povabili, da skupaj s svojo 

družino zapišejo svoja razmišljanja – starši petošolcev so zapisali, kaj jim pomeni izobrazba. 

 »Ko mami, babi … svoje recepte na ogled postavi …« Učenci šestošolci  so prinesli recepte 

svojih babic, mam; nekaj smo jih razstavili v šolski knjižnici.  

 Pridružile so se jim božično-novoletne voščilnice … 

 »Ko učenec svoji pisavo na ogled postavi …« Temu povabilu se je odzvalo kar lepo število 

učencev na predmetni stopnji. 

 »Ko učitelj svojo pisavo na ogled postavi …« Tako pa so bili nagovorjeni učitelji, ki so se 

potrudili in  na priloženem listu obiskovalcem šolske knjižnice namenili nekaj lepih misli.  

Učenci pa so opazovali pisave in ugotavljali njihovo avtorstvo.  

 Ustvarjali so tudi na Podružnici Bučka ter na predmetni stopnji tako pri pouku slovenskega 

 jezika kot pri drugih predmetih. 

 

 

 

Za Teden pisanja 2020 Marinka Cerinšek, OŠ Frana Metelka Škocjan 
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•     Prireditev za slovenski kulturni praznik,  posvečena Franu Metelku, z naslovom  

PREŠEREN SREČA METELKA 
 

Prešeren sreča Metelka – Metelkovo leto 

Prešeren sreča Metelka je naslov prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku, ki se je 

odvijala v petek, 7. 2. 2020, ob 18. uri v večnamenskem prostoru OŠ Frana Metelka Škocjan. 

Posvečena je bila Francetu Prešernu in škocjanskemu rojaku Franu Metelku, po katerem 

nosi ime naša osnovna šola. 14. julija preteklega koledarskega leta je minilo 230 let od 

Metelkovega rojstva, letos pa bo 27. decembra minilo 160 let od Metelkove smrti. 

Metelkovo leto zaznamujemo s številnimi dogodki in obeležitvami tudi na škocjanski 

osnovni šoli.  Po nagovoru ravnateljice ge. Irene Čengija Peterlin in župana g. Jožeta Kaplerja 

je z ubranimi glasovi zapel Cerkveni mešani pevski zbor Dobrava Prešernovo podoknico 

Luna sije,  kladvo bije ter koroško domoljubno Rož, Podjuna, Zila. K besedi je pristopil 

slavnostni govornik dr. Stane Granda, zgodovinar in poznavalec življenja 19. stoletja. 

Poudaril je skrb za utrjevanje slovenskega jezika in širjenje kulture, za kar se lahko zahvalimo 

obema, tako Prešernu kot Metelku. Sleherni človek naj ceni in spoštuje  slovenski jezik, našo 

zemljo in prednike. Dramsko besedilo, v katerem se v domačem kraju srečata Prešeren in 

Metelko, so uprizorili učenci domače osnovne šole, metelkarji. Kot profesor Metelko je 

nastopil Vid Pleterski, Franceta Prešerna pa je odigral Janez Strašek. Zaskrbljeni profesor 

Metelko se na koncu le prepriča, da učenci moderne dobe kljub jeziku mladih izkazujejo 

veliko znanja o razvoju slovenskega knjižnega jezika. Torej jim je mar za našo preljubo 

slovenščino. Na odru je ponosno zaplesala Igraj kolo ter Rašplo predšolska skupina Vsevedi. 

Učenci so dramsko uprizoritev obogatili z recitiranjem Prešernovih Gazel. Člani pevskega 

zbora so pod mentorstvom gospoda Milana Pavliča poskrbeli za prijetne glasbene trenutke 

s pesmijo Presenečenja in recitacijo Povodni mož. Prešernovo pesem Od železne ceste so ob 

spremljavi pevskega zbora veličastno zapeli učenci Davor Lenčič, Leja Dimec in Pia Lahne. 

Na odru sta gostovala tudi bivša učenca naše šole, flavtistka Alenka Klobučar z baročno 

flavto (traverso) in glasbenik Luka Lenart na kitari v spremstvu mlajšega brata Blaža. Slišani 

zvoki baročne flavte in pesem O, Vrba so nas sprostili in ponesli v višave. Poslušalci so 

odhajali zadovoljni, saj so bili priča bogato obarvani prireditvi z zgodovinsko podlago 

Prešernovih in Metelkovih spoznanj. Zahvala gre pridnim metelkarjem in njihovi mentorici 

Tanji Luštek. 

Nuška Keglovič in Janja Lesjak 
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•     Sodelovanje z Unescom oz. povezovanje z UNESCO temami:   

UNESCO VEČERJA za upokojene delavce šole z naslovom Škocjan v 

Metelkovem času, 9. 3. 2020, ob 18. uri. Učenci so v kulturnem programu pod mentorstvom 

učiteljice ge. Patricije Haler prikazali utrip življenja v Škocjanu v 19. stoletju, nagovoril pa nas 

je tudi Fran Metelko (v njegovi vlogi sedmošolec Vid Pleterski).  

ŠKOCJAN V METELKOVEM ČASU 
 

Že peto leto zapored smo metelkarji izvedli 
UNESCO projekt Večerja. Marec je čas, ko se na 
naši šoli srečamo z upokojenimi delavci in 
delavkami.  

V projektu Večerja so prijateljski razredi 
pridodali svoj kamenček v pester mozaik 
dogajanj na šoli. Prijeten večer sta vodili 
tretješolka Iza in devetošolka Lea. Kulturni 
program so popestrili tretješolci in 
devetošolci z recitacijo ter petošolka Ema, 
ki je skupaj z Nežo in Pio predstavila 
recitacijo Prešernovega soneta Kaša.  

Pred nami je Metelkovo leto, ki bo 
namenjeno raziskovanju življenja in dela 
našega rojaka, učenjaka in jezikoslovca Frana 
Metelka. O življenju v Metelkovem času so 
raziskovale osmošolke Neža, Pia, Nika in 
Sara. Pia in Neža sta predstavili Škocjan v 

Metelkovem času, Nika in Sara pa jedi iz tega časa.   
Pred večerjo je udeležence nagovoril sam Fran 
Metelko (upodobil ga je sedmošolec Vid Pleterski), 
ki se je nato odpravil na sprehod v bližnji gozd, kjer 
se je malo odpočil in užival v lepoti narave.  
Kuhar Janez in njegove sodelavke so nam pripravili 
večerjo –  tema je bila  KMEČKA POJEDINA. V 
lončenih posodah smo najprej postregli svinjske 

nogice v kisli juhi. Za glavno jed, ki je bila samopostrežna, so naše brbončice okušale  kislo 
repo s proseno kašo, kislo zelje z ocvirki, matevž, ajdove ter koruzne žgance z ocvirki, 
pečenice, krvavice, prekajena svinjska rebrca in svinjsko pečenko – PRATO. 
Sledila je sladica, in sicer odlična orehova potica.  
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Na koncu so udeleženci večerje prejeli majhno 
darilo v spomin na prijetno srečanje. 

Veselimo se ponovnega srečanja prihodnje 
leto. 
 

 
Skupina za pripravo srečanja z upokojenimi delavci šole 

 

•     Učiteljica likovne umetnosti ga. Vida Cizel je nad vhodom v knjižnico in v večnamenskem 

prostoru šole na t. i. Metelkovi steni oz. v Metelkovem  kotičku s kaligrafsko pisavo napisala 

Metelkov priljubljeni izrek: Vse za ljubo slovenščino. V kotičku oz. na steni pa bodo  poleg 

vitrine z Metelkovim gradivom iz leta 2010 (fotografije, skeni …) tudi tri uokvirjene table 

oziroma panoji  z barvnim gradivom o Metelku.  
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•     Učenci  sedmošolci so pri likovni umetnosti slikali PORTRET FRANA 

METELKA po svoji predstavi, saj se njegova upodobitev ne najde.  

 
Tjaša Kirn, 7. b 

 
Maja Fabjan, 7. b 

 
Katarina Novak, 7. b 

 
Mojca Parkelj, 7. b 

 
Vid Pleterski, 7. b 

 

•     V letu 2020  bomo po oddelkih zbirali BESEDO MESECA 

(prve tri objavimo, učenci v OPB 3 pod mentorstvom učiteljice Mateje 
Korenič pa jih še ilustrirajo, razstavimo jih na oglasni deski pred 
knjižnico). Januar: Kobe, srečno, kmetija; februar: virus, ljubezen, 
sneg; marec: koronavirus, pomlad.  
 

V načrtu pa so še:  

•     Zaključna prireditev vseslovenske  BZ predvidoma aprila 2020 z Ljobo Jenče, 
pripovedovalko ter glasbenico – poročilo o bralnih značkarjih  na šolski spletni stani.  
•     Noč knjige, april 2020 – navodila na šolski spletni strani, branje »v živo« s posnetki … 
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NOČ BRANJA 2020 
SPOŠTOVANI, 
pošiljam vam fotografijo. 
Včeraj sem končno prišel  do knjig v knjižnici v Škocjanu. Zdaj 
najraje berem Harry Potterja. Do sedaj sem prebral 2 knjigi. 
Včeraj sem pričel z branjem tretje z naslovom: Harry Potter in 
ujetnik iz Azkabana. Z mami sva brala do 23.30. Prebral sem 7 
poglavij. Če ne bi bil tako zaspan, bi bral do konca. Bilo je zelo 
zanimivo. Harry Potter me je čisto prevzel zaradi napetih in 
srhljivih dogodkov. V knjigah, ki sem jih do zdaj prebral, je Harry 
Potter vedno na koncu zmagal in premagal mojstra črne magije. 
Mami pa zadnje čase bere knjige slovenskega pisatelja Ivana Sivca. Včeraj si je v knjižnici izposodila 
knjigo Ne pozabi najine ljubezni. Do sedaj je od tega pisatelja prebrala še knjigo Izgubljeno srce in 
Mojster nebeške lepote. Knjige so ji všeč, ker pisatelj na poljuden in zanimiv  način, s preprostim 
jezikom opisuje dogodke in zanimive ter znane ljudi iz  zgodovine slovenskega naroda. 
 

Janez Strašek, 6. a 

 

•     Metelkove radijske minute, junij, spomin na njegovo rojstvo, šolski radio in šolska knjižnica.  

•     Dan državnosti, junij 2020 – prireditev.  

•     Metelkov dan, KD, posvečen Metelku, jeziku, pisavam, oktober 2020.  

•     Metelkova počitniška BZ, julij, avgust 2020. 

•   Deklamatorsko tekmovanje, 1. teden v decembru 2020 ob veselem dnevu slovenske 

kulture. 

•     Metelkovo pero, likovni in literarni natečaj, september–november 2020. 

•     Metelkov pohod – športni dan za učence od 6. do 9. razreda, september 2020.  

•     Raziskovalne naloge – tema jezik, narečja, škocjanski govor oz. govor v škocjanski občini – 

oblikovanje slovarja narečja v škocjanski občini – škocjanski govor. 

•    Himna Metelkove  šole – razpis šolskega natečaja za besedilo.  

•    Rastoča knjiga – Vse za ljubo slovenščino (izid pesmi, razmišljanj o jeziku, materinščini …), 

december 2020. 

•    Zbiranje in spoznavanje  pregovorov.  

•     Oblikovanje zgibanke, koledarja, kazalk.  

•     Šolska likovna ustvarjalnica – tema Metelko, učenci,  ki hočejo in zmorejo več, mentorica 

Mateja Korenič. 

•    Šolska likovna ustvarjalnica – tema Metelko, izbirni predmet likovno snovanje, mentorica 

Vida Cizel.  

•    Metelkova 51.  

•     Objava  na šolski spletni strani, v  Naših korakih … 
 

                                                 Pripravila Marinka Cerinšek, vodja Metelkovega leta   
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PROJEKT UNESCO 
Že peto leto smo člani UNESCO mreže pridruženih šol. 

Mreža temelji na medsebojnem sodelovanju šol. Ki so 

združene okoli središča – mi spadamo pod ASPnet 

središče za Posavje, Dolenjsko in Belo krajino – ter tudi 

širše. Šole v mreži se vključujemo v razne projekte in 

tabore drugih šol ter obeležujemo pomembnejše dneve. 

  

PROJEKTI, NA KATERE SMO SE PRIJAVILI: 

 Tek Ptuj  

 Skupaj pod dežnikom  

 Moja pravica  

 Menjam branje in sanje  

 Dediščina v rokah mladih  

 Po poti kulturne in naravne dediščine 

 Učenec poučuje  

 Stara igrača za novo veselje  

 Ustvarjamo iz odpadnega materiala  

 Obujamo pisanje pisem  

 Odnos do hrane  

 

OBELEŽITEV NASLEDNJIH MEDNARODNIH UNESCO DNEVOV  

 

 8. 3. – dan žena  

 5. 10. – dan učiteljev  

 21. 9. – mednarodni dan miru  

 16. 11. – dan strpnosti  

 10. 12. – dan človekovih pravic  

 24. 1. – mednarodni dan izobraževanja  

 27. 1. – dan spomina na holokavst 

 21. 3. – svetovni dan poezije  

 21. 3. – dan boja proti rasni diskriminaciji  
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UNESCO PROJEKT  

DRUGAČNOST NAS BOGATI 
S = strpnost 

S= spoštovanje 
S = sodelovanje 

 

 

Projekt Drugačnost nas bogati smo že četrto 
leto poslali v UNESCO ASP mrežo šol. Tudi 
letos smo pripravili sodelovanja na daljavo, 
kot novost smo šolam ponudili možnost 
sodelovanje v živo, na naši šoli pa smo projekt 
vključili v vzgojni načrt. Projekt je zasnovan na 
dejavnostih, ki se medsebojno prepletajo in 
dopolnjujejo s cilje zavedanja, da nas 
drugačnost bogati ter s poudarkom na vzgoji 
za empatijo in altruizmu. 

Cilje projekta je učencem približati druge 
kulture, narode ter svet drugačnih, jih učiti 
in naučiti strpnosti, medsebojnega 
sodelovanja in spoštovanja, nenasilnega 
reševanja konfliktov, predvsem pa življenja 
brez predsodkov, spoštovanja drugih kultur 
in življenja v družbi brez meja. 

                 

 

Načrt sodelovanja v projektu je pripravil vsak 
razred individualno, izvedli pa smo tudi nekaj 
dejavnosti na nivoju šole.  

Ena od pomembnih dejavnosti je druženje 
prijateljskih razredov. Oktobra smo projekt 
vključili v dejavnosti Tedna otroka ter v 
kulturni dan, kjer smo spoznavali Ignacija 
Knobleharja in Afriko. 

Projekt skozi vse leto združujemo z 
ostalimi projekti v mreži ter vključujemo v 
obeleževanja mednarodnih dni.                                                               
Predvsem pa se trudimo učence vzgajati v 
strpne, spoštljive in sodelovalne otroke.  

Tudi v času pouka na daljavo smo učence 
spodbujali k sprejemanju drugačnosti, 
medgeneracijskem sodelovanju in 
spoštovanju.  
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OD PŠENIČKE DO POTIČKE 
Naša šola že nekaj let vodi projekt Od pšeničke do potičke, s katerim želimo, da bogate izkušnje 

in znanje o naravi, kulturni in naravni dediščini in skrbi za okolje starejših preide na mlajše. Ob 

tem pa se učimo tudi strpnosti drug od drugega ter medgeneracijskega sodelovanja. 

Veseli nas, da se k našemu projektu prijavljajo šole, zavodi in vrtci iz različnih koncev Slovenije 

in tako z nami delijo svoje dejavnosti, kulturno in naravno dediščino ter lokalne recepte.  

Zaradi nastalih razmer so učenci nekaj dejavnosti projekta izvedli tudi doma. 

PEKA PALAČINK V OPB 1, 2 V BOŽIČNEM ČASU 

 

IZDELAVA DARIL OB DNEVU ŽENA ZA VSE ZAPOSLENE 
UČITELJICE NA NAŠI ŠOLI 

 
NARAVOSLOVNI DAN V 2. RAZREDU 

 

DRUŽINSKI POHOD PO MLINARJEVI POTI 

 
PEKA KRUHA 

 

SODELOVANJE Z BABICAMI 

 
 Vodja projekta: Katja Ploj 
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USTVARJAMO Z GIBOM 
PLEŠEMO 

VADIMO AEROBIKO, 
GRADIMO PRIJATELJSTVA, 

TEKMUJEMO, 
USTVARJAMO S HRANO, 
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Pozdravljamo vas RaPovci in učitelja 
Mihael Ivanuša in Alenka Hrastar. 

 

RAZVIJAMO 

NA POLIGONIH. 

 
SE GIBAMO NA SVEŽEM ZRAKU 

IN SE SPROŠČAMO 
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POROČILO IN DELO Z NADARJENIMI 

UČENCI 
Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ je projekt, ki  temelji na eni 

najpogosteje uporabljenih definicij v svetu, ki je zapisana tudi v ameriškem Zakonu o 

izobraževanju nadarjenih iz leta 1978 in iz leta 1988. Po tej definiciji so nadarjeni ali talentirani 

tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali 

visoke dosežke ali potenciale na enem od naslednjih področij: intelektualnem, ustvarjalnem, 

specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju (glasbenem, likovnem, 

dramskem, literarnem), tehničnem in tudi športnem področju in kateri poleg rednega šolskega 

programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti za razvoj in spodbujanje teh 

področij. (povzeto po: Travers, Elliot in Kratochwill: Educational Psychology,1993, str. 447 in  

G. A. Davis in S. B Rimm, Education of the Gifted and Talented, 1998, str. 25).  

Na šoli vsako novo šolsko leto projektu namenimo posebno pozornost, saj gre v projektu za 
delo s skupino otrok, ki izkazujejo posebne sposobnosti, spretnosti in na različnih področjih 
dosegajo nekaj več.  

V letni delovni načrt letno vstavljamo podroben načrt vseh korakov in dejavnosti, ki se bodo 
odvijale v okviru projekta. Temeljni cilj je spodbujanje učencev, da svoj talent ali nadarjenost 
pokažejo in ga izkoristijo na vseh področjih, ne le na tistem specifičnem, kjer nadarjenost 
kažejo, ter da so ponosni na to, da so drugačni, a da tega ne izkoriščajo na negativen način.  

 

TEMELJNA NAČELA DELA Z NADARJENIMI UČENCI so: širitev in poglabljanje temeljnega 
znanja; hitrejše napredovanje v procesu učenja; razvijanje ustvarjalnosti; uporaba višjih oblik 
učenja; uporaba sodelovalnih oblik učenja; upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih 
interesov; upoštevanje individualnosti; spodbujanje samostojnosti in odgovornosti; skrb za 
celostni osebnostni razvoj; raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem; 
uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci programa; 
skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno sprejeti; 
ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese. 

CILJI DELA Z NADARJENIMI UČENCI so med seboj povezati učence naše šole z različnimi 
talenti;  razvijati soc. veščine; razvijati odgovornost do znanja; prepoznati, predstaviti, 
ohranjati in spodbujati svoj talent; razvijat samostojnost in odgovornost;  razvijati splošno 
razgledanost in uporabnost znanja;  motivirati učence za udeležbo na različnih tekmovanjih, 
natečajih, javnih nastopih;  dosegati rezultate na tekmovanjih iz znanj; skrb za celostni razvoj; 
razvijanje ustvarjalnosti; širitev in poglabljanje znanja. 

Naš namen je ustvariti ozračje sproščenega raziskovanja, iskanja odgovorov na neznana 
dejstva, eksperimentiranja, kritičnega mišljenja in presojanja, reševanje odprtih problemov, si 
medsebojno zaupati in sodelovati, spodbujati prijateljstvo in iskrenost odnosov. Učence 
želimo motivirati za lastno razmišljanje o danem problemu, in da svoje mišljenje izrazijo brez 
zadržkov. Pomembno je, da se ti učenci občasno sestajajo v skupinah, kjer delijo svoje občutke, 
probleme, izmenjajo mnenja … 
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V TEM ŠOLSKEM LETU … 
 

1. TESTIRANJE UČENCEV 
Vsako leto v mesecu novembru izvedemo testiranje nadarjenosti učencev 5. razredov. Tokrat 
je potekalo 14. 11. 2019, ob 9.30 uri. Testiranja se je udeležilo 10 učencev in od vseh jih je 
bilo 9 potrjenih s testiranjem oz. z ocenjevalnimi lestvicami učiteljev. Tako je v šolskem letu 
2019/20 na šoli med vsemi učenci 12,7 % nadarjenih učencev. 

 

2. AKADEMIJA ZNANJA 2019/20 

Že osmo leto zapored  je Akademija znanja v gimnazijske klopi vabila učence 8. in 9. razreda 
osnovnih šol s področja Dolenjske in Bele krajine, da nadgradijo svoje znanje in si razširijo 
obzorja z zanimivimi vsebinami, ki jih je mogoče uporabiti tudi v vsakdanjem življenju. 
Akademija znanja je potekala v obliki sobotnih delavnic na Gimnaziji Novo mesto pod 
vodstvom gimnazijskih učiteljev, učenci pa so v sproščenem vzdušju na zanimiv način 
pridobivali nova znanja in veščine.  

Delavnice na Gimnaziji Novo mesto so potekale 25. 1. 2020. Udeležile so se ga učenke 9. 
razredov, ki jih program gimnazije zanima in imajo namen srednjo šolo tu tudi nadaljevati. 
Učenke so imele na voljo 11 delavnic, med katerimi so se lahko odločale in se na koncu 
udeležile dveh delavnic, v trajanju 90 minut.  

 

3. OGLED TOVARNE KRKE D.D., NOVO MESTO 

 

V torek, 21. 1. 2020, smo za 

učence, ki so vključeni v 

projekt Delo z nadarjenimi 

učenci, organizirali ogled 

tovarne zdravil Krka d. d. 

Novo mesto. Dejavnost je 

bila namenjena učencem od 

6. do 9. razreda; na ogledu 

pa je bilo 25 učencev. 

Ogledali smo si izdelavo 

zdravil v obratu za 

proizvodnjo trdnih oblik 

zdravil NOTOL 2. Predstavili 

so nam tudi zgodovino 

nastanka tovarne. 

 

Pripravila: Vesna Kukavica, koordinatorica 
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ZDRAVA ŠOLA  v šolskem letu 

2019–2020 
 

V šolskem letu, ki se izteka, smo nadaljevali z začrtanimi smernicami 

zdravega življenja in se trudili slediti smernicam Nacionalnega 

programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 

Dober Tek: zdrava prehrana (pomen uživanja vode, zdrava 

prehrana), več gibanja v šoli. V šolski prostor smo vnesli več gibanja 

preko progama Rap, skrbeli smo za zdravo prehrano.  

Izvedli smo zbiralno akcijo papirja in pridno ločevali  zamaške, baterije, tonerje in  biološke 

odpadke.  Učenci so sodelovali in se učili  tudi strpnosti drug do drugega ter komaj čakali na 

samopostrežno malico.  

Potem pa se nam je nepovabljen pridružil COVID-19 in nam spremenil ustaljen ritem šolskega 

dela in življenja.  

Rdeča nit vseh slovenskih Zdravih šol v letošnjem šolskem letu je bila VZGOJA IN 

IZOBRAŽEVANJE V REALNEM IN DIGITALNEM SVETU.  
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Nihče od nas si verjetno ni predstavljal, da bomo to 

tematiko v času koronavirusa izpeljali na tako praktičen 

in konkreten način. Tako učitelji kot starši in seveda 

učenci smo morali spremeniti pogled in začeti poučevati 

na način, ki je na nek način novost ali pa tudi ne in smo 

imeli pred njim morda le nekakšen strah, pomisleke.  

Izobraževanje je na nek način steklo. Kaj pa vzgoja?  

SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE je bila poleg PREHRANE in 

GIBANJA seveda tudi del našega načrta zdrave šole. Žal 

smo se znašli v situaciji, ki nam je povzročila mnogo 

stresa in skrbi tako staršem, učiteljem kot učencem. 

Učence smo tudi preko e-gradiv, letakov spodbujali, jih 

bodrili, jim svetovali in jih obveščali.  

V šolskem letu smo zaradi že omenjenih razmer  izpeljali 

samo eno zbiralno akcijo papirja, ki je potekala 16. in 17. 

oktobra 2019.  Učenci so skupaj zbrali 11021 kg  starega 

papirja, od tega so devetošolci natehtali 6975 kg. 

Ostanite zdravi, pazite nase in na druge.  

Za ZŠ zapisala Sabina Hočevar. 
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SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN 

ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT 
 

Tema šolskega otroškega parlamenta v letošnjem šolskem letu je MOJA POKLICNA 

PRIHODNOST.  
 

Predstavniki oddelčnih skupnosti matične šole in Podružnice Bučka smo se zbrali na treh 

sestankih. Na prvem smo izvolili vodstvo šolskega otroškega parlamenta in načrtovali 

dejavnosti v Tednu otroka. Dejavnosti so potekale pod geslom MOJE PRAVICE. Na drugem 

sestanku smo se seznanili s pomenom poklicne orientacije v OŠ in načrtovali delo v oddelčnih 

skupnostih in priprave na obisk župana in občinske uprave  ter na regijsko srečanje ŠOP. 
 

Na drugem sestanku smo se seznanili s časovnico dejavnosti šolskega otroškega parlamenta 

do izvedbe regijskega srečanja, ki je bilo v ponedeljek, 9. marca 2020, v Novem mestu. 

Mentorica je predstavila pomen poklicne orientacije v osnovni šoli, pomen poznavanja sebe 

in pridobivanja potrebnih informacij za poklicno odločanje. 
 

 Cilji poklicne vzgoje so, da:  

- učenec spozna sebe, svoje sposobnosti, potrebe, interese, vrednote in želje;  

- da razvije veščine za raziskovanje možnosti usposabljanja, izobraževanja in zaposlitev;  

- da se nauči sprejemati ustrezne odločitve, ki temeljijo na dobrem poznavanju sebe in okolja;  

- da usvoji nekatere veščine, ki so potrebne pri prehodih z ene na drugo izobraževalno stopnjo 

ali v zaposlitev.    
 

Dogovorili smo se za  aktivnosti, ki jih lahko učenci v podporo razmišljanja o njihovi poklicni 

prihodnosti izvajajo v oddelčnih skupnostih. Z naborom možnih aktivnosti so bili seznanjeni 

tudi razredniki na februarski konferenci.  
 

Za delo v oddelčnih skupnostih so starosti primerne dejavnosti izbrali razredniki v sodelovanju 

s predsedniki, namestniki predsednikov in učenci.  

Predlagali smo nabor dejavnosti: 

 spoznavanje samega sebe, samozavedanje (delovni listi: moje izkušnje, moje obšolske 

dejavnosti – krožki, moji hobiji, moji dosedanji uspehi, osebnostne lastnosti, moje 

vrednote …) 

 prosto pisanje: ko bom velik, bom …, 

 odkrij svoj poklic – igralni komplet poklicnih kartic, 

 mojaizbira.si – spletna stran s seznamom poklicev, posnetki poklicev, poklici za jutri,  

 veščine predstavljanja samega sebe: 

o kako se predstaviti, 

o pisanje življenjepisa, 
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 oblikovanje curriculum vitae kartice (CV kartica z osnovnimi podatki o sebi, kakšna 
dela me zanimajo, zakaj, kaj znam, katere uspehe sem že dosegel, katere so moje 
glavne veščine, katere so moje najpomembnejše osebnostne lastnosti …) 

 intervju z osebo, ki opravlja poklic, ki nas zanima (resnična oseba ali igra vlog s 
pomočjo poklicnih kartic), 

 pismo svetovalnemu delavcu za karierno orientacijo: kaj nas zanima v zvezi z našo 
poklicno prihodnostjo … 

  
V nadaljevanju sestanka smo izvedli delavnico, v kateri so učenci posamezno odgovarjali na 
dve vprašanji: 

 Moja poklicna prihodnost? 

 Kaj me zanima v zvezi z mojo poklicno prihodnostjo? 
 

V prvem delu delavnice so učenci odgovarjali na vprašanje, kaj si želijo postati oziroma za 

kakšen poklic se želijo usposobiti. Učenci so izbirali svoje bodoče poklice: v večjem številu so 

navajali poklice vzgojiteljice, učiteljice, nogometaša, policista, frizerke, kmeta …, nekaj jih je 

odgovorilo, da tega še ne vedo. 

V drugem delu delavnice so učenci odgovarjali na vprašanje, kaj jih v zvezi z njihovo poklicno 

prihodnostjo zanima. Vprašanja so bila zelo različna, v veliki meri jih je zanimalo tudi, kolikšna 

bo plača za opravljeno delo. 
 

Sledile so delavnice v oddelkih. O svojem delu in razmišljanjih v zvezi s temo MOJA POKLICNA 

PRIHODNOST smo se pogovarjali na našem tretjem sestanku 6. marca 2020. Predsedniki 

oddelkov so poročali o pestrem dogajanju: veliko so se pogovarjali o poklicih pri posameznem 

predmetnem področju, veliko so uporabljali kartice poklicev in se pogovarjali o privlačnih 

straneh posameznih poklicev, pregledovali spletne strani s predstavitvami poklicev in šol, ki 

izobražujejo za posamezne poklice. 
 

V nadaljevanju dneva smo obiskali Župana in Občinsko 

upravo Občine Škocjan. Sprejela sta nas gospod Jože 

Kapler in gospa Petra Pozderec. Predstavili smo jima naše 

delo. Naše vedenje o svetu poklicev smo razširili s 

poznavanjem potreb po posameznih poklicih v lokalni 

skupnosti. Župan je bil vesel, da razmišljamo o naši 

poklicni prihodnosti v poklicih, ki jih lokalna skupnost potrebuje. Tudi Občina Škocjan se trudi, 

da bi postajala vedno bolj občanom  prijazno okolje, v katerem bi lahko opravljali različne 

poklice ali pa se vozili na delo v sosednje kraje. 

Poleg razmišljanja o letošnji temi sta nas gostitelja 

seznanila še z aktualnimi projekti v občini. Na  zaključek 

nekaterih večjih bo potrebno še malo počakati, bodo pa 

veliko prispevali k izboljšanju kvalitete življenja v lokalni 

skupnosti. 
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Vse te aktivnosti so bile osnova za 
pripravo naše predstavnice za regijsko 
srečanje šolskih otroških parlamentov v 
Novem mestu. Srečanja se je udeležila 
podpredsednica ŠOP devetošolka Špela 
Prešern. 
 

Kljub temu da je srečanje potekalo v 
nekoliko spremenjenih razmerah zaradi 
preprečevanja korona virusa in se ga 
predstavniki iz Bele krajine niso udeležili, 
je bilo vzdušje sproščeno, predvsem pa 
zelo delovno. 

 

Po uvodnem pozdravu predsednice DPM 
Mojca gospe Marjete Ferkolj Smolič, 
nagovoru župana MO Novo mesto gospoda 
Gregorja Macedonija in kratkem kulturnem 
programu so se mladi parlamentarci 
predstavili, sledilo je delo v skupini, v 
nadaljevanju pa delo v štirih skupinah. 
 

V manjših skupinah so udeleženci 
razpravljali na podteme: Moj poklic: skrbi, 
pričakovanja, znanja in veščine, Poti do 

mojega poklica, Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti ter Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, 
negativno, zanimivo. 
 

Skupine so predstavile svoja razmišljanja ob ukvarjanju s posamezno podtemo, sledila je 
razprava v celotni skupini. 
Učenci so izpostavili, da je odločitev za poklicno pot zelo zahtevna naloga za vsakega učenca. 

Prav je, da mu pri odločanju pomagajo, starši, učitelji, šolski svetovalni delavci in drugi, vendar 

je najbolj pomembno, da odločitev o svoji poklicni prihodnosti sprejme sam. Udeleženci se 

zavedajo, da bodo v različnih poklicih potrebovali različne spretnosti, ki jih lahko razvijajo v 

šoli, v različnih obšolskih dejavnostih in v neformalnem izobraževanju. Želijo si, da bi šole 

spodbujale njihovo razmišljanje, ustvarjalnost, izvirnost in jim poleg znanja iz učnih načrtov 

ponudile možnosti za razvoj veščin, ki jih zahtevajo poklici sedanjosti in prihodnosti.  

Pri razmišljanju o poklicih prihodnosti so si bili udeleženci enotni, da bo veliko poklicev, ki jih 

poznamo danes, izginilo in da bodo nastali novi, predvsem na področju elektronike in robotike. 

Veliko dela bodo lahko opravili roboti, vendar bodo zagotovo ostali poklici, ki bodo skrbeli za 

človeka, za njegovo telesno in duševno stanje ter prostočasno udejstvovanje. Roboti namreč 

ne morejo izpodriniti poklicev, kjer je potreben oseben stik človeka s človekom, čustvovanje, 

empatija … Poklici prihodnosti bodo nastajali kot odgovor na zahteve časa, ki se sicer že 

nakazujejo, a jih še niti ne poznamo.  

Pridobljeni poklic lahko opravljamo v Sloveniji, Evropi ali drugod po svetu. Udeleženci so 
izpostavili, da je v Sloveniji veliko visoko izobraženih ljudi tudi zato, ker je šolanje brezplačno 
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in tako dosegljivo širokemu krogu ljudi. Strinjajo se, da odhod na delo v tujino za določen čas 
lahko prinaša prednosti za strokovni in osebni razvoj strokovnjaka, vendar bi znanje, ki je bilo 
pridobljeno v Sloveniji, moralo tukaj tudi ostati. Med motivatorji za odhod mladih v tujino sta 
tudi plača in višji življenjski standard. 
Zanimivih razmišljanj, idej in argumentov za in proti kar ni zmanjkalo, a organizatorji so morali 
izbrati regijske predstavnike za nacionalni otroški parlament, ki naj bi potekal v Državnem 
zboru RS v Ljubljani, zato je sledilo demokratično glasovanje.  

  
Kasneje je bil 30. nacionalni otroški parlament zaradi razmer, ki so zavladale v državi, 
odpovedan. Tako kot vsi učenci v državi, so se tudi mladi parlamentarci preselili na spletno 

platformo za mlade OPIN. ME.  
Njihove razprave v spletnem okolju so potekale 
podobno kot na predhodnem regijskem srečanju. 
Preberete si jih lahko na povezavi: 

https://opin.me/sl/orgs/slovenian-association-
friends-youth/. 
Pri tem je mladim parlamentarcem ponudila roko 
tudi RTV Slovenija, ki je v oddaji Infodrom pripravila 
povabilo mladim parlamentarcem za sodelovanje v 

razpravah v spletnem okolju OPIN. ME in pripravila tudi nazorna navodila, kako se udeleženci 
prijavijo v to aplikacijo. 
 
Z MOJO POKLICNO PRIHODNOSTJO se bomo ukvarjali tudi v prihodnjem šolskem letu. Upamo, 
da nam bodo izkušnje iz letošnjega šolskega leta, čeprav nekatere po sili razmer, pomagale, 
da bo naše delo še naprej pestro in zanimivo, izkušnje pa v pomoč pri odločanju za našo 
poklicno prihodnost. 
 

Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k   temu, da smo izvedli načrtovane aktivnosti. 

Mentorica ŠOP Anica Tramte 

 

»D O B R O   D E L A   D O B R O«  ̶  

PROSTOVOLJSTVO 
 

Na naši šoli se je prostovoljstvo že ustalilo, saj smo v šolskem letu 2018/19 zaključili sedmo šolsko leto, 

odkar se trudimo, da bi nas dobrodelnost povezovala in bogatila naše medsebojne odnose.  

Še vedno je med učenci največ zanimanja za opravljanje prostovoljnega dela v vrtcu. Prostovoljci 

pomagajo v podaljšanem bivanju, knjižnici in pri učni pomoči sošolcem. Na POŠ Bučka opravljajo 

prostovoljno delo  v vrtcu. 

Izpeljali smo že utečene tradicionalne akcije: 

 

 

https://opin.me/sl/orgs/slovenian-association-friends-youth/
https://opin.me/sl/orgs/slovenian-association-friends-youth/
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»POMAGAJMO ZAPUŠČENIM ŽIVALIM« 

Ob svetovnem dnevu varstva živali (4. oktober) smo na OŠ, v vrtcu 

Radovednež, na POŠ Bučka in v vrtcu na Bučki izvedli že 7. akcijo 

zbiranja hrane za živali. V ta namen smo v zadnjem tednu 

oktobra, pred jesenskimi počitnicami, v okviru tima 

prostovoljstva Dobro dela dobro zbirali hrano za pomoči 

potrebne živali. Dobrodelna akcija je potekala na ravni cele šole. 

Zbiranju hrane za 

živali sta se poleg 

matične šole (68,5 kg) in vrtca v Škocjanu (64 kg) pridružili 

tudi šola in vrtec na Podružnici Bučka (17,5 kg). Vsi skupaj 

smo tako zbrali 150 kg hrane za živali v stiski. Zbrane 

prispevke smo z velikim veseljem namenili zavetišču Turk 

z Zajčjega Vrha pri Stopičah. Za organizacijo na šolski ravni 

je poskrbela ga. Andrejka Štimpfel. Odvoz so opravili 

zaposleni iz zavetišča. 

IZOBRAŽEVANJE PROSTOVOLJCEV 

V četrtek, 22. 11. 2018, smo imeli v zbornici šole izobraževanje 

za vse učence naše šole, ki so vključeni v prostovoljstvo. Tako 

so se nam na matični šoli pridružili tudi učenci prostovoljci, ki 

delujejo v okviru POŠ Bučka. V uvodu je prisotne učence 

nagovorila ravnateljica, gospa Irena Čengija Peterlin, ki se 

zaveda pomena prostovoljstva na naši šoli. V nadaljevanju je 

besedo predala gospodu Jaki Matjašiču iz Slovenske 

filantropije, ki je vodil izobraževanje mladih prostovoljcev. 

Učencem je prostovoljstvo približal z različnimi socialnimi 

igrami, preko katerih so razmišljali o svoji vključitvi k 

prostovoljcem in o samem pomenu slednjega. Učenci so se predavatelju za njegov trud zahvalili z 

drobno pozornostjo.  

DECEMBER – MEDNARODNI DAN PROSTOVOLJSTVA 
Ta dan so se prostovoljci in mentorice zbrali v zbornici šole, kjer so jim bili predstavljeni rezultati (kar je 
merljivega) prostovoljnega dela v lanskem šolskem letu. Za njihov trud so bili obdarjeni s sladko 
pozornostjo. Gospa ravnateljica, ga. Irena Čengija Peterlin, se  je prostovoljcem zahvalila in jih 
spodbudila k vztrajnosti na tej plemeniti poti. Prostovoljci na POŠ Bučka so tudi obeležili mednarodni 
dan prostovoljstva. 

 
 

 

MIKLAVŽEV SEJEM 

5. 12. 2017 je skupina prostovoljcev v popoldanskem času pomagala na šolski stojnici pri Metelkovem 

domu promovirati ročne izdelke naših učencev (prostovoljni darovi). 

ZAMAŠKI 

V tem šolskem letu smo zbirali zamaške za Laro Janežič (6 let) iz okolice Sevnice. Za njihov večkratni 

odvoz iz POŠ, matične šole in vrtca je poskrbela gospa Jelka Tršinar. Prvi in zadnji odvoz več vrečk 

zamaškov pa smo namenili g. Dušanu Ruparju iz Novega mesta. Za odvoz je poskrbel g. Janez Turk. 
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PREHRAMBENE IN HIGIENSKE POTREBŠČINE ZA DRUŽINE V STISKI V OBČINI ŠKOCJAN 

Ob slovesu od starega leta je vsaka oddelčna skupnost sodelovala (17. 

12.–21. 12. 2018) z zbiranjem različnih prehrambnih in higienskih artiklov. 

Zbralo se je za 12 paketov  (okoli 110 kg), ki jih je za namene KORK-a 

Škocjan razdelila ga. Gabrijela Kovač. 

 

 

 
»KOŠARICA RK« NA POŠ IN V VRTCU NA BUČKI 
V okviru projekta Prostovoljstvo smo od 8. 5. 2019 do 15. 5. 2019 na 
podružnici Bučka in v vrtcu na Bučki izvedli akcijo »Košarica RK«. Zbirali 
smo prehrambne izdelke z nepretečenim rokom uporabnosti in higienske 
artikle v originalni embalaži za socialno ogrožene družine. Naj spomnimo, 
da bomo vse zbrane izdelke namenili krajanom Krajevne skupnosti 
Bučka.  
 
»POKLONI ZVEZEK« 
V času od 22. maja do 8. junija so se vrtčevski otroci iz Škocjana in Bučke, kakor tudi učenci POŠ 
Bučka in matične šole že tradicionalno pridružili Karitasovi akciji zbiranja velikih črtastih zvezkov za 
otroke v stiski. Na POŠ Bučka so zbrali 18, v vrtcu na Bučki pa 37  zvezkov in 6 barvic. V škocjanskem 
vrtcu je bilo zbranih 149 zvezkov, 7 barvic in 6 plastičnih ovitkov.  Osnovnošolci pa so zbrali 105 
zvezkov. Še posebej so se izkazali prvošolci, ki so podarili 24 zvezkov. Akcijo je koordinirala ga. Polona 
Jerele. Ga. Anemari Kapler je poskrbela za prevoz 309 zbranih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin 
na škofijsko Karitas v Novem mestu. Iz te ustanove pa so na šolo poslali 30 zvezkov, ki jih hrani ga. 
Anica Tramte. 
 
Podatki:  
 

  

Skupno število prijavljenih prostovoljcev: 47 prostovoljcev +  9 POŠ =  56 prostovoljcev 

Skupno število oddanih dnevnikov:  34 dnevnikov +  9 POŠ = 43 dnevnikov 

Skupno število opravljenih prostovoljnih ur:  668 ur +  113 POŠ = 781 prostovoljnih ur 

VRTEC BUČKA: 9 + 2 prostovoljki (iz matične šole) =  159 prostovoljnih ur 

VRTEC RADOVEDNEŽ:  26 prostovoljcev =  451 prostovoljnih ur 

KNJIŽNICA: 1 prostovoljka = 10 prostovoljnih ur 

PODALJŠANO BIVANJE: 3 prostovoljci =  75 prostovoljnih ur 

JUTRANJE VARSTVO: / 

INDIVIDUALNA POMOČ SOŠOLCU:  3 prostovoljci = 81 prostovoljnih ur 

INSTRUMENTALISTKA: 1 prostovoljka = 5 prostovoljnih ur 

Skupno število pohval za 20 in več opravljenih prostovoljnih ur: 11 + 0 POŠ=  11 pohval + posebna 

pohvala Tini Žnidaršič za srčno nudenje pomoči Jaku Povšetu v OPB 

NAJ PROSTOVOLJNI RAZRED: 6. B = 244 PROSTOVOLJNIH UR 
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Prostovoljci - 9. razred: 

Število prostovoljk – 6 let: 1 prostovoljka 

Število prostovoljcev – 4 leta: 3 prostovoljci 

Število prostovoljcev – 3 leta: 5 prostovoljcev 

Število prostovoljcev – 2 leti: 4 prostovoljci 

Število prostovoljcev – 1 leto: 4 prostovoljci 

Naj prostovoljka 2018/19: Katja Kosec, 6. a = 85 prostovoljnih ur (knjižna nagrada) 

Skupna zbrana hrana za živali: 150 kg 

Skupno število zbranih zvezkov: 309 zvezkov 

Skupno zbrani prehrambni izdelki in higienski artikli: okoli 180 kg 

PODJETNIŠTVO 
 

Že vrsto let smo na naši šoli vključeni v projekt Javne agencije Spirit 
Slovenija in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Projekt 
spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost med mladimi.  
Razvijanje vseh kompetenc pri naših 
osnovnošolcih je v letošnjem šolskem letu 
obrodilo sadove, saj smo v septembru na 
tekmovanju v konkurenci 4 osnovnih šol in 

Gimnazije Novo mesto predstavili najboljšo podjetniško idejo, in sicer 
»Vrtec za seniorje«.  

 
                               

 
 

 

V novembru smo sodelovali na »Start up« vikendu, ki je bil letos 
prvi organiziran tudi za osnovnošolce. Izkušnja je bila zelo poučna 
in zanimiva. 
Februarja smo se predstavili na regijskem tekmovanju za 
tekmovanje Popri. Predstavili smo »Prahko«.  
Mladi podjetniki na šoli so za delo motivirani in samoiniciativni. 
Delo zahteva veliko različnih znanj, ki jih spretno povezujejo. Vsi se 
že veselimo novih izzivov.  
                                                                                                                               Pripravila: Gabriela Gabrovec 
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LITERARNE STRANI 
Ko je imel možic 15 let 

Možiček ni maral imeti imena. Ko je bil možiček star 15 let, je pomislil, da si mora izbrati ime. 
Pomislil je in rekel, da mu bo ime Marko. Napisal je pesem, ki ji je ime Marko skače. Vsak dan 
si jo je prepeval. Izmislil si je še 2 pesmi, kot sta Moj očka ima konjička dva, Srajca od laboda. 
Nekega dne je splezal med dimnike. In si dal novo ime g. Ficko. Ampak drug dan mu spet ni bil 
všeč g. Ficko. Malo zatem si je dal ime Možiček med dimniki. 

Hana Vukovič, 3. p 
Možiček med dimniki 

Možiček je odšel na pot v gozd. Na poti je srečal veverico Vanjo in 

je pomagal nabrati lešnike za zimo. Hodil je in srečal poljsko miško 

Gerdo. Pomagal ji je popraviti luknjo.  Nato je srečal ježka Timija in 

mu pomagal nabrati jabolka z dreves. 

Ko sta se oba najedla rdečih jabolk, sta se poslovila in možiček je 

nadaljeval pot. Srečal je ptico Piko, ki ni imela gnezda. Pomagal ji je 

narediti novo gnezdo. Po končanem delu se je vrnil utrujen domov 

in s seboj vzel veverico Vanjo, miško Gerdo, ježka Timija in ptico 

Piko. Skuhal je jagodni čaj za svoje prijatelje. 

                                                                               Alisa Janežič, 3. p 

Maša Lenart, 7. a                                   Možiček med dimniki 

Že navsezgodaj zjutraj bo pomagal na plaži. Zatem se bo odpravil na zajtrk. Potem se bo usedel 

na streho. Kmalu zatem ga bo čevljar Poldi prosil za pomoč. Edini čevljar v mestu. Začela bosta 

pri izdelovanju podplatov, izdelala jih bosta kar 60. Nato bosta izdelala čevlje do konca. 

Pospravila bosta še prodajalno in pobrisala prah. Navsezadnje bo še Poldi zaprl trgovino. Možic 

je že skoraj doma. Ko bo prišel do postelje, se bo vrgel vanjo in padel v globok spanec. 

Manca Pleterski, 3. p 

Možiček gre v Luna park 

Možiček se ni dobro počutil, ker ni imel prijateljev. Zato je šel sam v Luna park. Kar je videl, 

mu je vzelo sapo in takoj mu je bilo boljše. Šel je na razgledno kolo, na vlakec, vrtiljak in tako 

naprej. Ko je  

prišel do konca, je spoznal prijatelje. Skupaj so se zelo zabavali. Šli so povsod, nato je možiček 

vprašal, če gredo z njim domov. Imeli so zelo dobro zabavo. To so delali do jutra. Skupaj so šli 

povsod. Tisti trenutek je moral iti še v druge kraje in tako je našel druge prijatelje. Starim 

prijateljem pa je poslal razglednice, kje je spoznaval nove prijatelje. Počil je lonec in povesti je 

konec. 

Tea Saje, 3. p 
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Mali trol gre po svetu. In sreča kuštrona in mu reče, izgubil sem se. Pomagal ti bom, je odvrnil 

Kuštron. Hodila sta in hodila. Obiskala sta vse domove živali levov, tigrov, mačk, vil, čarovnic, 

palčkov in povsod sta nekaj izvedela. Na tej dolgi poti sta zagledala divje živali. Pognala sta se 

v dir in sta prišla do luknje, kjer je pisalo veverica Vita. Nežno sta potrkala in Vita je je povabila 

k sebi. Zjutraj sta odšla na pot in sta srečala miško … 

                                                                                              Alisa Janežič, 3. p 

Mali trol gre po svetu. In sreča kuštrona Kuštron je zagodrnjal in začel pihati. Mali trol je vrnil 

Kuštronu s pihanjem. Tako sta pihala 1 uro. Potem pa je mali trol rekel: »Nehajva se pihati in 

se raje pobotajva«. Kuštron se je strinjal. Mali trol je vprašal: »Ali greva skupaj nadaljevat mojo 

pot okoli sveta?« »Seveda,« je izjavil koštrun. Tako sta skupaj nadaljevala pot v Ameriko. Med 

potjo sta srečala še medveda. Medved se je najprej kuštrona ustrašil, potem pa je kuštron 

rekel: »Ne boj se, ne bom te odpihnil.« Tako se jima je pridružil še medved. Vsi trije so prispeli 

v Ameriko, kjer je divjala vojna. Medved je na žalost med vojno padel. Mali trol je potočil solze. 

S kuštronom sta nadaljevala pot v London. Spet se jima je nekdo pridružil. Bila je Zvitorepa 

lisica. Na začetku poti je bila zelo prijazna, potem pa se je prijaznost razvila v nesramnost. Mali 

trol in kuštron sta ji povedala, naj se lepo obnaša ali pa jo bosta pustila. Lisica se je takoj 

spremenila. Kmalu so prišli v London. Pojedli so eno čokolado in počasi odšli nazaj domov. 

Med nočjo pa se je na robu Londona razbesnelo neurje. Skrili so se v zavetje. Zunaj pa je tako 

močno treskalo, da se je slišalo nekako tako: BUUM! TRESK! Strela je treščila naravnost pred 

zavetje in zlomila drevo. Naslednje jutro je bilo zelo jasno. Nadaljevali so pot. Ustavili so se še 

pri lisičinem starem domu. Tam je lisica rekla: »Pustita me tu. Tu bom zelo srečna.« Lisica je 

dodala še: »Ko bosta kdaj kje blizu, le pridita na obisk.« Mali trol in kuštron sta nadaljevala 

pot. Kuštron se je ustavil še pri svoji družini. Zahvalil se je malemu trolu, da je med potovanjem 

postal boljši. Obljubil je, da bo še svojo družino naučil biti boljši in prijaznejši. Mali trol se je na 

široko nasmehnil, se obrnil in odhlačal domov. Domov je prišel zelo vesel in zadovoljen. Vesel 

je, da je spoznal nove prijatelje. In da jim kuštron ne bo več nagajal. Otroci, ne pozabite stavka, 

ko je kuštron obljubil, da bo svojo družino naučil biti boljši in prijaznejši. Tudi vi bodite dobri 

in prijazni. 

Manca Pleterski, 3. p 

Moj delovni dan 

Zjutraj se zbudim ob 6. 30. Pozajtrkujem in grem v šolo. Ko pridem v šolo, je ura 7. 15. Se 

preobujem in grem v jutranje varstvo. Tam počakam, da je ura 7.25, da lahko odidem v 

učilnico. Pouk se začne ob 7.30. Po končanem pouku se začne kosilo in podaljšano bivanje. 

Domov odidem ob 14. uri. Doma se igram s psom Dajsom. Ko prideta domov oči in mami, 

pojemo skupaj kosilo. Ati gre po kosilu pogledat ovčke. Nihče ne zamudi mojega spanca.  

Hana Vukovič, 3. p 
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Opis ure 

To je ročna ura. Je železna in gumijasta. Ura ima mali in veliki kazalec, ki kažeta ure in minute. 
Številčnica je okrogla, minute prikažejo z drobnimi črticami, ure pa z malo debelejšimi pikami. 
Okvir številčnice je zlate barve, pas pa je bele barve. Uro lahko nosijo odrasle osebe, ker je 
tako velika. 
                         Žiga Vene, 3. p 

Otroci v šoli 

Otroci v šoli imajo odmor in se igrajo. Tina, Lana in Jaka igrajo gumitvist. Leon in Bor igrata 

tenis, Lina in Jana pa drugo igro. Jana je padla in si poškodovala koleno. Leon in Bor sta ji 

priskočila na pomoč. Odmora je konec, otroci grejo v učilnico ter pomagajo Janji. Po koncu 

pouka se Bor poslovi in gre v levo smer domov. Ostali otroci pa v desno smer domov. 

Taj Vaserfal, 3. p 

Novoletne počitnice 

Med počitnicami sem bil doma s starši večino časa. Doma sem bil od 24. decembra do 6. 

januarja. Doma sem večino časa igral video igrice. Igral pa sem se tudi z lego kockami. 3. 1. 

sem z očetom in bratom vozil drva. Dvakrat sem prespal pri dedku in dvakrat pri babici. Pri 

dedku sem igral nogometno igro. V njej sem zelo dober vratar. Igral pa sem tudi Karate 

fighting. 1. 1. sem se igral z Maco. Maca je moja mačka. Čohal sem jo in jo nosil. Ko sem spal 

pri babi, sem gledal televizijo. Kavč sva raztegnila. Čez nekaj časa sem na kavču zaspal! Babi 

me je odnesla v posteljo. Želim si, da bi se počitnice ponovile. 

Matic Dolenšek, 3. p 

Novoletne počitnice 

Novoletne počitnice sem preživela s starši in z babico v Novem mestu. Pred polnočjo sem se 

zabavala z muckom, ki se je bal petard in ognjemeta. Po zabavi smo si čestitali srečno novo 

leto. Po 24.. uri sem gledala ognjemet z muckom Gregorjem. In zjutraj je pod smrekico čakalo 

veliko daril in zanimivih stvari. Najbolj sem se razveselila največjega darila. Upam, da se še kdaj 

ponovijo tako zanimive počitnice. 

Alisa Janežič, 3. p 

Novoletne počitnice 

Jaz, mami in ati smo božič preživeli na Hrvaškem. Zato, ker se nismo že dolgo videli z dedkom. 

Z dedijevim psom sem se malo igrala, potem je prišel še en pes, Lisko. Dedijev sosed je delal 

borovničevec. Tam se družijo trije psi: Rambo, Lisko in Medo. Medo je zelo prijazen pes. Vozila 

sem se z rolko. Zvečer sem 10 minut gledala televizijo. Šla sem v kuhinjo in sem vzela čokolado 

in jo pojedla na skrivaj. Potem sem pojedla zajtrk in šla pomagat atiju in dediju. Bila sem zelo 

vesela, da sem videla svoje domače. 

Želim, da se ta dogodek ponovi.  

Hana Vukovič, 3. p 
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Novoletne počitnice 

Naša družina je preživela novoletne počitnice na morju. Med počitnicami smo se odpravili na 

morje. Ko smo prišli na morje, smo najprej šli na kosilo. Nato smo razpakirali prtljago. V torek 

zvečer, ko smo čakali novo leto, je igrala skupina Katrca in skupina Magazin. Bila je super noč. 

V sredo zjutraj smo šli na skoke v morje. Pa sem prva skočila in sem celi družini priskrbela štiri 

dni dopusta. Zvečer pa so nam igrali ČUKI. Bilo je luštno. Komaj čakam, da se to spet ponovi. 

Tea Saje, 3. p 

Počitnice 

S starši sem preživel počitnice doma in na smučanju. Jaz sem smučal. Učil sem se plug. Ko sem 
smučal, mi je odletela smučka. Noga me je zelo bolela. Na stezi je bilo veliko smučarjev in 
deskarjev. Moja mami in oči sta tudi smučala. Ko smo se nehali smučati in sankati, smo šli na 
pico. Po smučanju smo se peljali v Mozirje, tam je bilo veliko lučk in velik stolp. Zelo se veselim 
novih počitnic. 

Žiga Vene, 3. p 
Počitnice. 

Preživela sem večino časa zunaj s svojimi sorodniki. V torek, 24. 12., smo se z družino in 
sorodniki odpravili k polnočnici in božičnici. Tam smo vsi učenci verouka peli. V sredo, 25. 12., 
smo odšli k maši. Po maši smo pripravili zajtrk. 26.–30. 12. smo preživeli običajne dni. 31. 12. 
so zvečer ob 19.00 prišli babica, stric in dedek. Prinesli so darila, da smo se lahko igrali 
tombolo. Pojedli smo večerjo. Igrali smo se še ostale igre: enko, osla in lustik. Gledali smo 
Silvestrski pozdrav in jedli kremšnite. 3. 1. smo odšli k babici. Mali bratranec mi je zaupal 
skrivnost. Ššš. Vse dni sva se z bratom prerekala. Preživela sem lepe počitnice. 

Manca Pleterski, 3. p 
Novoletni večer 

Novoletni večer sem preživel z babico in dedkom na Ravnah na Koroškem. Na novoletni večer 
sta dedek in babica pripravila slavnostno večerjo. Po večerji smo opazovali silvestrski tek okoli 
naselja. Gledal sem tudi televizijo, se igral in igral računalniške igrice. Ko sem bil utrujen, sem 
šel spat. Imel sem se lepo. 

Tai Vaserfal, 3. p 
Narobe svet 

Ko sem se zjutraj zbudila, sem se znašla v drevesnih krošnjah. Nisem vedela, zakaj sem se 

znašla ravno tam. Na svoji levi strani sem začutila vetrič. Bila je sova, ki je prhutala s krili. 

Obrnila sem se k njej in na moje veliko začudenje je začela govoriti v človeškem jeziku. Vprašala 

me je, kaj delam na njenem drevesu. Nisem ji znala odgovoriti, saj še sama nisem vedela, zakaj. 

Ko je opazila, kako me je strah, mi je rekla, da ni nič hudega, saj se je že veliko ljudi znašlo na 

njenem drevesu. Vprašala sem jo, zakaj. Povedala mi je, da je za to kriv gozdni škrat, ki 

nekatere ljudi v spanju prinese na katerokoli drevo. Ko pa sem se v resničnem življenju zbudila, 

sem ugotovila, da so bile to samo sanje. 

Neža Poljanec, 5. p 
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ŽIVLJENJE 

 

Življenje zlato je, 

zato zapraviti 

ga ne sme nihče. 

 

Ko čas napoči, 

da konec ga je, 

življenje ustavi se. 

 

Konec življenja, 

lepih trenutkov, 

lepih stvari, a 

spomini ostanejo 

v meni.  

      Anamarija Hočevar, 4. p 

NOGOMET IN ŠOLA 

 

Na treningu mi pravijo, 

da sem car, 

v šoli pa me kličejo vladar. 

In ko po šoli žogo dobim, 

že na tekmo hitim. 

 

Takrat na šolo pozabim. 

Nato še pokal dobim 

in se celo leto veselim. 

 

A sedaj šolam se doma, 

da se šola  pravočasno 

do glavnih počitnic 

K  O  N  Č  A! 

             Jan Brulc, 5. p 

KUP NALOG 

 

Kup nalog je kot velik pisker šare, 

a ko jih jaz obiščem, 

se mi zdijo kar zabavne. 

 

Res da so težke, 

malo premislim in je že lažje, 

ker vem, da znanje mi daje novo 

spoznanje. 

 

In zato rešujem jih vsak dan, 

pa čeprav se mi včasih ne da. 

Potrpim, jih naredim in se veliko 

naučim. 

          Lina Dobriha, 4. p 

 

KORONA VIRUS 

 

Korona virus je med nami, 

doma ostajamo v osami. 

Nas panika zajela je, 

ker smrti vsi bojimo se. 

 

Namesto da v razredu bi bili, 

doma delati moramo vsi. 

Oči in mami na računalniku 

visita, 

da za službo vse naredita. 

 

Bi rada na obiske šla, 

a moram biti ves čas doma. 

Komaj čakam, da korona 

virus mine, 

da nabrala lepše bom 

spomine. 

 

                 Neža Poljanec , 5. p 

 

ADIJO BACILI 

 

Oh ti bacili! 

Le kaj so storili? 

So šolo zaprli in 

higieno podprli. 

 

Kaj naj zdaj dela vsak mlad, 

ki bi rad bil učenjak? 

Učenjaki se zdaj doma učimo 

in naloge hitro postorimo. 

 

A dobra volja bo bacile požrla in 

šolo ponovno odprla. 

Spet bomo šli na stare poti 

in dolge šolske dni. 

 

                    Žiga Kmet, 5. p 

 

POMLAD 

 

Pomlad prišla je v vas, 

sonček vabi nas. 

Rožice cvetijo, 

ptički žvrgolijo. 

 

Medved se zbudi, 

v pomlad hiti. 

Oblakov ni več, 

šli so preč. 

 

Otroci se lovijo, 

smejijo in veselijo. 

Pomlad tukaj je, 

sonce nam posije. 

 

      Žiga Kumljanc, 4. p 
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TEŽKO JE VERJETI, TODA JAZ … 

Nekega sončnega dne sem se sprehajala po mestu. Kar naenkrat pa sem se nenadoma znašla v zraku 
ob jablani. Z veseljem sem utrgala najbolj rdeče jabolko in ko sem hotela vanj ugrizniti, je spregovorilo. 
Zelo sem se prestrašila in padla nazaj na tla. Ker sem jabolko še vedno držala v roki, sem ga vzela s 
seboj. Med padanjem na tla sem razprla dlan in jabolko je padlo na tla. Prvih 5 sekund se ni zgodilo nič, 
nato pa se je začelo dogajati nekaj čarobnega. Jabolko je začelo pokati in iz njega je pokukal palček, nič 
večji od palca. Nisem vedela, ali so to sanje ali resničnost. Ker je opazil moj strah, je prvi začel pogovor. 
To mi je prijalo. Začela sva se pogovarjati in povedal mi je, da on in njegova družina živijo v tem jabolku. 
Vprašala sem ga, zakaj živijo v najlepšem jabolku. Odgovoril mi je, da zato, ker je kralj vseh palčkov. 
Vprašala sem ga, kje živijo njegovi sužnji. Odgovoril mi je, da živijo v vseh drugih jabolkih na tem drevesu 
s svojimi družinami. Vprašala sem ga, če ve, zakaj sem vzletela. Povedal mi je, da je videl že veliko ljudi, 
ki so prileteli gor, pa ne ve, zakaj. Skomignila sem z rameni, se poslovila in odšla z obljubo, da se še kdaj 
vrnem. 
 Neža Poljanec, 5. P 

MAČJA PANDA 

Danes vam bom predstavila mačjo pando. To je ljubka žival, ki zraste do 60 cm. Spodnji del trebuha je 

temnejši, zgornji del pa rdeče-rjav. Ima zelo košat rep, ki tehta do 6 kg. Oborožena je z ostrimi kremplji 

in zobmi. Njeni uhlji so veliki. Oglaša se s smrčanjem in godenjem, včasih pa piha in prede kot mačka. 

Je rastlinojeda žival. Zelo rada je bambusove vršičke, plodove in koreninice. V živalskem vrtu jo hranijo 

tudi z briketi in grozdjem. Najdemo jo lahko v bambusovih gozdovih, visoko od Himalaje do Južne 

Kitajske. Vidimo pa jo lahko v živalskih vrtovih. Mačja panda se pari od januarja do marca. Brejost traja 

145 dni. Skoti do štiri slepe in poraščene mladiče, in sicer v drevesnem duplu. Mladiči zapustijo dom po 

treh mesecih. Mačja panda, kljub temu da je podobna mački, spada v družino rakunov in zveri. Je 

ogrožena vrsta, na dan poje veliko količino hrane, in sicer približno toliko, kot tehta. Na sprednji tačkah 

ima dodatni šesti prst, ki ji pomaga pri plezanju po tankih vejah. Večji del dneva prespi na drevesu. In 

je samotar. Mačjo pando sem si za predstavitev izbrala zato, ker izgleda kot prikupna mešanca različnih 

zverinic. 

                  Lina Dobrina, 4. p     

POMLAD 

 

Pomlad prelepa … 

Rosce cvetijo in 

črički pojo. 

 

Pomlad prelepa… 

Čas je za rosce 

trgat. 

 

Pomlad prelepa … 

Bo kmalu minila, 

potem bo pa 

poletje. 

Niko Rupar, 4. p 

 

PRIJATELJ 

 

Prijatelj te ne razočara in te ne razjezi, 

prijatelj ti ob strani stoji, kadar te kaj teži.  

 

Prijatelj ti daje zaščito, ko ti kaj grozi in  

če je kaj hudega, ti pomaga preboleti. 

 

In četudi mu ne poveš, da si v stiski,  

že ti pomaga, ker to razbere iz oči.  

 

Pravega prijatelja je težko dobiti, a 

še težje ga je izgubiti.  

                                 Žiga Kmet, 5. p 

 

SODELOVANJE 

 

Sodelovanje je, ko sodeluješ, 

se z drugimi igraš, 

čeprav ti je težko, 

ker malce čudni so. 

 

Pa z njimi grad sestaviš, 

sestavljanko zložiš 

in vidiš, da sploh ni težko, 

če vsi prijazni smo. 

 

Neža Poljanec, 5. p 
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ZABAVEN DAN 

Nekega večera se je družina zbrala okoli televizorja. Gledali so različne 
oddaje in se sladkali s sladkimi jagodami. Potem pa se je oče spomnil, da 
bi lahko jutri šli na enodnevni izlet na Gorenjsko. Družina se je strinjala. 
Naslednje jutro so se odpravili. Peljali so se zelo dolgo in na poti do tja se 
je mama spomnila, da gre lahko v trgovino po prigrizke. Ko so prišli na 
Gorenjsko, so se sprehodili po dolini, kjer je bilo veliko gozdov. Tam so si 
privoščili palačinke z nutelo. Ko so pojedli, so se odpravili na izvir Save 
Dolinke. Nato so se z avtom odpravili domov. Za njih je bilo to res vesel in 
srečen dan.   
       Anamarija Hočevar, 4. p 

                                                                                                              Maša in Jure Kalin, 7. b 

Peter pripoveduje … (Poustvarjalno besedilo po zgodbi Bogomirja Magajne Ananas) 

Ko sem bil še mlad, sem se imel zelo dobro, saj mi je krajšal čas Mario Morel, s katerim sva bila najboljša 

prijatelja v druščini. Nekega jutra je Mario prinesel ananas in nam ga razdelil. Tako sočnega, izvrstnega 

in lepega sadeža še nisem okusil. Zato se je Mario domislil, da bi enega ukradli. In res, Mario ga je 

ukradel in nihče ga  pri tatvini ni videl. A branjevka je vseeno opazila, da je sadež izginil in obvestila 

policijo. Ujeli so nas in odpeljali na zasliševanje. Vedeli smo, da bodo enega izmed nas hudo pretepli. 

Policist je ugotovil, da je bil tat moj prijatelj Mario. V tistem trenutku sem pomislil: »Mario je vsak dan 

tepen, jaz pa malokrat.« Zato sem brez pomisleka rekel na glas: »Jaz sem kradel.« Ostali so zapustili 

policijsko postajo, mene pa so tako hudo pretepli, da sem ves krvav in moder prikorakal ven. Zunaj so 

me čakali prijatelji z veliko pomarančami in mi jih podarili, ker sem se žrtvoval za vse.  

Odkar so me pretepli policisti, nismo hoteli več razmišljati  o nobenem ananasu, kaj šele, da bi kradli. 

Ravno nasprotno! Pogovarjali smo se o boljšem in lepšem življenju. A zmeraj smo se ustavili pri istem 

vprašanju – kako priti do tega? Nekega toplega jesenskega jutra, ko sem zopet s prijatelji posedal na 

pomolu, sem zagledal gručo otrok, ki se je pogovarjala … O šoli?! Kaj pa je to šola, smo se spraševali?  

Predlagal sem, da bi jim sledili in tako izvedeli, kaj je šola. Bližali smo se župnijski cerkvi in se ustavili 

pred staro gospo, ki je zgledala zelo prijazno. Nekaj časa sem se obotavljal, nato pa šel h gospe in jo 

vprašal: »Oprostite, da motim, želim vas vprašati, kaj je to šola?« Gospa se je na moje vprašanje 

nekoliko začudila. Nato pa vprašala: »Mar ne veste, kaj je šola? Ali ste vi otroci z ulice, ki prosijo za 

denar«? Vsi smo prikimali. »No, naj vam razložim. V šoli se učimo, da bi se nekoč lažje zaposlili, saj za 

vsak poklic potrebujemo neko znanje,« je rekla. »Bi se lahko šolali tudi mi?« sem vprašal. »Seveda,« je 

odvrnila. Tako smo vsak dan namesto na pomol, hodili v šolo. Hitro so minevala šolska leta in vedno 

več smo imeli znanja, s tem pa tudi idej, kaj bomo počeli v življenju. Ko smo šolo zaključili in pridobili 

poklice, smo se vsi zaposlili in razšli širom po svetu. Le z Mariom sva ostala skupaj, kajti najina 

domišljala ni imela meja v otroštvu, zato sva počela razne vragolije. In tudi sedaj ni nič manjša, le 

oplemenitena je z znanjem, zato sva lahko ustanovila uspešno podjetje, ki se ukvarja z moderno 

tehnologijo. 

Kar znaš, to veljaš, so rekli stari ljudje. V ta rek tudi jaz verjamem. Zato mi je hudo, da veliko otrok na 

svetu še zdaj nima možnosti, da bi hodili v šolo in pridobili izobrazbo za lepše življenje. 

Janez Strašek, 6. a 
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KMEČKA HIŠA PRIPOVEDUJE                     

 

Babica Ana nam je ob kaminu pripovedovala, kakšno izkušnjo je imela, ko je bila še šolarka. 

Pisalo se je leto 1978, ko smo s šolo odšli na zaključno ekskurzijo. Nekaj časa smo hodili, ko 

smo zagledali na sredi majhnega mesteca Goričko zelo staro zaprašeno kmečko hišo. Seveda 

nas je vse zanimalo, kaj je v njej, odšli smo pogledat. Vrata, okna so škripala, bilo je strašljivo, 

ko smo hoteli oditi ven, so se vrata zaloputnila in ostali smo ujeti. V hiši je bil star kamin, ves 

zaprašen. Iz njega se je kadilo, a sploh ni gorelo. Kar naenkrat je iz dima prilezla stara kmetica, 

vsa popraskana in objokana. Vprašali smo jo, kaj počne tukaj, odgovorila nam je, da že 

petdeset let živi v tej stari hiši. Vse nas je presenetilo, ker si nismo mislil, da sploh kdo lahko živi 

v taki zaprašeni, v pajčevino oviti stari hiši. Bilo je precej grozovito. Zato smo ji rekli, če nam 

lahko pomaga z vrati, ki so se zataknila. Ko smo poskušali odpreti vrata, se je pred kaminom 

naredila zelo velika črna luknja. Nismo vedeli, kaj je, a kar naenkrat nas je vse posesalo noter. 

Po tej luknji smo potovali kar 42 let. Ko smo sredi nekakšnega mesta z veliko luči, stavb, ki niso 

bile podobne hišam temveč stolpnicam. Prišli smo v mesto London. Seveda nismo vedeli niti kaj 

je to niti kje je to. Hitro smo se razgledali in poiskali pomoč, a nihče nam ni znal pomagati, zato 

smo se odpravili na pot. Spet smo nekje sredi teh velikih stolpnic zagledali staro kmečko hišo, 

a tokrat je bila prenovljena, vstopili smo in vse se je zgodilo od začetka. To se nam je zgodilo 

še dvajsetkrat in vsi smo bili utrujeni od teh potovanj. Tako smo se v enaindvajsetem mestu 

odločili, da ne potujemo več, a nas je obiskala stara kmetica prav tista iz mesteca Goričko. Vse 

nas je odpeljala domov, kjer  smo si odpočili in naslednji dan spet šli v šolo. Vsem smo 

pripovedovali, kaj se nam je zgodilo. V šoli so bili še vedno leta 1978, ampak mi na tem 

potovanju pa smo bili vse do leta 2860, ja zelo dolga doba in veliko mest smo prepotovali.  

Anja Šinkovec, 8. b 

 

 

 

V vasi, ki ima samo sedem hiš, se ponoči dogajajo čudeži, saj hiše ponoči spregovorijo. Šest hiš je 

modernih, velikih in visokih, z veliko okni, balkonom, fasado … Ena pa je zapuščena kmečka (zelo 

stara) zgrajena iz kamna ter lesa, nizka. Vsak dan je opazovala ljudi, ki so prihajali iz službe, otroke, 

ki še na sprehod niso mogli brez telefonov … V moderne hiše so vsak teden prišle čistilke, da so jih 

pospravile … Neke noči, ko so vse moderne hiše zmerjale kmečko, da je grda, zapuščena in da je 

nihče ne pogleda, ji je prekipelo, zato je zakričala: »Tiho!« povedala vam bom zgodbo o tem, kako je 

bilo v stari časih. In je začela:   

Zgradili so me leta 1923, to je pred 97 leti. Niso me gradili zidarji, temveč vaški kmetje. Moj spodnji 

del iz kamna je služil kot hlev za živali. Zgornji leseni del pa za bivanje ljudi. Hlev je bil zato spodaj, 

da jim je bilo toplo. Ženske niso kot danes hodile v službo, temveč so doma skrbele za otroke, kuhale 

in čakale, da se njihov mož vrne z dela. Vsak dan je dišalo po sveže pečenem kruhu iz krušne peči. 

Spominjam se svoje družine, ki jo zelo pogrešam, pisali so se Grah. Bila sta babica in dedek, njun sin 

ter njegova žena. Sinu je bilo ime Franci, njegovi ženi pa Marica. Kmalu za tem, ko sta se poročila, se 

jima je rodila prva hčerka Terezija. V naslednjih letih pa še sin Peter, hči Marija ter najmlajši Janez. 
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Ker niso imeli dovolj denarja, da bi preživljali tako številčno družino, je moral Janez od doma v rejništvo. 

Tisti dan je bil zelo žalosten. Nikoli več ga nisem videla. Ni bilo telefonov, da bi ga poklicali. Dve leti 

za njegovim odhodom je zaradi bolezni, ki se je takrat ni dalo pozdraviti, umrl Peter. V hiši je zavladala 

žalost. Nihče se ni več smejal, otroci se niso več igrali … Od žalosti sta počasi odšla tudi babica in 

dedek. Ko so se nekako izvlekli iz žalosti, pa se je poročila Terezija. Odšla je od doma in postala 

tradicionalna kmečka žena. Marija pa je odšla študirat, kar je takrat uspelo le redkim ženskam. Franci 

in Marica sta ostala sama na kmetiji. Ko sta odšla v nebesa, ni bilo nikogar, da bi me prevzel. Zato 

danes razpadam in sem zapuščena.  

Po tej zgodbi so se vse moderne hiše malo zamislile in se ustrašile. Tisto noč ni nobena niti spregovorila 

več. Drugo jutro  se je v vas pripeljal neznani avto. Ven je stopil star gospod, ki si je ogledoval kmečko 

hišo. Takoj se je spomnila, da je to najmlajši sin Janez, ki se je po dolgih letih vrnil nazaj. Janez je 

obnovil hišo ter se v njo vselil. Zdaj je stara kmečka hiša postala enakovredna drugim. 

                                            Eva Mirtek, 8. b 

Živijo, to sem jaz, kmečka hiša številka sedem. Čeprav število sedem velja za pravljično število, pa 

moja zgodba ni pravljična. Stara sem že preko sto let, vendar mi spomin na moj nastanek še vedno 

globoko odmeva v srcu.  

»Narejena bo iz kamna!« To je bil prvi krik mojega gospodarja, ki se ga spomnim. Takrat nisem bila 

še nič, oziroma le kup kamenja, ki je stalo na žgočem soncu. Moja prihodnost naj bi bila lepa, saj je 

imel gospodar tri sinove. Ko so me zgradili, sem bila res lepa in mlada. Najlepša na vasi. Ogledovat 

so si me prišli celo iz mesta. To so bila moja leta slave. Minevala so leta in sinovi so odraščali, gospodar 

se je staral. Jaz pa sem poslušala govorice, ki so jih prenašale moje zbadljive sosede. Nisem jim verjela, 

ko so govorile, da bom zapuščena, saj bodo šli sinovi s trebuhom za kruhom, to so govorile za vsakogar. 

To bi bil najslabši možen scenarij, ki bi se mi lahko zgodil. Prišla je zima in čas, ko so se moji lastniki 

veliko družili na peči. Nekega večera sem slišala, ko sta se gospodar in gospodarica pogovarjala, da 

naj bi najstarejši sin odšel na Dunaj, saj bi rad postal odvetnik. To je bila sprva le govorica, a kaj kmalu 

je postala resnica. Prišel je dan, ko je odšel na Dunaj. Očetu so solze tekle po obrazu, ko je odhajal, 

saj je vedel, da ne bo prišel nazaj. Andrej, tako je bilo namreč ime najstarejšemu sinu, je bil zelo 

iznajdljiv in bi bil ravno pravšnji za gospodarja domačije. Minila so tri leta in drugemu sinu se je kot 

strela z jasnega porodila želja, da odide v Kočevje kot duhovnik in to se je tudi zgodilo. Gospodarja je 

na koncu prepričal njegov brat, prav tako duhovnik. Zdaj je bilo vse breme naloženo na najmlajšega 

Janezka, ki je ostal doma in zopet je bilo nekaj veselja in sreče v hiši. Dokler ni prišla najhujša možna 

stvar, vojna. Ja, vojna. Nekega dne je Janezek dobil pismo, da mora v vojno. In je tudi odšel. Odšel je 

še zadnji sin z upanjem, da se vrne živ. A to se ni zgodilo, po koncu vojne so fantje hodili domov , 

pozdravljali svoje sorodnike, a Janezka ni bilo. Umrl je, v srce ga je zadela krogla, je dejal sosed, ki se 

je vrnil živ. Takrat sem bila prežeta z največjo žalostjo tega sveta. Oče in mati sta jokala za izgubljenim 

sinom in klicala domov starejša dva, da prevzameta posestvo, saj je bil oče vse bolj krhkega zdravja. 

Vendar ju tragična usoda ni ganila. Oče je čez tri leta umrl in mama je postala vdova ter čez dobro 

leto umrla še sama. Domačija je ostala brez naslednika in začela je propadati. 

In to je moja preteklost, večkrat se mi toži po mladih letih. Zdaj sem že stara in si s solzami v očeh 

ogledujem nove domačije, ki prekipevajo od življenja. Želim jim srečnejšo usodo, kakor so je bili deležni 

moji gospodarji. 
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                                                                                                                               Nika Kralj, 8. b 

Stare kmečke hiše zelo rade govorijo. Ponoči sem šel mimo ene, pa je kar začela govoriti. Govorila je 

o preteklosti, kdo je kdaj živel v njej. Rekla je tudi, da ji je bilo lepo takrat. Velikokrat je dišalo po 

svežem kruhu, poleg tega, da se je v njej rodil in živel Janez Menart. Bil je radoživ otrok in vesel tudi. 

V starih časih so bili ljudje bolj povezani, kot so sedaj. Imeli so krušno peč, ob mizi so se zbrali in 

kartali, ali peli ali igrali ali pa so se samo pogovarjali. Niso imeli računalnikov, televizije ali katerekoli 

elektronske naprave. Hotel sem že oditi, pa me je prosila naj ostanem. Povedala mi je, da se nove 

hiše zelo pritožujejo nad ljudmi, da nikoli ne pečejo kruha, vedno imajo prižgano televizijo in da glasbo 

poslušajo zelo na glas. Rekla je tudi, da je vesela, da ni v koži novih hiš in tudi, da naj bomo dobri do 

hiše, če ne bomo bodo tudi hiše slabe do nas. 

Potem pa sem šel, ampak je še vedno govorila za menoj. 

Luka Marjetič, 8. b 

Vesela sem, ko slišim, kako v meni doni otroški smeh in vzkliki radosti. Ponovno so mi preuredili 

notranjost. Prilagodili so jo otrokom. Na moja hladna tla so položili tople preproge. Po mojih kotih se 

vedno najde kakšna igrače. Otroci jih zvečer skrbno pospravljajo. Zvečer jih objamem v toplini hiše, ki 

je osrednji del mene. Tukaj je velika krušna peč, ki jo gospodar vsak večer zakuri. Na mizo, ob 

Bogovem kotu, gospodarica prinese toplo večerjo. Gospodar odpre tabernakelj in iz njega vzame 

steklenico, iz katere otroci ne smejo piti. Sam se okrepča in jo vrne nazaj. Pogleda skozi majhno okno 

z rešetkami in se usede za mizo. Otroci prihitijo iz kopalnice, ker se umijejo, med potjo pa zaidejo še 

v črno kuhinjo. Tam je vedno nekaj zanimivega. Črna kuhinja se ne uporablja več kot kuhinja. Še 

vedno pa ima črn strop in kurišče. Postala je garderoba in ležišče za psa. Izza mize se sliši molitev. 

Nato pa smeh in cmokanje otrok ob slastni večerji. Vesela sem, ko v meni prebiva srečna družina.  

A vedno ni bilo tako … 

Zgrajena sem bila leta 1790 in sem služila kot splavarska postaja, rekli so mi »pri Dobravčevih«. V 

meni so se ustavljali splavarji in prišli na kakšno pijačo ali dve ter prigrizek. Slišala sem veliko zgodb, 

spoznala veliko ljudi – nikoli mi ni bilo dolgčas. Zgradili so me v gorenjskem stilu, z velikim gangom 

ob strani. Moj gang so vedno krasile prekrasne rože. Uživala sem v poslušanju zgodb splavarjev in 

mimoidočih, vse dokler… Splavarji so zaskrbljeno gledali v prihodnost, ko se bo zgradila južna 

železnica. Vedeli so, da se bo splavarjenje po Savi zaključilo. Skrbela me je prihodnost splavarjev in 

tudi mene. Moja skrb ni bila odveč. V drugi polovici devetnajstega stoletja sem pričela samevat, 

obiskovalcev ni bilo več. Če nekaj časa so me prodali kmetu in kmetici. Imela sta tri hčerke. Veselila 

sem se, da se bo rod nadaljeval. Dekleta so zrasla, a žal se niso nikoli poročila. Ena za drugo so odšle 

s tega sveta. Postala sem prazna in samevala. Bobrovci na strehi so začeli propadati, tako kot jaz 

sama. Del mene ob shrambi in črni kuhinji se je zrušil. Skozi mene so pihali vetrovi in razpihali tisto 

veselje splavarjev in nato deklet. Leta 1980 sta prišla na ogled gospod in gospa Medved s fantom. 

Zaljubili so se vame in jaz v njih.  Takoj so se preselili vame in zakrpali vse moje luknje ter vame 

povrnili veselje, radost in smeh…  

Fant si je ustvaril družino. Ima tri otroke, moja dva brata in mene.  

*zgodba temelji na resničnih dogodkih, gre za kmečko hišo mojega dedka in babice.  

                                                                                                            Ema Medved, 8. a 
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ČAŠA TVOJA JE ŽIVLJENJE TVOJE – SAM NAPOLNI Z VEČNOSTI JE LEKOM … 

     Pesmi Kmečka balada, Življenje in Čaša nesmrtnosti so napisali znani slovenski avtorji. Anton 

Aškerc, ki je napisal pesem Časa nesmrtnosti, se je rodil leta 1856. Ustvarjal je pod imenom Gorazd.  

Po poklicu je bil pesnik, urednik, pisatelj in tudi duhovnik. Umrl je leta 1912 v Ljubljani pri starosti 56 

let. Niko Grafenauer je bolj sodobni pesnik, saj spada v obdobje sodobne slovenske književnosti. Rodil 

se je leta  1940 v Ljubljani. Piše dela za otroke in tudi za odrasle, poleg tega pa še prevaja in piše prozna 

dela. Njegov najbolj znani književni lik je Pedenjped. Janez Menart je bil rojen leta 1929 v Mariboru, 

umrl pa je leta 2004. Bil je jezikoslovec, pesnik, prevajalec in scenarist. Dobil je tudi Prešernovo 

nagrado. 

     Če med seboj primerjamo te pesmi različnih avtorjev, ugotovimo, da si niso preveč različne med 

seboj. Vse tri pesmi govorijo o smrti, življenju. Pesmi Življenje in Kmečka balada sta lirski, saj  avtorja 

v svoji pesmi izpovedujeta  čustva, misli, mnenje, občutke … Pesem Čaša nesmrtnosti pa je pripovedna 

pesem, saj avtor pripoveduje zgodbo o Kalifu in o tem, kako se je soočil s svojo uganko, kako bi večno 

živel. Kmečka balada govori o tem,  kako je prazno posestvo, ker so vsi odšli ali umrli, dom žalostno 

sameva brez gospodarja. Pesem Življenje govori, kako življenje včasih visi na nitki, drugič je veselo in 

razigrano, vselej in vsakomur pa življenje mineva prehitro. V zadnji pesmi Čaša nesmrtnosti govori o 

vladarju, ki je hotel biti nesmrten. Ta pesem nam sporoča, da ne moremo doseči telesne nesmrtnosti, 

zato pa moramo v življenju uživati vsak dan, predvsem pa delati dobra dela, po katerih se nas bodo 

drugi spominjali. 

     Pesmi govorijo o smrti, zato nam sporočajo, da je treba izkoristiti življenje, preden bo prepozno. 

Najbolj mi je bila všeč pesem Življenje. Za vedno si bom zapomnil verz »Življenje tako živi, da ga je 

zmerom manj …« 

Anže Kopar, 8. b 

         

  Anton Aškerc (Čaša nesmrtnosti), Janez Menart (Kmečka balada), Niko Grafenauer (Življenje). Vsi 

trije so naši znani in priznani pesniki. Najstarejši med tremi se je rodil 9. 1. 1856. To je Anton Aškerc. 

Po poklicu je bil arhivist, duhovnik in pesnik. Rad je pisal pesmi o življenju, pripetljajih v njem (čustva, 

mišljenja …), ovirah … Tako je napisal pesem Slovenska legenda, Vaška lipa, Pevčev grob, Celjska 

romanca, Anka, ČAŠA NESMRTNOSTI … Njegovo življenje se je končalo 10. 6. 1912 v Ljubljani. 

Drugi najstarejši je bil Janez Menart. Rodil se je leta 1929 v Mariboru. Bil je urednik, prevajalec, 

dramaturg in pesnik. Tudi on se je poglabljal v globoke teme in jih v obliki verzov spravil na list. Prejel 

je tudi veliko nagrad, kot so Prešernova, Župančičeva, Sovretova nagrada. Napisal je Srednjeveške 

balade, Statve življenja, Pod kužnim znamenjem, Prva jesen, KMEČKA BALADA … Umrl je leta 2004; 

prav tako v Ljubljani. Najmlajši in še danes živeči poet je Niko Grafenauer, ki se je rodil 5. 12. 1940 

v Ljubljani. Je oče Pedenjpeda in ostalih pesmi: Nebotičniki, sedite, Avtozaver, ŽIVLJENJE … Pisal je 

za otroke, mladino in odrasle. Napisal je tudi nekaj pripovednih besedil in esejev. Za svoja dela je 

prejel tudi nekaj nagrad, kot je Prešernova nagrada, dve Jenkovi nagradi, Levstikove nagrade … V 

svojem življenju se je poleg pesništva ukvarjal še z uredništvom in prevajalstvom, bil pa je oz. je 

predstavnik sodobne književnosti – književnosti po 2. svetovni vojni.  Skupno vsem trem je, da so v 

vsaj eni pesmi razmišljali in razglabljali o življenju samem. Čaša nesmrtnosti, Življenje, Kmečka balada. 

Vse tri pesmi ti dajejo nauk za nadaljnje življenje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

           «Čaša tvoja je življenje tvoje.«  
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Taka je misel modrega človeka, človeka, ki živi v realnosti in nas prepričuje, da ljudje sami sebe ne 

poneumljamo. Življenja se ne da podaljšati, naša fizična oblika, naš razum nista trajna. Podaljšamo 

ga lahko s svojimi dejanji, s svojimi dobrimi deli, s pravičnostjo, ki podpira tvoje ljudstvo. Tako lahko 

živiš na tisoče let, tako bodo vsa tvoja dejanja shranjena v tej čaši, ki se je ne bo dalo kar tako 

izprazniti. 

        «Življenje – kot pesek med prsti polzi …«   

 Premalo se zavedamo, da je življenje največji dar, kar smo ga kdaj dobili. Res je, da je včasih turobno, 

žalostno … Vendar včasih nam nastavlja dogodke, ki si jih je težko izbiti iz glave. Takrat bi lahko 

rekli, da je kot sladka melasa, ki ti vzbudi hormon sreče ob tem sladkastem okusu. Če ga ne uživamo, 

ne doživimo čarovnije življenja, ne občutimo strasti ter harmonije. Tako nam dragoceni čas beži (včasih 

je še bolj dragocen kot najdražji dragulj). Vsak trenutek ti je namenoma dan ter ga živi, saj se ne bo 

vedno razsipaval z visokimi plameni. 

      »Vsi so odšli, pod križe in po svetu …«                                                                                            

Dandanes ljudje živimo za dobiček, ne živimo pa za nas, človeštvo. Nekatere države svojim 

državljanom ne morejo odobriti boljših oz. višjih plač, ali pa je sam človek nezadovoljen s tem, kar 

dobi. Zato gremo s trebuhom za kruhom, v druge države, za boljšo prihodnost svojih bodočih in 

nadaljnjih potomcev. Tako je bilo v zgodovini in tako je tudi danes. Ne pomislimo na kmetije, ki so iz 

dneva v dan praznijo, ne pomislimo na ekologijo, ki bi jo morali in jo bomo morali upoštevati slej kot 

prej. Če je ne bomo, bomo izumrli (kot mamuti na primer). Če ne bo pridelovalcev, ne bo pridelka. 

Sprejeti moramo naravo. Ne smemo je spreminjati in je s tem uničevati, ampak živeti v normalnem 

ritmu življenja, da ga ne bomo spregledali. 

Upanje in vedrilo v življenju nam spodbudijo umetnost, zabava, delo … Tako nam pesmi razlagajo o 

smislu življenja in o življenju samem. Skozi liriko nam svoje poglede in spoznanja o življenju delita 

pesnika Niko Grafenauer in Janez Menart. V pesmih se izražata z drugačnimi besedami, vendar 

spretno in domišljijsko bogato. Bralcem njunih pesmi razsvetljujeta pogled na človeštvo in usodo le-

tega, če bo šel čez meje vseh mej. 

Že pod naslovom je skrita pesem, ki pa skozi epiko pripoveduje o želji po večnem življenju kordovskega 

kalifa Abduramana. Večno življenje lahko dosežeš le, če imaš v sebi dobro dušo in ti ni težko svoja 

dobronamerna mišljenja potem udejanjiti. Človek lahko in mu ni prepovedano sanjati oz. fantazirati o 

nesmrtnosti, ki jo srečamo v besedilih mitov, božanstev in verskih knjigah nekaterih ljudstev. Ljudje 

(kot smo mi) pa si tega le želimo; vendar dobro vemo, da ni leka napravljenega iz alkimije, ki bi to 

smrtnemu človeku omogočila. 

      Prva misel ob besedi življenje, na katero najprej pomislim, je družina. V samoti je težko živeti. Nisi 

srečen. Srce se ti para, naredijo se ti razpoke in prelomnice. Če pa imaš vsaj nekoga, tudi če je to tvoj 

ljubljenček (pes, mačka, krava, puran), se počutiš dobrodošlega in zaželenega. Lažje vse skupaj spelješ. 

Pripravljen si na izzive  in ovire, pripravljen si polno živeti. Ko berem in si dejansko predstavljam (si 

ustvarjam zgodbo, podobe …), vem, kaj mi poet sporoča. Podaja nam nasvete, mnenja, ki jih je morda 

pesnik izkusil že v resničnem življenju. Daje ti nauk o boljših navadah in še boljših ljudeh. Vsak napisan 

verz nekaj pomeni. Lahko je primera, lahko je misel, mit … Pesnik ti v vsakem verzu pošilja sporočilo. 

Menim, da bi lahko vsaj en verz iz vsaj od ene od teh treh pesmi nekomu razsvetlil misli, da bi postali 

boljši, vestni … in najpomembnejše, dobri po srcu. V meni bo za vedno ostalo sporočilo Aškerčeve 

balade: »Čaša tvoja je življenje tvoje.« Verjamem, da mi jo bo uspelo napolniti z dobrimi deli, zaradi 

katerih bo mojim najbližjim in tudi drugim ljudem lepše v življenju.                                                                          

 Pia Lahne, 8. b 
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Na Marsu živeti ne znamo, zato Zemlje ne damo 

Nesreče, poplave, viharji … Kaj je tega treba? To se vse dogaja samo zaradi nas. Ker smo 

pohlepni, nespametni in se ne oziramo, kaj povzročamo naši prelepi Zemlji. Zemlja je naš dom, 

zaradi nje živimo, da nam vse, kar potrebujemo za srečno in zdravo življenje. Mi pa ji vračamo 

tako, kot pač ji vračamo. Po svoje, s slabimi stvarmi, kot so topla greda, ozonska luknja, kisel 

dež in izpusti ogljikovega dioksida. Sami si vračamo svoje zamere, ko nam Zemlja želi 

pomagati. Sami smo si krivi, sami smo si krivi za slabe življenjske razmere in to, da bomo enkrat 

celo zaradi svojega pohlepa uničili sami sebe. In ne samo to. Najnesramnejši ljudje celo 

obtožujejo Zemljo in si nočejo ter si ne znajo priznati, da smo za vse to krivi prav mi. Vse pa 

izgubi prav naša ljuba Zemlja. Zemlja ima le lepe misli, ker nam je dala zrak, vodo, hrano in 

več, kot bi sploh potrebovali. Kaj pa, če bi mi bili Zemlja samo za en samcat dan. Takoj bi 

prenehali z onesnaževanjem. Sami bi občutili svoje trpljenje, ki smo si ga povzročili mi. Prav mi. 

Draga Zemlja ne kaznuje tega, ampak tudi, ko se na moč trudi izboljšati ta svet, ki je bil tako 

čudovit, preden smo se sploh pojavili mi, ga mi še poslabšamo in Zemlji otežujemo prav 

vsakršno dobroljubno delo. Otežujemo ji, da bi Zemlja popravila naša življenja in jih izboljšala 

na tisto raven, ko še nismo niti mislili in si predstavljali, da bi ji počeli kaj tako okrutnega. Večina 

nas mladih se niti ne zaveda, v kakšni situaciji smo in kaj se dogaja z Zemljo. Mislimo si, da je 

vseeno, ko pa vidimo novice, ne verjamemo sami sebi. Ne verjamemo kruti resnici, ko smo celo 

življenje samo sedeli in se čudili, kaj se dogaja po svetu. Nismo le mi na tem svetu, na tem 

planetu. Zemlja nas opazuje in se ji smilimo. Vsaka kapljica dežja v nevihti je vsaka solza, ki jo 

izjoče Zemlja zaradi našega vedenja. 

                                                                                                                    Tia Pevec, 6. a 

Zemlja se spreminja iz dneva v dan in zato smo krivi mi, ljudje. Včasih bi bilo pametno, da se 

zamislimo, kaj za naše življenje pomeni, da uničujemo toliko hrane, da imamo toliko tovarn ali 

da za popolnoma enostavne stvari uporabljamo naprave, kar pa vse skupaj privede do 

onesnaženega zraka in do podnebnih sprememb. Zaradi onesnaženja na svetu poznamo zime 

brez snega in ljudi, ki prav zaradi onesnaženja umirajo.  

Leta 2009 so ob norveški obali našli enega najpogostejših toplogrednih plinov, metan. Sproščal 

se je iz talečega se morskega dna. To je eno izmed mnogih opozoril, ki opozarjajo na podnebne 

spremembe. 

Menim, da bi si lahko vsak pridelal dovolj električne energije z uporabo sončnih celic. 

Verjamem, da bi svet z malce naše pomoči lahko postal lepši in predvsem bolj čist že, če bi vsak 

človek pravilno recikliral odpadke. Sama k veliki količini sprememb kot 13-letnica težko 

pripomorem prav veliko, lahko pa vsaj skrbim za recikliranje in podobno.  

Želela bi si, da bi tudi ljudje na čelu države skrbeli tudi za to, da bi bil svet manj onesnažen in 

da se znanstveniki ne bi več zanimali, kakšno življenje - če je sploh mogoče - bi bilo na drugih 

planetih in da bi raje razmišljali o tem, kako rešiti ta svet. Kaj pa bi naredili potem, ko bi bili vsi 

planeti onesnaženi? Kaj bi naredili, ko bi se plastika začela pojavljati v vesolju? Zakaj nihče ne 

razmišlja o tem? Bi potem živeli lažje? Bi se navadili na onesnažen zrak? Bi se naše telo 
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prilagodilo takemu življenju? Kdo ve? Menim, da bi najprej morali poskusiti z metodo rešiti 

planet in ne onesnažiti še enega. In če to na koncu res ne bi uspelo, bi poskusili kaj drugega, a 

verjamem, da bi z malo truda vsakemu to zagotovo uspelo. In tudi če bodo nekoč našli čisto in 

pitno vodo na katerem koli drugem planetu, bomo ravno tako, kot smo to, onesnažili tudi tisto. 

Ljudje smo bitja, ki iščemo rešitve, a da pridemo do te rešitve, želimo narediti najmanj, kar je 

potrebno. Ampak mislim, da tudi z normalnim odnosom do narave lahko dosežemo tisto, kar 

si želimo. Za to je potrebno zelo malo stvari, samo verjeti moramo vase in vse bo lažje. 

Kaj pa bodo naši nasledniki in njihovi potomci? Jih bo vsak dan na milijone umrlo zaradi 

onesnaženega zraka? Ljudje, prosim vas, zamislite se nad svojimi dejanji in ne glede na to, kaj 

počnejo drugi, vsaj vi poskusite biti zgled svojim otrokom, ločujte odpadke, ne mečite stran 

hrane in predvsem ne uporabljajte plastike, saj se sama popolnoma strinjam z metodo uporabe 

kartona ali papirja namesto plastike.  

                                                       Katja Kosec, 7. a 

 

Draga mati Zemlja! 

 Vsak dan je natrpan. V dnevu je premalo časa. Ne bom zahtevala od Tebe, da se vrti 

počasneje. Le kdo bi bil tako domišljav, da bi po vsem, kar ti je slabega storil, še kaj takšnega 

zahteval od Tebe. Tudi mi ljudje smo del tebe, nismo tujci iz vesolja. Zgradbe in vse, kar 

naredimo, postane del Tebe, vendar ni nobena naša stvaritev tako čudovita in tako popolna 

kot le en listek na vrhu drevesa. Želim si ven, da bi poslušala ptice. Upam, da mi danes ostane 

kaj časa, da še ujamem sonce. 

 Ljudje nismo dovolj hvaležni za vse, kar nam daješ. Raje imamo denar in bogastvo, to, 

kar smo si sami izmislili, kot pa lep in čist planet, ki bi ga morali ohranjati, kolikor dolgo 

moremo. V sodobni družbi je težko živeti le v prid Tebi, Zemlja. Zato nam je lahko žal. Ne 

moremo se odseliti v gozd in živeti le od njega. Današnji čas nam tega ne dopušča.  

 Podnebje se spreminja, ni več, kot je bilo, slabša se in to iz desetletja v desetletje. 

Morska gladina je vse višja. Ozračje se segreva, ledeniki se talijo, voda se segreva, ozonski 

plašč, ki si nam ga velikodušno podarila, da bi lahko mi srečno živeli tu, se tanjša in dobiva 

luknje, ki jih moraš sproti celiti. Za cunamije in potrese smo večinoma sami krivi. Velikokrat 

nimaš več izbire in zboliš, kar čutimo tudi mi ljudje kot nekaj slabega. A to zlo ni del Tebe in tudi 

Ti nam sicer ne želiš nič slabega. 

 Vsak od nas mora začeti pri sebi. Sam mora zmanjšati količino odpadkov, ki jih bo 

naredil. Veliko delo lahko naredijo podjetniki in voditelji držav. Nihče ne sme misliti le nase, na 

svoj dobiček, ni dobro, če mislimo le na lepoto svoje dežele in njeno čistočo, drugam pa 

izvažamo smeti. Vse se nam povrne. Okrog Zemlje in znotraj vse neprestano kroži. Nate, 

Zemlja, moramo gledati kot na celoto, kot na živo bitje. 
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 Ljudje imamo ves čas nekaj, kar nas žene naprej, da raziskujemo, izumljamo, želimo biti 

konkurenčni drugim, gospodarska rast mora neprestano napredovati. Vsi vemo, da je do 

nekega trenutka še šlo. »Napredek«, ki v današnjem času zahteva preveč od našega planeta 

in ga uničuje, ni več nikakršen napredek. Je le napeto tekmovanje med ljudmi, ki smo si tako 

različni. Življenje smo si z raznimi izumi že precej olajšali, grebemo se za bogate in rodovitne 

dele Tebe, Zemlja. Zato zločinski kapital preganja množice ljudi iz svojih domov, da si prilasti 

naravna bogastva. Kar pa bo ostalo rodovitne prsti, bo nekoč vredno mnogo več od vsakega 

denarja. Upam, da ne bomo začeli uvajati koristnih sprememb šele, ko bo začelo primanjkovati 

hrane in čistega zraka ter pitne vode najbogatejši peščici. Ljudje ne potrebujemo tako nujno 

vsega, kar nam nudijo pametne naprave. Nove telekomunikacijske tehnologije Te lahko, draga 

Zemlja, celo prepredejo. Povsod bo lahko sevanje, ne bo več kotička, kamor bi se lahko skril, 

kjer bi se sprostil in umaknil, povezal s Tvojim bitjem.  

 Draga naša Zemlja! Morda so ljudje tu že živeli in delali enako kot mi. Sami so si kopali 

jamo, v katero so ločeni od Tebe padli. Izumrli so in Ti, Zemlja, si se očistila in obnovila. Ljudje 

smo prišli nazaj šele čez milijarde let in znova zaživeli tu. Mogoče se to že zelo dolgo ponavlja 

in se ne konča … Vendar pa je v tem mojem opisu nekaj domišljije in nihče ne trdi, da je tako 

res. Vsak planet se kdaj spremeni v prah, tudi Ti, Zemlja, nisi snovno večna. Gotovo pa si ne 

želimo, da Te bi mi spremenili v smetišče in umazan prah. Želimo si Te ohraniti za še veliko 

prihodnjih rodov in ne le za nas ljudi. To je mogoče. Če v nekem še tako temnem prostoru 

prižgemo le eno majhno lučko, bo ta prostor postal osvetljen.  

Tereza Zupet, 8. a 

 

Gaja Povše, 5. a 
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Hrabro, 

sr(e)čno  

v življenje. 

Leja Pucelj, 9. b 

 

Vid Pleterski, 7. b 

 

Zalet. 

Skok. 

Trd pristanek. 

 Erik Kokove, 9. a 

 

 

 

Pogumno  

čez   

pubertetniške ovire. 

Jan Brulc, 9. a 

 

Do lune 

in  

nazaj.  

Matija Parkelj, 9. b 

 

Skoki.  

Padci.  

Obliži. 

Nejc Zorc, 9. a 

 

Pripravljen. 

Pozor. 

Zdaj – v mladost. 

Jan Povše, 9. b 

 

Skok 

čez planke –  

svoboda! 

Saša Lenart, 9. b 

 

Veselje. 

Igrivost. 

Sreča.  

Maja Gorenc, 9. a 

 

Otrok  

igra 

igro otroštva. 

Tim Šribar, 9. b 

 

 

 

 

 

 

Skočimo  

v otroško  

domišljijo.  

 

Pravo otroštvu 

v morju  

veselja. 

Neli Klevišar, 9. A 

 

 

Otroška preprostost  

in razigranost me vedno 

znova osupne. 

Ana Kapler, 9. a 

Ko se otroci 

smejejo, se z njimi 

smeji ves svet. 

Ana Kapler, 9. a 

Najlepše je, ko te 

otrok objame in ti reče:  

»Rad te imam.« 

Ana Kapler, 9. a 

 

Nasmejan otrok 

je lepota in  

sreča. 

Nuša Pungerčar, 9. a 

Bodi vesel in 

razigran in nasmejan, 

kot to sam znaš. 

Neja Vene, 9. a 

Otroštvo je čas, 

ko brez skrbi živimo 

in smo to, kar smo. 

Špela Prešern, 9. a 

 

Hop hop hop, 

na poskok! 

Kdor se igra, zmaga! 

Teja Brajdič, 9. b 

Odganjamo strah, 

pozdravljamo nov dan, 

zapojmo na glas. 

Leja Dimec, 8. a 

Visoko, kot otrok 

skakati, dotikati se 

neba in smejati. 

David Redek, 8. a 
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mladost je več 

mladost ni samo norost 

mladost si ti med ljudmi 

Ema Medved, 8. a 

Otroci tu in tam 

veselje in radost 

raznašajo nam. 

Elena Krštinc, 8. a 

Otrok se skrije 

v votlo drevo. 

Napolni ga z veseljem. 

Tereza Zupet, 8. a 

 

Otroci klatijo 

zvezde, 

odrasli le letala. 

Tereza Zupet, 8. a 

Bleščeče sonce 

v kaplji rose 

mi pomežikne. 

Tereza Zupet, 8. a 

Igra in smeh  

podnevi, 

učenje in teženje zvečer. 

Tereza Zupet, 8. a 

 

Preskočili smo vse  

vse ovire v otroštvu 

in smeje hodili vsak dan. 

Tjaša Tramte, 8. a 

Skakali smo v 

naročja našim staršem, 

zdaj pa čez ovire vse. 

Tjaša Tramte, 8. a 

Z vsakim skokom 

odpremo novo 

stran v življenju. 

Lan Dežan, 8. a 

 

Otrok je radost 

kot spomladansko cvetje, 

smeh in veselje, 

Saša Košak, 8. a 

Gledam visoko, 

majhna sem še, želim si 

jabolko sočno. 

Tina Rodič, 8. a 

Sedim ob oknu, 

gledam kako dež pleše, 

pokliče me ven. 

Tina Rodič, 8. a 

 

Roža lepa je, 

nebo lepo je, 

otroci prečudoviti ste. 

Nina Kos, 7. a 

Po šoli divja, 

po ulicah skače,  

doma pa kot muca spi. 

Nina Kos, 7. a 

Svet objet 

z otroki sveta, 

ko veseli se smeje. 

Pia Šraj, 7. a 

 

Sodelovanje, 

igrivost in veselje 

prebuja naše otroštvo. 

Katja Kosec, 7. a 

Najpomembnejši  

del našega otroštva 

je naša mama. 

Katja Kosec, 7. a 

Če je človek razigran, 

otroštva ne preživlja sam, 

poje in mu dolgčas ni. 

Katja Kosec, 7. a 

 

Kako lepo je 

videti otroško veselje 

in navihanost. 

Hana Zupet, 7. a 

Otrok je en velik 

oblak sreče, ki te  

osrečuje vsak dan. 

Maša Lenart, 7. a 

Otrok je vsak, 

ki se zabava 

v življenju. 

Jan Šribar, 7. a 

 

Radovedne oči, 

širok nasmeh,  

krasi otroke vse. 

Lan Pungeršič, 7. a 

Otroštvo je igra,  

smeh in skrivnosti, iz katere 

se začne sreča. 

Tia Pevec, 6. b 

Poskoki vodijo  

v veselje in srečo, 

pa tudi v otroštvo. 

Patricija Kokove, 6. b 
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(LOV ZA MAVRICO) 

Pri projektu so sodelovali učenci in učitelji po Sloveniji, nekateri so povabili tudi starše, 

sorodnike, prijatelje … Na Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan in na Podružnici Bučka smo 

izvedli dejavnosti v okviru pouka angleščine v 1. in 2. razredu. 

V času  osamitve  in omejitve druženja /socialnega  

distanciranja/ so otroci in odrasli po celem svetu na 

okna razstavljali svoje izdelke mavric. Sami so se 

odločili, katere materiale bodo uporabili, kako velika 

bo mavrica in katero sporočilo so želeli dodati. Z 

mavricami in spodbudnimi napisi na oknih so želeli 

širiti veselje in upanje v teh težkih časih, otroci pa so 

se odpravili na lov za mavricami (pri tem smo jih opozorili na ohranjanje varne razdalje do 

drugih oseb).  

Primeri spodbudnih napisov:  

STAY SAFE (Ostani varen.) STORMS DON'T LAST FOREVER (Nevihte ne 

trajajo večno.) 

BE HAPPY (Bodi srečen.)   TRY TO BE A RAINBOW IN SOMEONE'S CLOUD 

(Poskusi biti mavrica v oblaku nekoga.) 

STAY HOME (Ostani doma.) SMILE (Smej se.) 

STAY HEALTHY (Ostani zdrav.) SPREAD HOPE (Širi upanje.) 

WE WILL GET THROUGH THIS (Prebrodili 

bomo to.) 

WE WILL BE OK (V redu bomo.) 

    

                                               

 

 

 

 

 

         Anej Rupar, 2. a                                                                                  Lea Saje, 1. p 

Ajda Tršinar, 1. b 
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                                                  Tian Praznik, 1. a                                           Manca Praznik, 1. b 

  

 Zarja Bašelj Pungeršič, 1. p 

Kristjan Vene, 2. a        

                                                                                                            Zapisala: Tina Jančar 
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Hi. My name is Nejc Dimec and today I will describe to you myself and my cousin Val. I will also 

describe my house and my bedroom. 

I’m eleven years old and I live in Jelendol, Škocjan. I’m Slovene and I speak Slovenian. I’ve got 

my birthday on March 6th. I’m 159 cm tall. I have blue eyes and brown hair. I prefer wearing 

sports pants and T-shirts. My favourite food is pizza. In my spare time I like to play games. 

My best friend is cousin Val. He is thirteen years old and lives in Konjsko. His birthday is on 

January 28. He has a dog named Žak. He really likes to play with him. When we play together, 

we play monopoly, cards and ride a bike. 

I live in a house with my three sisters and my parents. The colour of the house is grey and the 
roof is red colour. Next to the house is wooden garage and a large terrace. On the ground floor 
there is a dressing room, a bathroom, a toilet, a boiler room, a pantry, a kitchen, a living room 
and a dining room. Upstairs there are four bedrooms and a bathroom. One of these bedrooms 
is my room. It’s between Leja’s room and the bathroom. My room door is brown. On the left 
of the door I have a white bookshelf for my books. Next to the bookshelf there is a white-
green desk, where I write my homework. There is a blue chair in front of the desk. My bed is 
next to the window. Next to the bed I have a night stand with a night light. In the middle of 
the room I have a football table. Between the bed and a closet I have a door that leads to a 
balcony that I share with Leja. I spend a lot of time in my room. In it I learn, do my homework 
and I play table football.  

Nejc Dimec, 6. b 
ALL ABOUT ME 

Hello! I’m Patricija. I will present you me, my best friend, my house and my room. I’m eleven 

years old. My birthday is on 21 August. I have got long brown hair and brown eyes. I live in 

Slovenia in Jerman Vrh. I’m Slovenian. I have got a sister. I like rollerblading, drawing and 

colouring. My best friend is Patricija. She is eleven years old. She has got long brown hair and 

green eyes. Her birthday is on 3 March. She likes rollerblading, drawing and playing with her 

dog. She lives in Slovenia in Gorenje Radulje. She is Slovenian. We both like talking, watching 

films and going rollerblading. 

My house has got 14 rooms. Upstairs is my room, my sister’s room, my parent’s room, two 

bathrooms and an office. Downstairs there is one big room with a living room, a dining room, 

a kitchen and a hall, a pantry, a bathroom, a living room, a porch, a cellar and a boiler room. 

Our house has got the ground floor, the first floor and the attic. In the vicinity of the house we 

also have grass, garden, compost, woodshed, playgrounds and a terrace. 

I spend most of my time in my room where I study, read, play board games, do my homework 

and create. My room has got a bed, a wardrobe, a desk, a bedside table, a bookcase and a 

chair. My bed is next to the bedside table. My desk is near the wardrobe. The bookcase is 

between the cupboard and the bed. I also did my room with posters and pictures and I really 

like it.  

Patricija Kokove, 6. b 
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ALL ABOUT ME 

Hello! I’m Žana. My surname is Jelinič. I am eleven years old. I come from Slovenia. 

I am Slovene. I have got long brown hair and brown eyes. I am thin, tall and young. 

My birthday is on 30th March. I go in six grade on the primary school OŠ Frana Metelka 

Škocjan. I have got three sisters. Their names are Nika, Kaja and Ajda. My hobbies 

are dancing, riding my bike and reading books. 

My best friend is Tijana. She is eleven years old. She is Slovene. She has got long 

brown hair and green eyes. Her birthday is on 7th February. Her hobby is dancing. 

We like playing hide and seek together. 

This is my house. I live in village Štrit. My house is at the end of village and near the 

forest. My house number is 25. The house is orange. It has got basement, ground 

floor, one floor and attic. The house has fifteen rooms. Me and my sisters have room 

upstairs. Upstairs, we also have a cabinet, a small bathroom and drying room. 

Downstairs we have a cabinet, a small bathroom, a kitchen, a living room, a bedroom 

and a hall. In the cellar we have a toolbox, a living room, a boiler room and a farm 

kitchen. We have a playground behind the house. Next to it is a vegetable garden. 

There is also a lot of grass around the house. We also have lots of fruit trees. For 

example: pears, plums, apples, cherries… We have a building with woodshed, a 

garage and a stall. 

I have my own rom. It has a bed, a table, wardrobes, shelves and drawers. In the big 

wardrobe, there are clothes. I have underwear in my drawer. On the shelf I have 

notebooks for school. I have a radio near the bed. In my room I study, do my 

homework, sleep, play zither and create. 

Žana Jelinič, 6. b 

ALL ABOUT ME 

Hello! Today I will show you all about me! 

My name is Tia and my surname is Pevec. My birthday is on 13 Sep. I am Slovene. I 

like doing gymnastics and singing. I collect souvenirs from all around the world. 

The most important person in my life is my best friend Nika Vidrih. Her birthday is 

on 7 March. She is Slovene. She has got 2 older brothers. She likes doing gymnastics, 

dancing and reading books. We both dance together, read books, do gymnastics and 

play with horse figurines.  

I live at 26 Kresinji vrh. Our house is pretty big. I like being in our house. There are 

10 rooms in our house. Downstairs there are 2 garages, a kitchen, a living room, a 

dining room. Upstairs there are hall, parents’ bedroom, Kaj’s bedroom and my 

bedroom. 
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My room is between Kaj’s bedroom and stairs. It’s above the left garage. On the left 

side of my room are a wardrobe, a chest of drawers, and a bed. The chest of drawers 

is between bed and wardrobe. On the right side are a bookshelf, a desk and a bedside 

table. A bookshelf is in front of the desk. My room is special, because it has all the 

seasons. On the left wall is a winter wallpaper, on the front wall are stickers and 

flowers. On the right wall is a wallpaper with fishes. And on the back wall are curtains 

with autumn flowers. 

Tia Pevec, 6. b 

SEASONS OF THE YEAR 

Today I will write about seasons of the year. My favourite season is spring.  I have 

my birthday in spring because of that I will start with it. Also melting snow reminds 

me of spring. In spring it’s usually warm and sunny. In April it’s usually warm and 

cloudy. I like to go cycle and be outside.  After spring comes summer. Swimming in 

the pool reminds me of summer. The summer is usually hot and sunny. In summer I 

like to swim in the pool and play in sand outside. After summer comes autumn. 

Chestnuts remind me of autumn. In autumn it’s usually warm and cloudy. I like to 

eat chestnuts in autumn. After autumn comes winter. Snow reminds me of winter. 

In winter it’s cold and snowy. I like to play in snow in winter.   

Nejc Dimec, 6. b 

There are four seasons of the year: winter, spring, summer and autumn. I don't have 

favourite seasons because all of them are amazing. I love snow in winter, flowers in 

spring, diving in sea in the summer and colourful leaves in autumn. Building a 

snowman is the funniest thing in winter. Same is with listening birds, diving and 

having fun with colourful leaves. You can do anything you want. I can't describe what 

you can do in each season. But everything has a sad story, too. Sometimes winter 

isn't winter, spring isn't spring, summer isn't summer and autumn isn't autumn. 

Because of climate changes winter is just without snow and it's too warm. And 

summer is too hot. Year without seasons isn't as funny and colourful as it can be. 

Tia Pevec, 6. b 

MY DREAM LAND 

My dream land is near Antarctica. But it isn’t cold there like in Antarctica; it’s very 

warm. The people that live there are very nice. They speak Slovenian and English. 

My dream land is much bigger than Slovenia. It has a lot of trees. There live a lot less 

people than in Slovenia. Our daily routine in my dream land starts with a harty 

breakfast. After breakfast we go play tennis on the tennis field. After that we go 

swimming, we have a gold pool. After swimming we have lunch, then we go play 

football against each other. We play football until bedtime. That is my dream land. 

Nejc Dimec, 6. b 
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My favourite shop 

I have to say, that the best shop I’ve ever been to is Zootic. The shop is in a large 

mall in Novo mesto. Name of this shopping centre is Qlandia. There are other shops, 

where you can buy items and they are interesting for most of people. But I prefer 

stores like Zootic, because it’s different than other shops.  

This shop is special, because of its shopping offers. They sell pets. There you can buy 

a hamster, a mouse, a parrot, some fish and so on. Besides you can buy food for your 

pet. For example dog’s and cat’s food. I usually go alone, because I’m the only one 

in my family who is not interested in other things. Like for example clothes, shoes, 

etc. I take the time to see that little ones, because they are often bored and they 

need someone to ‘’make them laugh’’.  

I recommend the shop, because if you are in stress animals can help you be normal 

again and because if you haven’t got enough money for ZOO you can go with your 

family in the Zootic for free. 

Pia Lahne, 8. b 

My favourite shop 

My favourite shop is Primark. It’s a clothes shop in city park Ljubljana. It has a variety 

of very trendy, cheap and cool clothes for young and old people. Ma and my family 

often go there to buy clothes for us. We go once a month, because Primark is quite 

far from our village. 

Most often we go there by car and once we went by train. I always go to Primark 

with my parents, sisters and sometimes with my parents, sisters and sometimes with 

my cousin. It’s worth driving a long because things are of very good quality and the 

prices are normal. Besides that I like in Primark their cool music and some clothes. 

They don’t sell only clothes. They also sell jewellery, home products, school 

products… I like this place where Primark is because it stands in the shopping centre, 

where there are other shops you can go to. Shoppers have a very diverse offer with 

the modern products and low prices. Items come from Germany. Things in Primark 

are very cool and nice, I love it. 

If I compare Primark with other clothing shops, Primark has cooler and cheaper good 

quality things than other shops. So I also recommend it to others. 

Nika Kralj, 8. b 
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LETTERS TO AN ADVICE COLUMN 

Dear Marge, 

I am fourteen years old and all my friends go into town on Saturday afternoon. My mum won’t 

let me go because some of my friends smoke and she is afraid that I will start smoking. One or 

two of them are starting to call me ‘swot’ because I am always making up excuses as to why I 

can’t go out with them. I don’t want to get in trouble with my mum, but I don’t want to lose 

friends either. Should I sneak out one afternoon and tell my mum that I am going swimming 

instead? 

           Julie 

Dear Julie,  

I understand your dilemma. You want to hang out with your friends, but your mother thinks 

they are not the best company for you. But these are your friends and you are old enough to 

decide for yourself who has good influence on you or who doesn’t. I would advise you to have 

a serious talk with your worried mom. Don’t lie to her or sneak out that will bring you no good. 

Tell her the truth and comfort her with the fact that you are a responsible teenager who just 

wants to hang out with friends. I hope you find a compromise with her that will solve your 

current problem.  

           Marge 

          Neli Klevišar, 9. a 

Dear Marge, 

all the other children laugh at me at school and say my clothes are completely unfashionable. I 

feel really stupid. I ask my parents to buy me better clothes but they say they don’t have enough 

money. What can I do? 

           Pam 

Dear Pam, 

I’m sorry for the situation that you are in. You said that kids at your school make fun of you 

because of your clothes. That is completely unacceptable it just proves how immature they are. 

They don’t know that things like clothes aren’t really that important in life. Your family doesn’t 

have enough money for better clothes and that’s okay. You don’t need fancy clothes to be the 

best version of yourself. Remember that clothes don’t make you better or worse than someone. 

Try to appreciate the clothes you have and own your unique style.  

           Marge 

          Neli Klevišar, 9. a 
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Dear Pam,  

I’m sure you aren’t so unfashionable as they’re claiming. Firstly, do you have any sisters or 

cousins? If you do, I’m sure they can land you something more fashionable. If you want to do 

something with your clothes you should go on Youtube and watch some DIYs to get some 

ideas. I hope you are a creative person. If you aren’t, ask your mum and dad. With best of luck, 

           Marge 

          Maja Gorenc, 9. a 

Dear Marge, 

I am 16 years old and I want to leave school this year. My parents say it is too early for me and 

that I should be trying to get into university. I think I am old enough to make my own decisions 

now. I want to work with my friend Bob in McDonald’s. Then I can start earning money to buy 

things. 

           Roy 

Dear Roy, 

I think you should think twice before doing this. In this world education is very important so 

you need to educate yourself as much as you can. I think your parents are right, because if you 

are well educated you will have a better you and with better job you will earn more money, so 

in the end you would all win. Your parents would be happy because you didn’t leave school 

and you would have a lot of money. 

           Marge 

          Maja Gorenc, 9. a 

Arielas problem:  

I am a mermaid and it’s great…most of the time. No, actually I don’t like it really much. It’s fun 

to live underwater and our world is very beautiful. I have some friends down here but I can’t 

help my curiosity about the other world. I know there is a very different world on land. I find 

it extremely interesting. We see their ships on the sea all the time. Sometimes I even swim to 

the surface just to take a look at the land. I would like to experience their world but I can’t. I 

mean I’m not allowed to. My father would be disappointed in me if I did anything stupid like 

that. But I can’t help myself I want to go out there. And I found a way to do it. But I’m not 

completely sure if this is a good idea. Can somebody please advise me whether or not should I 

go explore the land? 

                                                                                                                          Ariela 

Neli Klevišar, 9. a 
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MY FAMILY RULES  

 

1. Always say please and thank you. 

2. Be respectful to each other.  

3. Hugs are always welcome. 

4. No yelling.  

5. No bad language.  
6. Be open to new ideas.  

7. Sharing is caring. 

8. Know how to offer and accept help. 

9. Don’t think just about yourself but also about others around you.  

10. A promise is a promise.  

11. The truth is better than lies.  

12. Talk about your problems. 

13. Be grateful. 

14. Don’t take things for granted.  

15. Remember, family is everything.  
Neli Klevišar, 9. a 

 

A LETTER TO FREDDIE 

Hi Frieddie, 

My name is Anže. My favourite days of the week are Friday and Saturday. 

On Friday I do my homework and then I like playing basketball with my 

friends.  

On Saturdays my mum and I go shopping. After that, we go to a café, next 

to the shop. I have a cake and drink juice and my mum drinks coffee.  

I love going to the cinema. I like watching films about animals.  

What about you? 

     Anže 

          Anže Povše, 5. c 
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ŠOLANJE NA DOMU  

 

 

Žiga Kmet, 5. p                    Likovna pesem 
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GAJA KOKOVE                                                          TIM BEVEC 

                                                                                       

  
ELA ŠTAMPEK                                                            TADEJ MLAKAR 
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LEA SAJE 

 

 

                                  

ZARJA BAŠELJ PUNGERŠIČ 

    TIJA RODIČ 

                                                                              

MATIC PIRMAN                                                                                                         
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MAKS URBANČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    PIA PRAZNIK            

MIHA HOČEVAR                                                        
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     Alisa Janežič, 3. P 

  Matic Dolenšek, 3. P 
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Fotoreportaža krožne poti Gorenje Radulje - Legarje - Doline - Gorenje Radulje 

 
Začetek pohoda nad vasjo Gorenje Radulje. Zelo 
prijetna gozdna pot. Hodimo ob robu gozda kar 
nekaj časa in se vzpenjamo proti gomili. 

 
Zanimiva je povsem neprehodna goščava na 
desni strani naše poti: v 80. letih so tukaj naredili 
posek gozda za gradnjo daljnovoda, a je šla trasa 
potem drugod. Pobočje se je zaraslo, zato je 
mlado drevje tako gosto. 

 
Za lažjo orientacijo, kje smo: če se ozremo nazaj, 
vidimo cerkev na Bučki. 

 
Ta hribček je gomila – arheološko najdišče iz 
starejše železne dobe, vpisana je v register 
kulturne dediščine Slovenije. Pogovorimo se o 
arheoloških najdiščih v okolici, varovanju in 
registru. 

 
Pot vodi točno pod visokonapetostnim 
daljnovodom 2 x 400 kv Krško-Beričevo. 
Pogovorimo se o tem velikem posegu v naravo 
in o pomenu prenosa el. energije. 

 
Ustavimo se ob zelo lepo vidnem in odprtem 
profilu, kjer se lepo vidi zelo tanka plast prsti, 
korenine in debelejša plast kamnin. 

 
Nadaljujemo pot proti vrhu.  

 
Na razgledni točki, tik pod vrhom, je zapuščena 
legarska domačija. Pogovorimo se o življenju 
tukaj nekoč, o dostopu in primerjamo z 
današnjim načinom življenja. 
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Orientacija: pogled proti vzhodu:  Sela 
(Dolenje Radulje), Rovišče, Veliki Trn, 
Koritnica. 

 
Orientacija: pogled proti JZ: Stopno, Bučka, 
šola na Bučki. 

 
Veliki kupi lesa, ki čakajo na mletje za 
predelavo v lesno biomaso v obliki sekancev. 
Poseg je bil opravljen v okoliškem pobočju 
Legarja. 

 
Tik pod vrhom je potresna opazovalnica. 
Pogovorimo se o nastanku potresa in o mreži 
potresnih opazovalnic v Sloveniji.  

 

 
Potresna opazovalnica Legarje je zaznala 
tudi potres ob padcu meteorita v okolico 
Novega mesta, čeprav prebivalci potresa 
nismo čutili. 

 
Potresna opazovalnica je bila postavljena  
leta 2002. Opazovalnico sestavljata dva 
jaška. V seizmičnem jašku je v 18 m globoki 
vrtini nameščen senzor, zajemalna naprava 
pa je pritrjena na steni jaška. V pomožnem 
jašku je brezprekinitveno napajanje in 
komunikacijska oprema za prenos podatkov 
po državnem računalniškem omrežju v 
center za obdelavo podatkov v Ljubljani. 

 
Visoka preža Lovske družine Bučka. 

 
Kakšen čudovit razgled! Vidimo Gorjance in 
Trdinov vrh, vidimo dolino Krke, na Hrvaško 
… 
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Pot nadaljujemo v smeri Velike Hubajnice in 
kmalu pridemo do uradno najvišje točke v KS 
Bučka – vrh Legarij, 381 m. 

 
Na nasprotni strani, v dolini pa vidimo zajetje 
za oskrbo z vodo za del vasi Močvirje. 

 
Spust v dolino. Na novo vzpostavljena 
gozdna vleka. Pogovorimo se o podiranju 
drevja v zelo zahtevnem strmem pobočju. 

 
Po podiranju je ostalo še veliko 
nepospravljenih hlodov in vej, kar je otežilo 
spust v dolino. Bilo je zeloooo strmo. 

 
Veliko drevja pa leži podrtega že več let po 
naravnih nesrečah v preteklih letih – neurje, 
žled, snegolom. 

 
Prišli smo do najnižje točke, v dolino potoka 
Urbinčka, v Doline. Polno je čemaža, v zraku 
je bil zelo izrazit vonj po čemažu. Vidi se, da 
tukaj človek ne posega. Vse podrto drevje je 
že poraslo z mahom in strohnjeno ter leži, kot 
je padlo. Ta del je skoraj nedostopen s stroji 
in traktorji.  
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Voda teče preko številnih majhnih slapov, 
potok ustvarja zavoje. Zrak je hladen in 
izrazito svež. 

 
Ob potoku je veliko izvirov. Pogovorimo se o 
vodnem krogu in o tem, kako nastane izvir 
vode.  

 
Najdemo različne močvirske rastline. 

 
Prišli smo do Zajetja Reber za vodovod 
Radulje, ki s pitno vodo oskrbuje štiri vasi. 

 
60 let nazaj je na tem mestu stala hiša, 
majhna kmetija, na pobočju malo naprej pa 
je bil vinograd. Danes je to gozd. O hiši 
pričajo samo še kamniti ostanki zidov.  

 
Ostanek druge svetovne vojne – vojaški  
bunker. Pogovorimo se o tej temi in 
naštejemo še druge različne ostanke druge 
svetovne vojne v okolici Bučke. 

 
Sonaravno utrjevanje struge potoka. 
Lastniki parcel so sami utrdili brežine. 

 
Na tej jasi smo še posebej postali pozorni na 
zelo glasno ptičje petje. Prisluhnili smo in 
prepoznali vsaj sedem različnih vrst ptic. Zelo 
je bilo glasno. 
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Očitno je tukaj veliko 
divjadi, saj smo opazili solnico za divjad, 
lovsko prežo, nastavljeno koruzo in 
zbirališče divjih svinj. Pogovorimo se o vlogi 
lovskih družin za skrb za živali. 
 

 
Lovska preža za opazovanje divjadi. 

 
Pomlad se je začela – ponovimo kroženje 
zemlje, letne čase in ponovimo v kakšnem 
položaju je Zemlja 21. 3., na dan enakonočja, 
kam padajo sončni žarki ta dan pravokotno, 
kako je na južni polobli … 

 
Še malo in pohod bo zaključen. Ustavimo se 
le še ob Marjetičevem mlinu v Gorenjih 
Raduljah. Pogovorimo se o mlinarstvu nekoč, 
spomnimo se na Mlinarjevo pot in povemo 
zgodbico o zvončku iz tega mlina. Od mlina 
do doma je le še nekaj korakov, saj je to naša 
sosednja hiša. 

  
 

Pot je bila nadvse razgibana in poučna. Celotna pot s postanki je trajala dobre 3 ure in pol. 

Premagali smo več kot 200 metrov višinske razlike. Pot na Legarje se ves čas vzpenja, vendar 

je nezahtevna, polna lepih razgledov, spust v dolino pa je bil zaradi zelo strmega pobočja in 

podrtega drevja bolj težak.  

Pohod bi v obratni smeri opravili težje, zaradi težko prehodnega in strmega pobočja, če bi 

hoteli priti iz Dolin na Legarje. 

Lahko pa bi se na Lagarjah tudi obrnili in šli po isti poti nazaj v dolino.  

                                                             Pripravil: Filip Vene Tršinar, 4. p  
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LEONARD  SERRA CERVERA, 4. P                                                                                Kiparstvo: relief  

 

 

  

Lina Dobriha, 4. P                                       Kiparstvo: relief 
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                              Filip Vene Tršinar, 4. P     Kiparstvo: Lik iz risanke Bacek Jon - debeli Shirley 

 

                    Martin Novak, 5. P                                       Tehniški dan: obdelava lesa in papirja 
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Neža Poljanec, 5. p                                                                                             Likovna pesem 

 

NARAVOSLOVNI DAN 

ŽIVA IN NEŽIVA NARAVA 
KOSTANJEVIŠKA JAMA IN FORMA VIVA 

 

V sredo, 6. 5. 2020, smo se učenci prvega 

triletja virtualno odpravili na raziskovanje žive 

in nežive narave v Kostanjevico na Krki. 

V Kostanjevici smo si 

ogledali park skulptur 

Forma viva in 

Kostanjeviško jamo. 

Nato pa izpolnili učne 

liste.  

Preživeli smo prijeten 

dan, ki smo ga na 

koncu zaključili s 

sladoledom. 
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Spoznala sem netopirje. Pri gradu se ljudje poročajo.  Kip je bil podoben 

mlinu na vodo. (Polona)  

V jami so tudi jamski rakci. Vprašal sem starše, če smo že bili v 

Kostanjeviški jami. (Filip)  

V Kostanjeviški jami sem že bila. (Eva) 

Opazil sem, da je bober oglodal drevo. (Blaž)  

Starše sem prosil/a, če bi si šli lahko ogledat Kostanjeviško jamo. (Nik, 

Polona, Anja) 

Želim si obiskati Kostanjeviško jamo. (Blaž, Filip, Kristjan)  

Spoznal sem kapnike. (Filip, Blaž, Polona)  

Kipi so bili leseni. (Tjaša)   

Meni so bili zanimivi kipi. Zanimivi so mi bili jamski rakci in stalagmiti. Všeč 

mi je bilo, da so kipi postavljeni v naravo. Spoznala sem, da so kiparji 

izdelali zelo izvirne kipe. (Lana) 
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V jami sem opazila netopirja. Izvedela sem, da je Kostanjeviška jama že 

zelo stara. Spoznala sem jamske živali. Spoznala sem novo galerijo, 

imenuje se Galerija Božidar Jakac. (Neja) 

Najbolj so mi bili všeč kapniki. Izvedel sem, da moja učiteljica Katja dobro 

pozna Kostanjeviško jamo in veliko časa preživi ob njej. Všeč mi je bil kip, 

ki me spominja na stari mlin.(Bor) 

Meni so bili všeč stalaktiti. Notranjost Kostanjeviške jame mi je zelo všeč. 

Zanimiva mi je bila oblika galerije. (Jaka) 

Najbolj so mi bili všeč jamski stebri. Spoznal sem, kako so odkrili jamo. 

(Lan) 

Zelo so mi bili všeč veliki stoli – kipi. (Tjaša) 

Izvedel sem, da je moja učiteljica Katja doma blizu Kostanjeviške jame. 

Všeč mi je bila narava v Kostanjevici. (Anej) 

 

 

                                                  Lan in Val Draksler                      Fraktal  
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Luka  
Manca 

 
Manca 

 Halasovi 

 Tadej 

 Manca 

 Pia Gašper 

Utrinki Učilnice na prostem …                                                                       Pripravila Mateja Korenič            

april 2020 
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UTRINKI 
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IZ 4. B 
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Včasih obstojim in razmišljam … 

Včasih obstojim in razmišljam ... Kako se počutijo drugi ljudje zdaj, ko imamo v svetu 

pandemijo zaradi korona virusne bolezni COVID 19. Veliko je takih, ki ne morejo spati, ker jim 

je umrl svojec (mama, oče, brat, sestra, stara mama, stari oče …),  pa se od njega niso mogli 

posloviti, biti z njim v težkih trenutkih slovesa. In ker imam bujno domišljijo, si v glavi 

sestavljam sliko družine, v kateri umira oče oz. mama. Kako radi bi mu pomagali, pa ne morejo 

narediti nič več. In ob takih mislih se kar stresem. In zato jaz upoštevam ukrepe vlade in 

nasvete zdravnikov. Nič več ne obiskujem mame in ateta v Dobravi in tudi z mamo v Škocjanu 

se pogovarjam samo na daleč. Zdravstevni strokovnjaki pravijo, da smo mi otroci najhujši 

prenašalci tega virusa. Pogosto smo okuženi, ne kažemo pa hudih znakov bolezni. Zato pa virus 

prenesemo naprej in okužimo starejše ljudi, ki pa bolezen zelo slabo prenašajo in večina od 

njih mora v bolnišnico, da jim zdravniki vstavijo posebno dihalno aparaturo. 

Pri nas sedaj velja strogi red. V trgovino hodi samo ati. In to le enkrat na teden. Če česa 

zmanjka, poiščemo v shrambi nadomestek … Po novem se v trgovino gre lahko samo z masko. 

Ker pa mask ne moremo kupiti, sem jih za atija izdelal kar sam. Na internetu sem našel navodila 

in naredil maske iz papirnatih brisač. 

Tudi šolsko delo se je zelo spremenilo. Prvi teden mi je bilo zelo všeč. Nekaj novega in sploh 

še ni bilo nič naporno, bilo mi je zelo zanimivo. Sedaj v tretjem tednu pa mi ta način več ne 

ustreza. Vsako jutro ista pesem: ob pol sedmih zjutraj vstanem in si naredim zajtrk. Ob sedmih 

že delam naloge po urniku. To traja včasih samo do pol desetih, zadnje dni pa je nalog vedno 

več in moram kakšno narediti tudi še po dvanajsti uri. Ostali čas berem knjigo, sem na 

računalniku, grem ven na dvorišče, pomagam kuhati kosilo, pospravim mizo, čez vikend pa 

pomagam atiju pri delu zunaj. Pravi dolgčas!  

A kljub temu to delam in upoštevam navodila, ker si želim, da bi vas, dragi sošolci, spet kmalu 

videl. Da bi videl, kako se lovite, kako drug drugega hecate. Pogrešam naše pogovore, bahanje, 

kdo je boljši in tudi kreganje.  

Ukrepi so pomembni in v dobro nas vseh. Bolj ko bomo vsi dosledni in vsa navodila upoštevali, 

hitreje bomo zajezli virus in spet se bomo lahko skupaj družili.  

Držati moramo skupaj in misliti nase in na zdravje drugih. 

Janez Strašek, 6. a 
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MOJE RAZMIŠLJANJE, 1. 4. 2020 

Ta šola na daljavo mi ni všeč. Če ne morem hoditi v šolo, ne morem iti niti na trening 

nogometa in ne vidim sošolcev oz. prijateljev. Moj dan poteka takole: najprej se 

zbudim, grem jest, si umijem zobe in se preoblečem, okoli pol devetih začnem z 

delom in približno ob enajstih končam. Ta šola na daljavo ima slabosti in nekaj 

prednosti, npr. slabosti so: ne vidim prijateljev, se z njimi ne morem družiti. Ima pa 

tudi dobre stvari: prej končam nalogo, lahko se igram z domačimi živalmi in z družino 

smo več časa skupaj. Najbolj me skrbi, da bi morali poleti hoditi v šolo in ne bi imeli 

počitnic. Vsi, ki to berete, upam, da se imate dobro in se počutite dobro, ker nočem, 

da kdo zboli, zato upoštevajte nasvete in delajte nalogo, saj nihče noče biti poleti v 

šoli. 

VSEM ŽELIM SREČNE DNEVE, SAJ PRAVIJO, DA SE LAHKO ZGODI, DA BI MORALI OSTATI 

DOMA DO KONCA ŠOLSKEGA LETA. 

                                                  Maj Marjetič, 6. a 

Moje razmišljanje o dogajanju v svetu in o tem, kaj je zame v resnici najpomembnejše v 
življenju 
 
Dogajanje v svetu me zanima in ga spremljam preko poročil. Kako se ob tem počutim? V svojem 
domu se počutim varnega. Mnogi po svetu niso varni, zelo trpijo zaradi bolezni, ki jim je 
mogoče vzela svojca ali ki jih morda duši same. Počutim se rahlo zaskrbljenega, ker vem, da bi 
se virus ki je bil do sedaj le v izoliranem območju, razširil in zdaj se je to res zgodilo. Virus se je 
razširil tudi v sosednji Italiji preko nogometne teme v Sansiru, kjer je bilo okoli 40.000 ljudi, 
Italijo je zajela pandemija in trupla nesrečnikov sedaj odvažajo s kamioni. Podobno je v Španiji, 
kjer trupla hranijo celo na  drsališčih, v Madridu. V Sloveniji napovedujejo, da bo vrhunec 
bolezni šele čez 10 tednov. Če bo res tako dolgo trajalo, upam, da bodo dovolj te ocene, ki smo 
jih pridobili do sedaj.  
 
Kaj je zame najpomembnejše v življenju? Šola, tudi v času epidemije. Mama je rekla, da tudi, 
če umre, moram vsak dan iti na spletno stran šole in narediti nalogo. Zahtevala je, da to tudi 
napišem v spis. Kaj mi je še pomembno? Pomembno mi je, da tudi slovenski znanstveniki iščejo 
rešitev za cepivo proti koronavirusni bolezni COVID 19. Sicer pa mi je pomembno, to, kar sem 
v tem času že skoraj pozabil. Da so reke bolj čiste in čim manj onesnažene s težkimi kovinami 
in z gnojnico. Lahko bi predlagali nov zakon glede spuščanja gnojnice na travnike blizu potokov 
in rek.  
Rad bi preživel kakšen prost dan več. Da bi imel nekaj prostega časa. Bilo bi lepo, če bi se 
družina lahko tudi v tem času kaj poveselila. A tega ni, ves čas delamo za šolo. Pa še oče živi v 
drugem kraju in ga nisem videl že dolgo. Najpomembnejše pa je, da nikjer ne morem dobiti 
vijakov, da bi dokončal leseno kletko za papagaje.  
  

                                                                       Gal Giodani, RU, 24. 3. 2020 
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KAJ JE V RESNICI NAJPOMEMBNEJŠE V ŽIVLJENJU? 

(RU, 24. 3. 2020) 

Najpomembnejši v življenju so zdravje, toplina, ljudje, ki nas spodbujajo, 

verjamejo v nas ... Ti težki časi so za vse nas izziv, ki ga moramo premagati, 

prebroditi. Korona virusna bolezen COVID 19 nam je pokazala, kakšne so v 

življenju naše prioritete, za kaj se je potrebno truditi in si prizadevati. 

Pomembna pa je tudi zdrava pamet – brez nje ne gre, šola, izobrazba in 

navsezadnje življenje samo. Poleg življenja so seveda ključni tudi prisrčni, topli 

odnosi, dobronamernost, poštenost, dobrota ... 

Kot sem že prej napisala, je nekatere na začetku epidemija, sedaj pa tudi 

pandemija močno prizadela, tako psihično kot tudi fizično. Posledice so prav 

grozljive. Zaradi nemarnosti ljudi, ki ne upoštevajo priporočil, vladnih ukrepov, 

ljudje zbolevajo, za nekatere se konča s smrtnim izidom. Torej je v življenju 

pomembna tudi neka odgovornost, najprej do sebe, kasneje pa tudi do drugih. 

Nekateri z neodgovornim vedenjem, neupoštevanjem ukrepov kažejo 

nespoštovanje tudi do medicine, zdravstvenega osebja, vseh ljudi, ki se zelo in 

požrtvovalno trudijo, da bi življenje potekalo dokaj normalno.  

Mislim, da ni potrebno zganjati panike, ampak je pomembno, da se vsi vestno 

vedemo, upoštevamo vsa navodila, ukrepe in se trudimo zaščititi sebe ter tudi 

druge. V teh napornih in izrednih razmerah se trudimo biti pozitivni,  čas 

izkoristiti tudi za urejanje okolice in doma. Najpomembnejše pa je najti čas za 

iskrene in poglobljene pogovore, za premišljevanje o veri in duhovnosti, 

molitev. Pomembno pa se mi tudi zdi, da čas namenimo svoji družini in stvarem, 

v katerih uživamo. 

Zaključila bom z mislijo iz kuharske knjige z naslovom Gremo kuhat,  Marka 

Čižmana, ki jo v teh dneh večkrat uporabimo, saj imamo več časa  za 

preizkušanje novih receptov. 

Premalo se zavedamo, 

kako veliko moč ima skupnost ljudi, 

ki so v enaki stiski in se podpirajo med seboj 

v trudu za spremembo na bolje. 

 

                                                                                                             Ema Kapler, 6. a 
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BRONASTO PRIZNANJE 

9. razred: NELI KLEVIŠAR, SIMON TIČAR (mentorica: Mateja Sladič) 

 

BRONASTO PRIZNANJE 

9. razred: ANA KAPLER, BLAŽKA LESJAK  (mentorica: Sabina Hočevar) 

SREBRNO PRIZNANJE

9. RAZRED: MAJA GORENC (mentorica: Sabina Hočevar)

 

 

BRONASTO PRIZNANJE (mentorica: Gabrijela Kovač) 

 

7. razred: VID PLETERSKI, EMA KAPLER, TJAŠA KIRN 

8. razred: TJAŠA TRAMTE, ELENA KRŠTINC, BLAŽKA LESJAK, EMA MEDVED 

9. razred: ANA KAPLER, ŠPELA PREŠERN, NUŠA PUNGERČAR, MAJA GORENC, 

ANA BLATNIK, NIKA KRALJ, SIMON TIČAR 

 

SREBRNO PRIZNANJE (mentorica: Gabrijela Kovač) 

7. razred: VID PLETERSKI 

9. razred: ANA KAPLER, NELI KLEVIŠAR, MAJA GORENC 
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BRONASTO PRIZNANJE 

1. razred: JULIA ZAJŠEK, EVA ZORKO, GAŠPER ERŽEN, JAKA HROVAT MAVSAR, MATIC 

PIRMAN, MANCA PRAZNIK, IRENEJ HALAS, TIM BELE, JANI LEKŠE, LUKA GAZVODA, 
JERNEJ KOVAČIČ, AJDA TRŠINAR, MAKS URBANČ, JURE JERMAN  
(mentorice: Janja Lesjak, Marija Šobto, Suzana Rajgl Zidar, Tatjana Vöröš) 

 
2. razred: JAKOB KOŠAK, JAKA ANTIĆ, LAN ZORC, MIHA HOČEVAR, ŽAK PETRIČ, NEJA 
PRAZNIK, KRISTJAN VENE, TADEJ MLAKAR, EVA VIDMAR 

(mentorice: Suzana Rajgl Zidar, Nuška Keglovič, Anka Blatnik Gorenc) 
 

3. razred: MANCA PLETERSKI, MATIC DOLENŠEK, MANCA KOŠAK, ZALA ŽLOGAR, MAJ 
KUM, IZZA JUNKAR, HANA VUKOVIĆ, TOMAŽ IVAN MEDVED, PIA MLAKAR, ALINA 
JURAN, ŽIGA VENE, VERONIKA FRANČIŠKA POVŠE, TIM ŠKUTELJ  

(mentorice: Urška Picek, Lidija Kalin, Marija Grubar) 
 
4. razred: ŽIGA KUMLJANC, NIKO RUPAR, VIKTORIJA HOČEVAR, LARISA ŽLOGAR, 

NIKA ZAJŠEK, GAŠPER GIODANI 
(mentorice: Urška Zidar, Gabriela Gabrovec, Andrejka Štimpfel) 
 

5. razred: ALJAŽ VIDMAR, NEŽA POLJANEC, TAJDA POVŠE, DOROTEJA HALAS 

(mentorice: Urška Zidar, Jasmina Povše, Tea Harmandić, Jasmina Povše) 

6. razred: ENEJ KUMLJANC, NEJC DIMEC, EMA KAPLER, JANEZ STRAŠEK 
 (mentorica: Jelka Županec) 
 

7. razred: VID PLETERSKI (mentorica: Jelka Županec) 

8. razred: EMA MEDVED, TEREZA ZUPET (mentorica: Jelka Županec) 

9. razred: NELI KLEVIŠAR, ŠPELA PREŠERN, ANA KAPLER, SAŠA LENART 

 (mentorica: Jelka Županec) 
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PRIZNANJE 

1. razred: JULIA ZAJŠEK, EVA ZORKO, GAŠPER ERŽEN, JAKA HROVAT MAVSAR, MATIC 
PIRMAN, MANCA PRAZNIK, JAN MARTINČIČ, IRENEJ HALAS, KLARA VDOVČ 

(mentorica: Tatjana Vöröš) 

2. razred: JAKOB KOŠAK, VID ZUPET, JAKA ANTIĆ, TJAŠA GORIŠEK, BLAŽ POVŠE, 

LAN ZORC, NIK ŠIMUNIĆ, FILIP VRČEK (mentorica: Maja Salamon) 

3. razred: MANCA PLETERSKI, MATIC DOLENŠEK, ALISA JANEŽIČ (mentorica: Urška 

Picek) 

4. razred: ŽIGA KUMLJANC, NIKO RUPAR, NIKA PRAZNIK, TISA HOČEVAR, 

ANAMARIJA HOČEVAR (mentorici: Urška Zidar, Gabriela Gabrovec) 

5. razred: ŽIGA KMET (mentorica: Urška Zidar) 

6. razred: ŽANA JELINIČ, PATRICIJA KOKOVE, NASTJA VDOVČ, EMA KAPLER 

(mentorica: Sabina Hočevar) 

7. razred: MAŠA LENART, VID PLETERSKI, KATJA KOSEC (mentorica: Sabina 

Klemenčič) 

BRONASTO PRIZNANJE 

8. razred: EMA MEDVED, LEJA DIMEC, BLAŽKA LESJAK, SAŠA KOŠAK, TINA RODIČ, 

TJAŠA TRAMTE (mentorica: Sabina Klemenčič) 
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BRONASTO PRIZNANJE 

4. razred: LINA DOBRIHA, NIKA PRAZNIK, GAŠPER GIODANI, NEŽA PUNGERČAR, TISA 

HOČEVAR, ŽIGA KUMLJANC, NIKO RUPAR 

5. razred: NEŽA POLJANEC, ANŽE POVŠE, GAŠPER KRALJ, TADEJ KOVAČIČ, LUCIJA 

ANA POVŠE 

6. razred: EMA KAPLER, NASTJA VDOVČ, TIA PEVEC, TEA ŠRIBAR, TIJANA MARJETIČ, 

ŽANA JELINIČ, NEJA JERMAN, PATRICIJA PREGRAT, NIKA VIDRIH 

7. razred: VID PLETERSKI, MAJA FABJAN, MARUŠA BLATNIK, MAŠA KALIN, TJAŠA 

KIRN 

8. razred: NIKA KRALJ, TEREZA ZUPET, EMA MEDVED, BLAŽKA LESJAK, ŽIVA ŠKULJ 

ZIDAR, TJAŠA TRAMTE 

9. razred: LANA ZAKŠEK, NELI KLEVIŠAR, MAJA GORENC, ANA KAPLER 

SREBRNO PRIZNANJE (mentorici: Marinka Cerinšek, Irena Pleterski) 

8. razred: TEREZA ZUPET, EMA MEDVED 

9. razred: NELI KLEVIŠAR 

ZLATO PRIZNANJE (mentorica: Irena Pleterski) 

8. razred: TEREZA ZUPET 
 

 

 

 

BRONASTO PRIZNANJE (mentorica: Gabrijela Kovač) 

8. razred: TJAŠA TRAMTE, SAŠA KOŠAK, JOŠKO ANDREJČIČ, ELENA KRŠTINC, BLAŽKA 

LESJAK, PIA LAHNE, NEŽA GORENC 

9. razred: ANA KAPLER, NELI KLEVIŠAR, TOMAŽ KIRN, MAJA GORENC, ANA BLATNIK 

 

SREBRNO PRIZNANJE (mentorica: Gabrijela Kovač) 

9. razred: ANA KAPLER, NELI KLEVIŠAR 
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BRONASTO PRIZNANJE  

1. razred: GAŠPER ERŽEN, JAKA HROVAT MAVSAR, KLARA VDOVČ, LEON TISOV 
LEVIČAR, AJDA TRŠINAR, JANI LEKŠE, MAKS URBANČ, JULIA ZAJŠEK, IRENEJ HALAS 
(mentorice: M. Šobot, J. Lesjak, S. Rajgl Zidar) 

 
2. razred: NEJA PRAZNIK, JAKOB KOŠAK, LAN ZORC, EVA VIDMAR, NIKA ŠRIBAR, 
JAKA ANTIĆ (mentorici: N. Keglovič, M. Salamon) 

 
3. razred: MAJ KUM, PIA MLAKAR, MATIC DOLENŠEK, VERONIKA FRANČIŠKA POVŠE, 
HANA VUKOVIĆ, ZALA ŽLOGAR (mentorice: L. Kalin, U. Picek, M. Grubar) 

 

 

ZLATO PRIZNANJE 

7. razred: ŽANA ANDREJČIČ, KATJA KOSEC, ANAMARIJA GLOBEVNIK, HANA ZUPET, 

PIA ŠRAJ (mentorica Sabina Klemenčič) 

9. razred: ANA DULC, LEA PEŠEC, TEJA BRAJDIČ, TIM ŠRIBAR, ANA KAPLER, ŠPELA 

PREŠERN, NUŠA PUNGERČAR, TEA RUPAR, NEJA VENE, MATIC KIRAR, LARISA 

ŠRIBAR, BLAŽ LENART, KLEMEN RUPAR, ALEX ĐORDIĆ (mentorja: Sabina Klemenčič, 

Janez Turk) 
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BRONASTO PRIZNANJE 
 
4. razred: REBEKA NADU, NIKA ZAJŠEK (mentorici: G. Gabrovec, A. Štimpfel) 

 
5. razred: ALJAŽ VIDMAR, GAŠPER KRALJ (mentorja: A. Božič, J. Povše) 
 

7. razred: VID PLETERSKI (mentorica: S. Klemenčič) 
 
8. razred: TEREZA ZUPET, ELENA KRŠTINC (mentorica: S. Klemenčič) 

 
9. razred: MAJA GORENC (mentorica: S. Klemenčič) 

 
 

o MAJA GORENC, 9. A 

o NUŠA PUNGERČAR, 9. A    

o ANA KAPLER, 9. A 

o ŠPELA PREŠERN 9. A  

o ANA BLATNIK, 9. B 

 

 

o MAJA GORENC, 9. A 

o NELI KLEVIŠAR, 9. A 

o ANA KAPLER, 9. A 

o ANA BLATNIK, 9. B 

 
Vsem dobitnikom priznanj iskrene čestitke!  
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NIVO TEKMOVANJA: 
 
A) MEDOBČINSKO TEKMOVANJE - NOGOMET 
 
Nogomet starejše deklice: 1. mesto 
 
B) PODROČNA TEKMOVANJA  

2. mesto – namizni tenis: ANA BLATNIK, EVA ŠRAJ, MIHA TONI BOBIČ in LUKA 
GORENC 

3. mesto – rokomet starejše deklice 
4. mesto – nogomet starejše deklice: ELENA KRŠTINC, TINA RODIČ , LEJA 
DIMEC, TEREZA ZUPET, PIA LAHNE, NEŽA GORENC, SARA POVŠE IN JASNA  

ALONGAR 
8. mesto – veleslalom: najuspešnejša PIA LAHNE in VID PLETERSKI 
 

 
B) PODROČNO TEKMOVANJE V ATLETIKI 

4. mesto: PIA LAHNE (met vorteksa) 

7. mesto: LEA PEŠEC (tek na 1000 m) 
8. mesto: ŽANA JELINIČ (tek na 300 m) 
                               (Mentorji: Andrej Primc, Manja Travnikar, Alenka Hrastar) 
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ŠPORTNICA šole  2019/20 

 

1.  Pia Lahne         8.b       82    točk 

2.    Sara Povše                     8.b            77     točk 

3.    Ana Blatnik                            9.b               69       točk  

        

ŠPORTNIK šole  2019/20 

 

1.  Anže Kopar          8.b   60  točk 

2.    Žiga Matko                          9.a      48   točk 

3.     Luka Gorenc                               8.a         47     točk 
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ŠPORTNI  RAZRED 2019/20 

 
1.    8. a          286  točk 

2.     8. b            279    točk 

3.       9. b                268    točk 

4.       9. a                141     točk 

5.       7. a                128     točk 

6.       6. b                126     točk 

7.       7. b                  90     točk 

8.       6. a                  38      točk 
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RAZSTAVLJENA LIKOVNA DELA 
Lara Makovec, Nika Vidrih in Taj Strojnar 
 

RAZSTAVLJENI LITERARNI PRISPEVKI 
Špela Gorenc in Tina Kraljić 
 

NAGRAJENI DELI 
Špela Gorenc in Tina Kraljić 

MATI 

»Pomlad je, pomlad!« vpije moje mlado srce. »Kje je ljubezen? Naj se vendar že 

prebudi iz zimskega spanja!« 

Zunaj vse drhti od pomladnega sonca. Veter mi šumi v laseh in s stopali se 

dotikam sveže rose na pravkar prebujenih cvetlicah. Čutim, kako pomlad 

prihaja na deželo in kdo ve, morda bo kmalu prišla tudi v moje srce. 

Iz sanjarjenja me prebudi materin klic. Ko se približam domu, diši. Po pomladi? 

O, ne. Po palačinkah. 

V kuhinji je toplo. Sedem. In ko gledam, kako se materine roke spretno in vajeno 

premikajo skozi zrak, ko gledam to tako znano postavo, v srcu čutim pripadnost. 

Pa ne le pripadnost do nje, temveč nekako pripadnost do vsega sveta. 

Pripadam vesolju. 

Rada bi ji rekla hvala, a vem, da je tako drobna beseda mnogo premajhna. 

Me bo sploh razumela? Bo začutila vso to mojo hvaležnost in ljubezen do nje? 

Bo v mojem pogledu prepoznala to drobno zahvalo? 

Predam se toku misli, medtem ko grižljaj za grižljajem okušam to sladko mamino 

ljubezen. Nemo strmim predse, ko na rami začutim njeno blago roko. Zazrem 

se v njene oči in zdaj vem, da bom zmogla. 

»Hvala.« Zavrtam še globje v njene oči. »Rada te imam.« 

Je to sreča? Solza v najinih očeh in tih objem, ki se vleče tja v neskončnost. 

Zvestoba, pripadnost druga drugi. Ljubezen, ki se pretaka iz njenega diha v moj 

dih. Roka, ki lovi solzo, dlan, ki objame obraz. 

 

Tina Kraljić, 9. a, 2018/19 
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TI, MIDVA 

 

Tvoje oči. Tvoje lepe oči, so premagale solze … Gledam tvoje oči in vidim 

bolečino. Ostro bolečino. Nekaj te muči. Včasih je bil tvoj pogled lep, vesel, a 

zdaj vidim le bolečino. Tvoje oči ne švigajo več naokoli, da bi me iskale. 

Gledajo samo še tla, globoko v tla.   

Ne pogledaš me, ko se srečava. Niti ne spregovoriš z mano. Jaz pa samo 

hrepenim po tebi in tvoji bližini. Srce se mi trga, ko te gledam. Ne razumem, 

zakaj se to dogaja. Zakaj se to dogaja nama … Zakaj? Kaj sem storila narobe? 

… 

Tišina, ki te spremlja, mi pove vse. Hočeš biti svoboden, pa ne moreš. Ujet si sam 

vase. Sprosti se, nasmej se. Pozabi na bolečino in govori. Iz sebe daj vse, kar te 

boli, teži. Srce bo vse oprostilo. Vse bo pozabljeno in začel boš na novo.  

Nič naj te ne ustavi. Pojdi naprej in se ne oziraj nazaj. Bom že razumela in čez 

čas prebolela. A prej povej, kaj je narobe. Ne bom te spustila, dokler ne izvem. 

Sem mar jaz tista, ki je storila napako? 

Najina pot je že zapisana, morda skupna ali vsaka zase. A vedi, jaz te nikoli ne 

bom pozabila. Tvojega smeha, tvojih oči. Vedno boš v meni.  

Spominjala se bom vse. Vsak trenutek s tabo. Vsak tvoj pogled, dotik, objem. 

Vse. 

Morda je konec ali ne. A včasih poglej v nebo, glej zvezde in misli na naju. 

Življenje je prekratko, da bi pozabil naju in najino ljubezen. V zvezdah je 

zapisano vse. Tudi najina ljubezen. Vse. In tega se ne da izbrisati.   

Tudi tebe in tvoje zvezde se ne da izbrisati. Vedno, ko bom pogledala v nebo, 

mi bo svetila le ena zvezda – in to boš ti. Kazal mi boš pot in vodil v življenju. 

Nikoli pa ne boš nekdo, ki me je prizadel. Vedi, da sem vedno tu zate. In vedno 

se lahko zatečeš k meni. 

Ljubezen pride in gre. A najina bo ostala, pa ne v zraku, ampak v najinih srcih. 

Sedaj potrebujeva le svobodo in čas. 

Zvezde naju bodo vodile in upam, da nekoč spet prideva na skupno pot. 

Skupno pot življenja. 

  

Špela Gorenc, 9. a, 2018/19 

Tema: Jeziki, ki jih uporabljamo  
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8. razred: Blažka Lesjak, Tjaša Tramte 

 

 

                                                         Blažka Lesjak  

                                                                                                                

                 

Tjaša Tramte 

9. razred: Ana Kapler 

                                                            Ana Kapler 
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10. septembra 2019 je bila v Škocjanu likovna kolonija za učence dolenjskih osnovnih 

šol v organizaciji Klavdije Kotar iz novomeške izpostave JSKD, škocjanskega župana 

Jožeta Kaplerja in OŠ Frana Metelka Škocjan. Mladi likovniki so naslikali kulturne 

znamenitosti Škocjana v akrilni tehniki na platno. Našo šolo so zastopale: SAŠA KOŠAK, 

BLAŽKA LESJAK, PIA LAHNE in TJAŠA TRAMTE.  Učence je pri ustvarjanju usmerjal 

slikar Jože Kotar. Vsak udeleženec je ob odprtju likovne razstave v prostorih šole prejel 

priznanje za sodelovanje. Kulturni program so popestrile NEJA JERMAN, EMA KAPLER, 

NASTJA VDOVČ in EMA MEDVED. 

 

   
 

18. novembra 2019 je bila v OŠ Toneta Pavčka v Mirni Peči 13. otroška likovna 

ustvarjalnica z naslovom Pogled v daljavo. Na delavnici so sodelovali učenci dolenjskih 

osnovnih šol. Ustvarjali so v akrilni tehniki na leseno podlago. Našo šolo sta zastopali 

MAŠA KALIN in MOJCA PARKELJ.  
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Na 19. bienalu otroške grafike v Žalcu so izbrali 390 otroških grafik iz 114 šol in vrtcev 

iz celotne Slovenije. Podelili so 10 zlatih priznanj, 32 srebrnih in 348 bronastih priznanj. 

Med prejemniki srebrnega priznanja je Pia Lahne, bronasto priznanje pa so prejeli: 

GREGOR GORENC, LAN PUNGERŠIČ in ANJA ŠINKOVEC. Vse izbrane grafike so 

razstavljene v OŠ Žalec. 
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Pri izbirnem predmetu likovno snovanje 2 smo sodelovali z akademskim restavratorjem 

Alešem Venetom iz Posavskega muzeja Brežice, ki je vodil delavnice rezbarjenja v les.  

V delavnici je sodelovalo 16 učencev. Vsak je najprej  izdelal visoki relief z motivom 

rože ali zvezde.  

V drugem delu so učenci ustvarjali v paru ali skupini po trije na večjem formatu lesa. 

Izdelali  so motiv v nizkem reliefu in  ga je prezrcalili in zrezbarili v globokem reliefu. 

Nastalo je šest likovnih del, ki jih bomo razstavili v prostorih šole, v jeseni pa bodo na 

ogled v Posavskem muzeju Brežice.  

Mentorju Alešu Venetu se zahvaljujemo za sodelovanje, predstavitev novih 

znanj in veščin rezbarjenja v les. 

  

                                

 

 OPOMBA: Ker nas je presenetil virus, nimamo  fotografij vseh likovnih del. 
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Na mednarodni likovni natečaj Radost Evrope v Beograd je prispelo 2900 likovnih del 

iz 23 držav. Strokovna žirija je podelila diplome in nagrade v petih starostnih 

kategorijah. 

Naši učenci: SAŠA KOŠAK, ELENA KRŠTINC, SARA POVŠE, TINA RODIČ, DENIS 

TRAMTE in TJAŠA TRAMTE so prejeli 1. nagrado za kolekcijo in diplomo. Štiri likovna 

dela so v katalogu 21. mednarodnega likovnega natečaja Radost Evrope.   

 

 

Mentorica: Vida Cizel 
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Vid Pleterski, 7. b 

                                         

  
Ana Marija Globevnik, 7. a Jan Šribar, 7. a 

  
Tijana Marjetič, 6. b Nina Kos, 7. a 
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                                                                                                Blažka Lesjak, 8. a 

  
Tjaša Tramte, 8. a Pia Lahne, 8. b 

 

  

Saša Košak, 8. a Katarina Novak, 7. b 
 

 
 
 
 
 
 

 


