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Željam se pridružujejo učiteljice: Darja Vrhovnik, Katja Štern,
Vanja Benko, Lucija Gorjup in Petra Štumpfl.

Pripravila: Nives Kasper Mrdavšič, razredničarka 6. b

5, 4, 3, 2, 1 … to so bile zagotovo zadnje sekunde do novega leta. Vsi verjetno
pričakujemo, da bo leto 2021 boljše od prejšnjega in da se bomo končno spet
srečali v šoli. Na zdravje z otroško penino in vse dobro!
Erika Volker, 7. a

Lena Gerdej, 8. a
Za novoletne počitnice smo z družino šli domov v Bosno. Novo leto sem pričakala s
sorodniki. Vsak dan smo šli na sprehod. Obiskala sem svoje najboljše prijateljice.
Moja teta izdeluje slike iz posušenega cvetja, ki jih v centru mesta potem prodaja.

Ema Salkić, 6. b

Med počitnicami sem bila deset dni v Bosni. Imela sem se zelo lepo, saj sem končno
bila spet doma. Obiskala sem babico in ostale sorodnike. Novo leto sem pričakala
v naši hiši. Čas nam je prehitro minil in morali smo se vrniti v Slovenijo.

Ilvana Salkić, 4. b
Čeprav so bili letošnji prazniki drugačni od lanskih in je na začetku izgledalo, da
bodo polom in katastrofa, da bo vse šlo narobe, smo jih kljub temu lepo preživeli
(vsaj jaz) bolj v krogu družine na kavču ob toplem kakavu in napitkih. To so bili
dnevi, ko smo vse počeli kot družina. Umirjeno je tekel čas, imeli smo drug drugega,
skrbi so odplavale proč oz. smo jih poskušali odmisliti. Sama sem praznične dni
preživela tudi s prijatelji, a tokrat preko spleta. Sreče in zdravja želim vsem.
Špela Preglav, 8. a

Ko so se začele počitnice, smo se z družino odpravili domov v Bosno, kjer nam je
bilo lepo, saj že dolgo nismo videli svojih sorodnikov. Hodili smo na sprehode in se
peljali v vas obiskat še očetovo družino. Ko smo se vrnili v Slovenijo, se nam je spet
začel pouk na daljavo. Počitniški dnevi so mi bili všeč.

Tarik Salkić, 8. a
Jedli smo pogačo ter božični kruh, dolgo v noč smo plesali ter igrali družabne igre
v čakanju na novo leto.

Patricija Repas Kričej, 8. a

Pa še nekaj dobrot, ki sva jih spekli s teto.

Patricija Repas Kričej, 8. a

Novo leto sem praznovala v Bosni z babico, dedkom, s stricem in teto. Jedli, pili in
poslušali smo bosansko narodno glasbo. Moj oče in stric sta metala petarde in
streljala v nebo. Ko je bila polnoč, smo vsi šli ven gledat ognjemet, voščili smo si
srečno novo leto in se objeli. Tako sem s svojimi sorodniki pričakala leto 2021.
Vsem želim, da boste zdravi in da se hitro vrnemo v normalno življenje.

Merisa Husić, 8. b
Še vedno se učimo in delamo na daljavo. Vsi se sprašujemo, kako dolgo bo še tako.

Tia Kotnik Jauk, 9. b

V četrtek, 31. 12. 2020, sem šla v Mozirski gaj, kjer je vsako leto ogromno
čarobnih lučk (menda 1,2 milijona) in novoletnih okraskov. Uživala sem in v objektiv
svojega profesionalnega fotoaparata Nikon ujela lepe trenutke začetka
silvestrovanja, ki smo ga kasneje nadaljevali doma.

Neža Ferk, 8. b

Neža Ferk, 8. b

Moje novoletne počitnice
Za praznike sem bila štiri dni pri teti. Smučali smo se, sankali in kepali. Bilo je zelo
lepo, ker se nas je zbralo kar dvajset sorodnikov.
Nejla Abdić, 4. b

Aleksandar Blagojević, 8. b

V petek, 8. 1. 2021, smo učenci 6. razreda imeli zdravstveno predavanje. Z gospo
Sašo Horvat smo se pogovarjali (preko Zooma), kako trenutno upoštevamo ukrepe,
kako moramo skrbeti za higieno rok, uporabljati razkužilo, kako skrbimo za svoje
zdravje, da se čim več gibljemo, da gremo na svež zrak, da pijemo dovolj vode,
zaužijemo dovolj sadja in zelenjave. Pogovarjali smo se tudi o boreliozi, ki jo
povzročajo klopi in kako v takem primeru ukrepamo. Ker trenutno zelo veliko
sedimo za računalnikom, moramo od časa do časa tudi telovaditi in poskrbeti za
našo hrbtenico in držo telesa.
Špela Spanžel, 6. b

Tia Kotnik Jauk, 9. b

Tia Kotnik Jauk, 9. b

Oh, ta korona! Še vedno smo doma. Ampak, kaj moremo?! Edino, kar nam
ostane, je to, da pazimo nase, da bomo ostali zdravi.
Čas, ki ga preživljam doma, mi zelo hitro mine. Zelo pogrešam svoje sošolce
in učitelje. Ker sem devetošolec, bi res rad zadnje osnovnošolske mesece,
tedne in dneve preživljal v šoli. Morda pa se le kmalu vidimo v živo in ne le
preko različnih omrežij?!
Ker igram tri instrumente, imam tudi s svojimi učitelji glasbene šole
popoldan pouk na daljavo. Pripravljam se na Mednarodno tekmovanje PRAGA
2021, zato posebej vestno vadim trobento (približno tri ure na dan, dvakrat
ali trikrat tedensko imam še korepeticije v Mariboru, čaka me tudi snemanje
na RTV SLO). Če se mi bo uspelo uvrstiti v finale, bom septembra 2021
nastopil z orkestrom Praga. Držite pesti in navijajte zame!

Foto: Dobran Laznik
Anej Gorenjak, 9. b

Monika Cehner, 7. b

Osmošolci smo spoznali komedijo in ob njej poustvarjali. Delček vsega vam
predstavljamo.
Micka županova se smeji,
ko srček za drugega bije ji.
Anže ji več po godu ni,
ker Tulpenheim ji lepše govori.
Anže jo stisne tako močno,
da ji kosti pokajo.
Tulpenheim jo boža z očmi
in Micka rdeča lička dobi
in nazadnje se z Anžetom poroči.
Urh Britovšek, 8. a

Tia Kotnik Jauk, 9. b

Aleksandar Blagojević, 8. b
Micka mlada navihana je,
pogosto rada krega se.
Anžetu to všeč ni,
zato se odloči,
da nekaj ušpiči ji.
Micka zjutraj vstane,
si oči pomane,
v kuhinjo na zajtrk odhiti
in ne opazi,
da nekaj v redu ni.
Pri mizi vse tiho je,
le Anže se hihita.
Micka rdeča lička dobi
in v kopalnico jokat hiti.
Ko se v ogledalo pogleda,
nad ustnicami opazi brčice tri.
Z Anžetom se temu smejita
in z družino še naprej veselita.
Matic Krejan, 8. a

Minilo je sedem pravljičnih let. Anže in Micka sta srečno živela s svojimi tremi
otroki. Imela sta dve deklici in fantka. Radi so se imeli, skupaj so hodili na sprehode
v naravo, na izlete in na morje. Tudi kolesarili so veliko. S svojo družino sta ostala
na deželi in Micki ni bilo žal, da je vzela Anžeta za svojega moža.
Tarik Salkić, 8. a

Marija Kričej, 8. a
V torek, 26. januarja, UČENCI IN UČITELJI 1. TRIADE SPET V ŠOLSKIH
KLOPEH

Ana Ramšak, 8. b

27. januar, MEDNARODNI DAN SPOMINA NA HOLOKAVST

Na SPLETNI STRANI ŠOLE si preberite, kako smo obeležili spomin na holokavst.
Učiteljica Marjeta Petrovič je spregovorila o zgodovinskih dejstvih in dodala nekaj
pričevanj o življenju v taboriščih.
http://voranc.splet.arnes.si/files/2021/01/HOLOKAVST-za-SPLETNO-STRAN-Marjeta-2021.pdf

Zgodovina je polna zločinov proti človeštvu, naj so to bila uničenja celih plemen ali
narodov. Med slednjimi je v času Hitlerjeve Nemčije bil izveden genocid nad Judi.
V zadnjih sedemdesetih letih smo bili priča številnih grozodejstev v Afriki, Aziji
in Evropi.
Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je razglasila leta 2005, da
bo 27. januar mednarodni dan spomina na žrtve nacističnega režima med 2.
svetovno vojno.
Zakaj so izbrali ravno ta dan?
Zavezniški vojaki so pred šestinsedemdesetimi leti osvobodili Aüschwitz, enega od
zloglasnih koncentracijskih taborišč. V tej »tovarni smrti« je umrlo milijon in pol
Judov, več tisoč Romov, Poljakov in ljudi drugih narodnosti, zaprtih je bilo dva
tisoč Slovencev. Ko so vojaki prišli v zapuščeno taborišče, so naleteli na srhljiv
prizor. Pričakalo jih je nekaj tisoč bolnih in popolnoma izčrpanih taboriščnikov.
Med njimi je bilo enaindvajset Slovenk. Doživeli so popolno razčlovečenje in
ponižanje.
Ko beremo pričevanja preživelih otrok, se sprašujemo, ali je sploh mogoče, da
lahko človek drugemu človeku povzroča nepredstavljivo fizično in psihično
trpljenje.
Elie, Barry, Rose, David in Bertha se spominjajo dnevov v taborišču. Stari so bili
od enajst do petnajst let.
Prvi dan v taborišču. Proti poldnevu so nam prinesli juho, za vsakega krožnik
goste juhe. Čeprav me je mučila lakota, se je nisem dotaknila. Še vedno sem bil
nekdanji razvajeni otrok. Oče je pospravil še mojo porcijo. Popoldne so nas
postrojili v vrste. Trije zaporniki so prinesli mizo in medicinsko orodje. Vsakdo je
moral pristopiti k mizi z dvignjenim rokavom leve roke. Trije »stari« so nam z iglami
v rokah vrezali številko na levo roko. Jaz sem postal A – 7713. Od takrat naprej
nisem več imel drugega imena. Dnevi so minevali. Zjutraj: črna kava. Opoldne: juha.
Ob šestih popoldne apel. Zatem kruh in še kakšna malenkost. Ob devetih: v
posteljo.

Nasproti nam je prišel esesovski podčastnik z gumijevko v roki. Ukazal je:
«Moški na levo! Ženske na desno!« Šest besed, izrečenih mirno, brezbrižno,
hladnokrvno. Šest enostavnih, kratkih besed. Pa vendar je bil to trenutek, ko sem
se ločil od svoje matere. Nisem imel časa premišljevati, saj sem že začutil stisk
očetove roke: ostala sva sama. V delčku sekunde sem lahko videl mater in sestro
odhajati proti desni strani. Cipora je držala mamino roko. Videl sem ju, ko so se
oddaljili. Mama je božala svetle lase moje sestre, kot da jo bo s tem zaščitila, jaz
pa sem še naprej hodil z očetom, z moškimi. Nisem se zavedal, da tukaj, v tem
trenutku, zapuščam svojo mater in Ciporo za vedno.
Končno so se vrata odprla in prvič po dvanajstih urah smo dobili malo
svežega zraka, kar smo resnično cenili, saj je zrak v tem majhnem prostoru zaradi
ljudi in neobstoječih toaletnih prostorov postal neznosen. Sonce je sijalo, a ne za
nas. Pričakal nas je sprejemni odbor nemških vojakov s strojnicami in krvoločnimi
psi. Vojaki so kričali: »Ven, ven, hitro, hitro!«
Jedli smo enkrat na dan. Dali so nam črno kavo in kruh … majhen kos črnega
kruha, ki ni imel najboljšega okusa, ampak za nas je bil odličen. Dobili smo tudi zelo
vodeno juho. In moral si čakati štiriindvajset ur na naslednji obrok. Torej, obrok
je bil nekaj, česar smo se veseli. Bil je to najpomembnejši del dneva.
Ko sem pogledal vojake, sem se spraševal: Zakaj nam to počnejo? Nikoli
nikomur nismo škodili. Kaj bo z našo družino? Ali bom še kdaj videl mamo, svojo
sestro in svojega brata?
Vsako jutro smo vstali ob 4.00, stali v vrsti med 6.30 in 7.00, ko so nas
preštevali, dobili črno kavo in kos kruha. Nato smo šli ven delat do večera. Ko smo
se vrnili, smo spet stali v vrsti, da so nas prešteli. Po štirih tednih smo šli ven delat,
kopali smo. Nisem vedela, kaj kopljemo. Kar kopali smo.
Ančka Salmič je svojo bolečino strnila v pesmi z naslovom KJE OSTAL SI DOM
PREMILI.
Kje ostal si dom premili,
več oko te ne doseže?
Vlak hropi vse dalje, dalje,
v duši pa je vedno teže.
Kje ostale ste vasice,
v zlatem soncu nasmejane?
Kje ve, plodne njive naše,
od marljivih rok rahljane?

Kje gorice vinske zlate,
pesem čričkov sladka, mila?
Griče, trate in doline,
vse nam dalja je zakrila.
Naj zaključim z besedami, ki jih je ob dnevu spomina na žrtve holokavsta povedal
Kofi Anan, generalni sekretar OZN, leta 2006:
»Nedopustno je sprevračanje tragedije holokavsta, ki je brez primere.
Moramo se ga spominjati, s sramom in studom, tako dolgo kot bo obstajal človeški
spomin. Samo s pomnjenjem bomo izkazali primerno spoštovanje vsem žrtvam. Na
milijone nedolžnih je bilo umorjenih na nepredstavljivo barbarski način. Nikoli ne
smemo pozabiti teh mož, žena in otrok ter njihove agonije.«
Zapisala: Marjeta Petrovič
Žiga Šapek je predstavil Ano Frank in taborišča (http://voranc.splet.arnes.si/files/2021/01/Ana-Frank-tertabori%C5%A1%C4%8Da-%C5%BDiga-%C5%A0apek.pdf), Ema Hovnik Rožen pa je preko drsnic prikazala grozote

koncentracijskih taborišč (http://voranc.splet.arnes.si/files/2021/01/Koncentracijska-tabori%C5%A1%C4%8DaEMA-2021.pdf).

Uredila: Vanja Benko

Šestošolci so pri urah slovenščine brali pravljici Volk in lisica ter S kačo se je
oženil. Izbrati so si morali eno in napisati nadaljevanje. Urili so svojo domišljijo
in ob tem so nastala zanimiva nadaljevanja.

S KAČO SE JE OŽENIL (nadaljevanje)
Kmalu sta se poročila še srednji in najstarejši sin. Leto za tem pa je najmlajši sin
pričakoval svojega prvega otroka. Ob njegovem rojstvu so priredili zabavo, na
kateri so hoteli dojenčka vsi pestovati, ker je bil tako ljubek. Ko so vsi odšli, se je
zgodil čudež in dojenček je spregovoril. Njegova starša sta bila tako presenečena,
da sta obnemela. Otroček je prvič stopil na noge že pri treh mesecih, pri enem
letu pa je znal že brati. Ugotovila sta, da je to povezano z urokom, ki ga je
čarovnica izvedla nad otrokovo materjo. Čez dve leti sta pričakovala še drugega
otroka. Ko se je ta rodil, je na zabavi spregovoril pred vsemi gosti. Povedal jim je,
da naj gredo v gozd k starčkovi hiški in mu dajo piti vino. Tako so tudi storili in
zgodil se je še en čudež. Starček je postal mladi princ. Zahvalil se jim je, ker so
ubogali dojenčka in jim v zameno dal čarobno vejico, ki naj bi jim pričarala vse,
vendar je ne smejo uporabiti v svojo korist. Od takrat naprej so pomagali ljudem
v stiski.
Pia Adamič, 6. a

Nevesta je bila kraljična, ki jo je hudobna vila začarala v kačo, ker je bila
ljubosumna na lepo deklico. Rekla ji je, da je nihče ne bo maral, ker bo grda kača.
Deklica je zbežala v gozd, ker so se vsi v kraljestvu bali njenega novega videza.
Globoko v gozdu je srečevala mladeniče, a vsi so zbežali od kače. Usmilil se je je
le Mižek in jo vzel za nevesto. Tako jo je rešil uroka. Lepa nevesta se je s svojim
preprostim fantom vrnila v svoje kraljestvo in srečno sta živela do konca svojih
dni.
Ema Salkić, 6. b

Tia Kotnik Jauk, 9. b
Zgradila sta si hišico ob velikanski njivi, na kateri sta gojila sadje in zelenjavo. Na
trgu sta imela svojo tržnico, na kateri sta prodajala vse svoje pridelke. S tem sta
zaslužila nekaj denarja, da sta se lahko preživljala. Ustvarila sta si družino. Rodili
so se jima trije otroci, ki so radi pomagali pri delu. Njihovi pridelki so bili cenjeni
v širši okolici. Nekega dne je Mižek pripeljal sedem krav, katere so dajale mleko,
iz njega pa so pridelovali domači sir za prodajo. Pri hiši je bilo dovolj denarja in
hrane, predvsem pa veliko ljubezni, da so lahko srečno živeli, dokler jih nista ločili
lopata in motika.
Vid Sedar, 6. a

Živela sta srečno v svojem gradu. Nekega dne je kraljevič izgubil ključ. Preiskal
je vse, a ga nikjer ni našel. Iskal je tudi kraljično, a tudi nje ni bilo nikjer. Ugotovil
je, da je izginila. Poklical je očeta in oba brata, da so jo skupaj odšli iskat v gozd.
Po dolgem iskanju so zaslišali krike na pomoč. Zagledali so velik grad, ki so ga
stražili pasjeglavci. Oni so bili štirje, pasjeglavcev pa pet. Starejša brata sta od
strahu zbežala, najmlajši in oče pa sta počakala na noč. Splazila sta se v grad. Ker
so pasjeglavci trdo spali, sta pregledala vse kotičke in našla kraljično in ključ.
Slednjega je kraljevič pospravil v žep in ga trikrat zavrtel. Vse negativno je
izginilo, kraljična in kraljevič pa sta srečno živela naprej v svojem gradu.
Žan Sedovšek, 6. b

Tia Kotnik Jauk, 9. b
Čez nekaj let je najstarejši sin dobil trojčice Emo, Evo in Elo. Njegova žena je
hotela imeti še fantka. Po letu dni sta le dobila še sina Leva. Naslednje leto je tudi
drugi sin dobil peterčke, tri deklice Lio, Lano in Laro ter dva fantka, Lukasa in
Liama. Po treh mesecih je zanosila še žena najmlajšega sina. Rodila se jima je
punčka Emilija.
Ko so vsi otroci odrasli, so se nekega dne v visoki travi igrali skrivalnice. Naenkrat
najmlajše Emilije niso več našli. Iskali so jo in iskali, a neuspešno. Niso si takoj
upali povedati staršem. Šli so jo iskat. Iskali so jo v parku, na travniku, po vseh
cestah, povsod, a je bilo, kot bi se pogreznila v zemljo. V trenutku, ko so hoteli
povedati staršem, so jo zagledali v črnem avtu, ki je peljal mimo. Sledili so mu.
Prišli so do velikanske skale, ki je zakrivala votlino. V njej so odkrili sedem majhnih
vrat. Za zadnjimi je stal kažipot. Vprašali so ga, kam je šel ugrabitelj z majhno

punčko. Odgovoril jim je, da je mimo šlo že veliko ugrabiteljev. Nato je začel
naštevati imena. Otroci so bili neučakani, zato so mu skočili v besedo in mu
povedali, da je njihova sorodnica Emilija. Pokazal jim je pot in stekli so skozi vrata
številka 2. Hoteli so rešiti zvezano Emilijo, a so se sami ujeli v past. Izvedeli so,
da ji je prijazna gospa ponudila liziko, jo zagrabila in odpeljala v svoje domovanje.
… Starši so iskali svoje otroke, prečesali vse travnike in gozdove naokoli, dokler
niso naleteli na napol odprto votlino. Ko so prehodili vse labirinte, so jih končno
zagledali pred sabo, zvezane na stolih, čakajoče, da jih najdejo in rešijo. Ko so
prišli v varno zavetje doma, so mladi spoznali, da nikoli ne smejo zaupati nekomu,
ki ga ne poznajo. Živeli so srečno do konca svojih dni.
Živa Rizvič, 6. c

Tia Kotnik Jauk, 9. b
VOLK IN LISICA (nadaljevanje)
Zadovoljna s polnim trebuhom se je lisica odpravila čez hrib, kjer je imela svoj
brlog. Na jasi se je zleknila, da si je malo odpočila in sladko zaspala. Nenadoma jo
je prebudil lajež iz daljave. Hitro je vstala in začela bežati. Tekla je, kolikor so jo
nesle noge, in pristala tik pred lovcem. Počilo je in lisica se je mrtva zgrudila. K

njej je prvi pridrvel pes, ki je zadovoljno migal z repom ter jo ovohaval. Lovec je
lisico privezal na palico in se skupaj s psom odpravil domov.
Tako se je končalo življenje lisice zvitorepke, ki ni vedela, da jo čaka podobna
usoda kot volka lakotnika.
Eva Prilasnik, 6. c

Tia Kotnik Jauk, 9. b

Medtem ko se je lisica veselila nad uspešno izpeljano potegavščino, se je iz
gozda prikazal medved. Stopil je do lisice in jo nagovoril: »O, lisica
zvitorepka, zakaj si tako vesela?« Lisica mu je povedala svojo dogodivščino
z volkom in ker je bil volk medvedov prijatelj, se je ta odločil, da se lisici
maščuje. Premišljeval je, kako in se domislil. Lisico je poklical k sebi in ji
prijazno predlagal: »Poslušaj me dobro! Malo naprej na deblu drevesa je
ostalo še nekaj medu, sam pa ne zmorem vsega odnesti.« Lisica, ki je
oboževala med, je takoj odhitela do debla in se urno lotila kraje medu
marljivim čebelam, misleč, da ji bo uspelo. Ampak čebele so pravočasno
opazile tatico. Z vso vnemo so se spravile nad njo in jo popikale s svojimi želi.
Tako zelo so jo napikale, da si revica še do danes ni opomogla.
Maks Jezernik, 6. c

Špela Preglav, 8. a

Tudi domišljija sedmošolcev je ob basnih, pripovedkah in bajkah dobila svoja
krila.

MUCA S KRAGULJČKI
V neki daljni deželi, ki se je kopala v soncu, je živela bela muca, lepa, pa tudi zelo
domišljava. Nekega jutra je stopila na balkon, da bi zalila rože, na sebi je imela
svetlečo ogrlico iz kraguljčkov. Iz njenih ust je prihajal lep miren napev. Mucki in
mucke, vsi, od slikarja do kovača, so popustili delo in prisluhnili zapeljivki s tako
lepim glasom in tako svetlečo ogrlico. Mucki so bili vsi iz sebe, zato se je vnel hud
pretep. Vsak je hotel imeti lepo muco za svojo ženo. Kar naenkrat je mucek po
menu Tiger zavpil: »Ne tepite se vendar za muco, ki ima kraguljčke okrog vratu!
Pomislite vendar, s kraguljčki bi odgnala vse miši in ne bi imeli kaj jesti!« Ko so
mucki zaslišali te besede, so se razgubili po opravkih.
NAUK:

NA PRVI POGLED NAJLEPŠE

STVARI

NISO ZMERAJ

TUDI

NAJKORISTNEJŠE.
Erika Volker, 7. a

PTICA IN KOKOŠ
Ptica je vsak dan preletela kokošnjak, v katerem je bila samo ena kokoš. Nekega
dne pa je ptica spregovorila kokoši in jo vprašala, zakaj ne gre nikoli iz kokošnjaka.
Kokoš je odgovorila, da se boji temačnega gozda, ki je bil zelo blizu. Nato je ptica
naslednji dan spet prišla h kokoši in jo hotela prepričati, a se ji ni pustila. Enako
se je zgodilo tudi dan za tem. Po tednu dni se je kokoš naveličala kokošnjaka in
ptice. Zmuznila se je skozi ograjo in bila je končno prosta. Razgledala se je in
opazila lisico, ki teče proti njej. Lisica jo je zagrabila za vrat in odnesla v gozd. Če
bi bila kokoš previdnejša in se ne bi pustila pregovoriti, ne bi izkusila tako žalostne
usode.
Patrik Pavlin, 7. a

Tia Kotnik Jauk, 9. b
Zajec, volk in lisica se nekega večera srečajo v gozdu.
Zajec pravi tovarišema: »Vesta, kaj je novega?«
»Kaj pa?« vprašata oba radovedno.
»Sinoči sem našel veliko medu in sem ga skrbno zakopal. Pojdimo in ga odkopljimo,
dobro nam bo teknil!«

Vsi gredo po gozdu do skrivališča medu. Pridejo do velikega kamna in zajec ga
umakne. Ven vzame posodo, polno medu. Volku in lisici se zasvetijo oči. Zajec
pomisli, da bi lahko med obdržal le zase. Zmaje z glavo in se odloči, da ga bo delil.
Volk reče: Vlekli bomo travne bilke. Kdor povleče največjo, dobi ves med.« Vsi se
strinjajo in naberejo šop trave. Izberejo eno in izkaže se, da je zajec dobil
najdaljšo. Ker pa je dobrega srca, da tudi njima malo medu.
Nauk: Dobro se z dobrim poplača.
Anja Rožen, 7. a
Živel je zajec, ki je bil zelo plašen. Imel pa je to slabost, da se je rad posmehoval
drugim živalim, ki so bile manjše in grše od njega. Tako je srečal ježa in ga ogovoril,
kako je grd s to bodikavo obleko. Jež pa mu je odgovoril, da je njegova obleka
koristnejša od zajčeve, kljub temu da je grda. Nato je zajec nadaljeval pot. Na
poti je srečal lisico. Lisica in zajec sta se začela loviti. Zajec je bil hitrejši. Lisica
je na poti srečala raka in sta se skregala. Rekla mu je, da je zelo majhen in da ga
lahko kdor koli poje. Rak je bil tako jezen, da je lisico ugriznil v rep. Lisica je
zbežala, vendar je rak še vedno bil na njenem repu. Zajec je vse to opazoval in se
začel smejati. Lisica je to opazila in ga začela loviti. Zajec je zbežal. Lisica je na
vrhu hriba videla ježa in ga šla pozdravit. Jež ji je povedal, kaj mu je rekel zajec.
Zajec je lisici sledil. Ko je rak slišal, kako je zajec ježu rekel, da je grd s to
bodikavo obleko, se je rak takoj prestavil na zajčev rep in ga zelo ugriznil. Zajca
je to zelo bolelo. Na koncu mu je rekel jež: »Kdor se zadnji smeje, se najslajše
smeje.«
Žan Brankovič, 7. a
BASEN O JEŽU IN ZAJCU
Živel je zajec, ki je bil zelo plašen. Imel je to slabost, da se je rad posmehoval
drugim živalim, ki so bile manjše in grše od njega. Tako je srečal ježa in ga ogovoril,
kako je grd s to bodikavo obleko. Jež pa mu je odgovoril, da je njegova obleka
koristnejša od zajčeve, kljub temu da je grda.
Zajcu se je to zdelo nesmiselno in ga je še naprej zbadal. Jež je hodil domov, zajec
pa mu je sledil in se mu posmehoval celo pot. Ko sta prišla do ježevega doma, je jež
izpustil nekakšen zvok in skozi vhodna vrata je prišlo pet ježev. En jež je bil enako
velik kot jež, ki ga je zajec zasmehoval, dva malo manjša, dva pa še manjša. To so

bili njegovi – žena in otroci. Nekaj jim je rekel v jeziku ježev in vsi hkrati so se
kar naenkrat nasršili, upognili hrbet in izstrelili svoje bodice v zajca. Zajec je umrl
in družina ježev je zakurila ogenj in povečerjala zajca.
Daša Šopar, 7. b
SIVKO IN RJAVČEK
Nekega dne sta se srečala osel in konj. Osel Sivko in konj Rjavček. Pa sta se
pozdravila in šla naprej. Za hrbtom se je Rjavček Sivku posmehoval, kako je
počasen.
Nekega popoldneva sta se spet srečala v gozdu in Rjavček je vprašal Sivka: «Kaj
ti sploh delaš čez dan?« Sivko mu je odgovoril: »Veliko stvari. Pa ti?« »Zdi se mi,
da nič ne delaš,» je rekel Rjavček. »Izzivaš ?! No, prav, potem pa se zmeniva, da
jutri zjutraj ob 10. uri začneva pod to drevo nositi hrano, ki jo jeva. Prinesti je
morava 20 kilogramov,« je dodal Sivček. »Sprejmem izziv, v vsakem primeru pa
sem zmagovalec,« je Rjavček pripomnil, zraven pa se je tako smejal, da je skoraj
počil.
Zjutraj je vzel Sivko dve vreči mlete koruze, si ju oprtal na hrbet in se podal proti
drevesu. Rjavčka je čakal skoraj dve uri, saj je Rjavček imel lesen voz. poln sena,
na katerem pa ni bilo niti pet kilogramov sena. Kaj šele 20! Pot do drevesa je bila
grmičasta in predvsem strma, zato se je voz s kolesi še težje premikal navzgor.
Zmagal je Sivko, ki pa se je od smeha tako smejal, da je skoraj počil. Rjavček je
poklapan od ponižanja odšel domov. Sivko mu je še zaklical: »Kdor se zadnji smeje,
se najslajše smeje!«
Manca Janko, 7. b

Tia Kotnik Jauk, 9. b

Dedija sem vprašala, če se spomni katere bajke iz svojega otroštva. Povedal mi je
naslednjo, saj je hodil mimo Hudičevih skal v šolo vsak dan svojega prvega in
drugega razreda.

Špela Preglav, 8. a
Babico in dedija sem povprašal o bajkah, ki se jih spomnita iz svojega otroštva. Po
kratkem razmisleku sta začela pripovedovati o kralju Matjažu, povodnem možu,
vilah pa o rdečem nebu, na katerem Miklavž peče piškote, o Perkmandelcu,
nagajivem škratu, ki je rudarjem pomagal iskati rudo in jim kdaj kakšno zagodel,
na primer upihnil svetilko ali skril orodje.
Najbolj všeč mi je bila bajka o povodnem možu.
Na naši Uršlji gori je bilo nekoč jezero in tam je živel povodni mož. Na gori mu je
bilo dolgčas, ker razen pastirjev ni prihajalo veliko ljudi. Mladenka Uršula pa je
živela na Pohorju, ki so mu takrat rekli Poharca, a ji ni bilo všeč, ker so pastirji
preveč pokali z biči. Iskala je nov dom in prostor za svojo cerkev. Šla je na Plešivec,
kjer se ji je noga vdrla v skalo. Na tem mestu je še danes luknja, v katero romarji
vtikajo noge, da jih ne bi nikoli več bolele. Na gori je bilo Uršuli zelo všeč, zato je
tam zgradila cerkev sv. Uršule. Povodnemu možu pa je naročila, naj odpelje jezero
drugam, da mu da svoj dom na Pohorju. Ob zvonjenju v cerkvi je bilo na gori res
bolj glasno in povodnega moža je to motilo. Pri kmetu si je izposodil par volov, s

katerimi je vodo v vedrih prenašal z gore v dolino in na Pohorje. Kjer se je voda
polila iz vedra, sta nastala Ivarčko jezero in Ribniško jezero. Večino vode pa je
znosil na Pohorje, kjer še danes živi v miru v Lovrenškem jezeru.
Benjamin Jošt, 7. a
HUDIČEVE SKALE
Po legendi so Kamničani postali zelo neverni in nad njimi je dobil oblast hudič. Neke
noči je znosil na vrh grebena iz Dravske doline mogočne skale, z namenom
pokončati Kamničane in njihove duše prikleniti v peklensko kraljestvo. Toda v
trenutku, ko je dvignil prvi kamen, da ga vrže na Kamnico, je posijalo sonce in v vasi
je zapel petelin. Vrag je izgubil moč in je moral pobegniti. Skale so ostale in s tem
tudi njihovo ime.
Anja Rožen, 7. a

Tevž Slatinšek, 7. b
Nekoč je živela deklica, ki je bila zelo lahkomiselna in domišljava. Nekega dne je
šla na zabavo s prijateljicami. Zabava je trajala par ur, pogovori pa so se vrteli
tudi okrog vraževerja. Deklica je povedala, da ni vraževerna in da se ničesar ne
boji, niti hudiča samega. Ko so tisti večer prijateljice šle z zabave peš, je kar
naenkrat zapihal močan veter, ki se je spustil nad skupino deklet in v vrtinec zajel
ravno to neustrašno deklico. Veter ji je slekel jopico in jo odnesel na bližnje drevo.
Deklica se je tako prestrašila, da je od takrat naprej bila previdnejša in nič več
tako lahkomiselna.
To zgodbo mi je pripovedovala moja pokojna prababica iz Črne.
Patrik Pavlin, 7. a

Tevž Slatinšek, 7. b
Pri pouku slovenščine so učenci 7. razreda urili svojo domišljijo tudi s pisanjem
besedil ob prebrani Homerjevi bajki Odisej na otoku Kiklopov. Postavili so se
v vlogo velikana Polifema in zapisali zgodbo skozi njegove oči.

POLIFEMOVA ZGODBA (odlomki)
Bil je lep sončen dan. Noge so me bolele in bil sem utrujen, saj sem že od jutra
pasel ovce in koze. Ko je sonce zahajalo, sem se odločil drobnico odpeljati domov.
Pognal sem jih v jamo, samce pa sem pustil zunaj ograje. Ker sem bil zelo utrujen,
sem zadremal, a so se začela tresti tla. Nisem se bal, saj sem vedel, da z druge
strani otoka prihajajo moji prijatelji – drugi Kiklopi, s katerimi si vsak poletni dan
zakurimo taborni ogenj, okoli katerega nato sedimo in si pripovedujemo zgodbe,
naša drobnica pa se pase naprej. In na vrsti je bila moja zgodba.
Veste, zgodilo se mi je nekaj strašnega. Ko sem se od vročine utrujen komaj
primajal do svoje jame, sem se usedel na svoj kamniti fotelj in zakuril ogenj. Takoj
za tem sem gnal molzno drobnico v votlino. Kar naenkrat je vzplamenel velik ogenj
in v moji majhni votlini so bili ljudje. Prosili so me gostoljubja in mi govorili nekaj
o bogovih. Od same jeze jih nisem poslušal. Govoril je samo en možicelj, bil je
najpogumnejši od vseh. Vprašal sem ga o tistem njihovem zasilnem pristanišču. Pa
mi ni povedal. Malo za šalo, malo za res sem vzel dva njegova moža in ju začel

prežvekovati. Ko sem jima pregriznil vrat, so jima možgani brizgnili ven. In ker so
vsi pričeli kričati, sem se tudi sam malo ustrašil.
Ko se še ni dobro zdanilo, sem že bil na molži. Za zajtrk sem pojedel še dva tista
možiclja. Odšel sem na pašo, vrata spet zaprl, ker sem hotel nekaj pojesti še za
kosilo. Kot sem rekel, da sem jih zaprl zaradi kosila, lahko zdaj rečem, da sem dva
pojedel še za večerjo.
Filip Praznik, 7. a
Pozno podnevi, ko sem se vračal s paše, sem zanetil ogenj in prikazalo se je 12 ljudi.
Prosili so me gostoljubja. Jaz sem se jim zasmejal in pojedel dva moža. Med njimi
je bil eden pogumnejši in sem ga vprašal, kako mu je ime. Ni hotel odgovoriti na
vprašanje, zato sem jih zaprl v votlino. Vsak dan sem pojedel 2 moža. Potem sem
ga nekega dne še enkrat vprašal, kako mu je ime. Odgovoril je Nikdo. Tako mu je
ime in tako ga kličejo vsi. Čudno.
Končal sem s pašo in pripravljal sem se na spanec. Možje so mi ponudili vina. Bila je
najboljša in najslajša pijača, kar sem jo kdaj pil. Seveda sem prosil za še in oni so
dotočili. Po tem kozarcu sladkega vinca sem se očitno pijan ulegel in poskušal
zaspati. Od prekomernega pitja sem začel bruhati. A tedaj so se pripravili v napad
in so mi potisnili žarečo palico naravnost v oko. Planil sem pokonci, saj me je peklo
in močno bolelo. Drugi kiklopi so vprašali, kaj je narobe in kdo je to storil in
odgovoril sem, da je kriv Nikdo. Mislili so, da sem bolan in so rekli, naj grem raje
spat.
Benjamin Jošt, 7. a
Nekega dne, ko sem s čredo ovac prišel domov, jih pomolzel in jih dal v ograde,
sem zaslišal nekakšen čuden zvok. Obrnil sem se in videl kot podgane velike palčke,
mislim, da jim rečejo ljudje. Zelo so mi bili čudni, saj jih še nikoli nisem videl na
otoku Kiklopov. Ko sem se jim približal, mi je eden, po imenu Nikdo, rekel: »Grki
smo, prosimo vas gostoljubja, gospod!« Nato sem mu odvrnil: »Kakšnega
gostoljubja neki, ali ne veš, da se Kiklopi ne zmenimo za Grke in vaše bogove.« Vzel
sem dva od njih, ju treščil ob tla, nato pa pogoltnil. Kako dobra sta bila 😊. Čez se
je prilegalo še sveže namolzeno mleka.
Erika Volker, 7. a

Mračilo se je in vračal sem se v votlino, ker sem videl posadko mornarjev oditi v
mojo votlino. Mislil sem, da so vlomilci. Povprašal sem jih, kdo so in od kod prihajajo.
Odgovorili so, da so Grki, da se vračajo iz bojev pri Troji in da jih ščiti bog Zevs.
Zelo sem se razjezil in zavpil tako glasno, da so se vsi podelali od strahu. Povedal
sem jim, da v mojih krajih ne spoštujemo Zevsa, ker smo močnejši od njega.
Njihov vodja mi je povedal, da se imenuje Nihče. Vsak dan sem pojedel dva njihova
vojaka. Ko pa sem na pašo peljal drobnico, sem pred votlino zavalil veliko skalo. Niso
mi mogli pobegniti. Nekega dne so mi dali poskusiti svoje vino. Bilo je tako močno,
da sem po treh kozarcih zaspal. Svojat je to izkoristila in mi uničila moje edino
oko. S sulico, ki so jo izdelali iz močnega borovca, so mi predrli oko. Ko sem od
bolečine vpil, so me sosedje vprašali, če mi je kdo kaj naredil. Jaz sem jim
odgovoril, da Nikdo. Mislili so, da se mi meša, zato so odšli. Vendar mi pobegniti ne
bi mogli, ker niso mogli odvaliti skale. Ampak so se zopet znašli. Ko sem zjutraj
izpuščal drobnico na pašo, sem iz varnosti, ker ne vidim, vsako ovco pobožal z roko
po hrbtu, ampak oni so viseli na trebuhu ovc. Tako so mi pobegnili na svojo ladjo.
Nekaj časa sem za njimi še metal velike skale, ampak ker jih nisem videl, jih tudi
nisem zadel. Ko so bili na varnem, mi je njihov vodja le zakričal, da mu ni ime Nikdo,
ampak Odisej.
Maj Juh, 7. b
Po odhodu Odiseja in njegovih tovarišev sem se odločil, da bom za svoja dejanja
poplačal. Storil sem že veliko stvari, ki so bile slabe.
Vpisal sem se v šolo za zeliščarke. V zeliščarski šoli sem bil edini moški. Vse druge
so bile ženske. Ugotovil sem, da mi nikoli ni bilo namenjeno ubijati ljudi. Zelišča
sem spoznaval in uporabljal samo na podlagi vonja in tipa. Šele kasneje, ko so mi
ostali povedali, da zelišče ni strupeno, tudi na podlagi okusa. Dobivali smo različne
naloge, pisne naloge in tudi naloge v praksi. Dobili smo nalogo, da moramo v parih
ustvariti produkt, ki bo zdravilen. Učiteljica mi je za par določila lepo ter pametno
žensko, ki je bila mojih let. Ime ji je bilo Calliope.
Odpravila sva se v gozd, kjer sva iskala različna zelišča . Našla sva veliko rastlin:
žrebčev trn, mokuljino glavico, deteljin vrat, šmihevski prst, carlov pljuček in še
in še. Poskušala sva narediti sirup za oči, ki naj bi blažil srbečico. Poizkusila sva na
mojem očesu, saj je bilo uničeno, čeprav me je včasih tudi srbelo. Kanila sva eno
kapljico – nič, drugo – tudi nič, v tretje pa se je v očesu naredila črna pika. Sunek
ni bil močan. Bilo je, kot da bi mi mušica padla v oko. Okrog črne pike se mi je
naredil rjav krog, okoli tega pa bel krog. Calliope je preučevala moje oko in

ugotovila, da je to pravo, neranjeno oko. Seveda sem takoj, ko je to rekla, zagledal
njo. Nisem se mogel vzdržati, da je ne bi objel in poljubil. Ko sem jo zagledal, sem
vedel, da je prava.
Tako sva dobila pohvale in zahvale s celega otoka Kiklopov. Čez eno leto pa sva
zibala tri prečudovite deklice, ki sva jim dala ime Harmonia, Yuoan Yin in Keya.
Tako dobro življenje živimo še danes.
Manca Janko, 7. b

Tia Kotnik Jauk, 9. b
Dolgo časa sem bil slep. Od tistega trenutka, ko so mi Odisej in njegova posadka
porinili kol v oko. Res sem si želel ženo, a jo je bilo težko najti, ravno zaradi tega.
Zdaj nisem več sam in imam tri otroke. Povedal vam bom kratko zgodbo, kako se
je vse obrnilo meni v prid.
Nekega dne je v mojo jamo prišel človek, ki ga nisem poznal. Nisem ga videl, ampak
slišal. Hotel sem ga pregnati, zato sem klatil z rokami. Ta človek je začel govoriti
in jaz sem se umiril ter mu prisluhnil. Rekel je: »Polifem, jaz te dobro poznam in
vem, kaj vse hudega se ti je zgodilo, a za to si si kriv čisto sam. Vem tudi, kaj si
želiš, a to boš moral urediti sam. Jaz te lahko popeljem samo nazaj v čas, ko so v
tvojo jamo prišli Odisej in posadka. Ko bodo odšli in se boš hotel vrniti v sedanjost,
sedemkrat zavrti tisti kol, s katerim so te pred leti oslepili. In še en namig. Ni ti

potrebno biti ljudožerska zver, bodi prijazen.« Takoj za tem ga nisem več slišal in
čez kakšno minutko se mi je povrnil vid. Mislil sem, da mi je tisti človek povrnil vid,
ampak sem se spomnil njegovih besed: »Jaz te lahko popeljem samo nazaj v čas,
ko so v tvojo jamo prišli Odisej in njegova posadka.«
V svoji jami sem zagledal Odiseja. Upošteval sem navodilo in bil prijazen do njih.
Dal sem jim vina, hrane in prenočišče. Niso me zabodli s kolom, zato tudi v
sedanjosti nisem več slep. Zjutraj so se zbudili in odšli. Hotel sem se vrniti nazaj
v sedanjost. Pozabil sem, kaj mi je človek rekel. Razmišljal sem in razmišljal. Nisem
in nisem se mogel spomniti, kaj moram narediti, da se vrnem. Razjezil sem se in
začel tisti kol z vso močjo vrteti. Vse je postalo temno. Čez nekaj časa sem se
vrnil v sedanjost. Nisem bil slep. Vse sem videl. Bil sem zelo, zelo, zelo srečen.
Zdaj sem lahko videl tistega človeka. Bil je zelo čudno oblečen, nisem ga ravno
prepoznal, saj so sončni žarki svetili v jamo in se je vse zelo slabo in megleno videlo.
Potem pa je rekel: » Dobro si opravil, zdaj si izvedel, da moraš biti prijazen,
velikodušen in moraš znati pomagati, brez tega ne gre. Zdaj lahko uresničiš svojo
željo.« Še uspel se mu nisem zahvaliti in je že odšel. Res me zanima, kdo je bil.
Zelo sem mu hvaležen, saj mi je pomagal, da se mi je moja želja uresničila.
Čez nekaj časa sem našel popolno ženo. Zdaj imava tri otroke in smo srečna
družina. Če ne bi bilo tistega dogodka, bi še danes sedel v samoti, črnini in tišini.
Tiara Fortek, 7. b

Špela Preglav, 8. a

ZGODBA O TREH GRAJSKIH HČERAH
Na območju prevaljskih fužin in Guštanja je bilo nekoč jezero. Ob obrežju je živel
graščak, ki je imel tri hčere - Marijo, Barbaro in Rozalijo. Zelo rade so se s čolnom
vozile po jezeru. Obiskovale so sosednjega graščaka na drugi strani jezera. Nekega
večera, ko so se vračale domov, jih je dobil hud vihar. Ni bilo pomoči, hčerke so
utonile. Graščak je ukazal, naj jih poiščejo, a jih niso našli. Graščak je obljubil, da
bo tam, kjer bo našel trupla, sezidal svetišča. Prišla naj bi velika vidra in prejedla
velikansko skalo, da je voda lahko odtekala. Tam je zdaj Votla peč, pod njo pa teče
reka Meža. Jezero je usahnilo in našli so trupla. Kjer je našel truplo Marije, je
sezidal cerkev Devica Marija na jezeru, ki stoji Na Fari na Prevaljah. Kjer je našel
hčerko Barbaro, je postavil cerkev sv. Barbara, ki je na pokopališču Barbara. In
tam, kjer je našel Rozalijo, je sezidal votlino, v kateri počiva Rozalija.
Tiara Fortek, 7. b
KOROŠKA BAJKA IZPRED DAVNIH ČASOV

Tevž Slatinšek, 7. b

Moja prababica (86 let) mi je pripovedovala. Spomni se, da je nekoč to zgodbo
prebrala v stari knjigi koroških pripovedk.
Kmet je imel hlevu lepe vole. Nekega jutra, ko je prišel kmet v hlev, so njegovi voli
čisto izmučeni in mokri ležali na tleh. Spraševal se je, kaj je z njimi narobe.
Voli so bili vsako jutro takšni. Vsak dan so bili bolj izmučeni. To je trajalo dober
teden dni. Nato pa je kmet le izvedel, kaj se z voli ponoči dogaja. Z njegovima
voloma je Povodni mož vsako noč prenašal vodo v škafih izpod Uršlje gore. Vodo je
prenašal na Ivarčko jezero in tudi na mariborsko Pohorje. Od takrat se na teh
mestih nahajajo jezera.
Povodni mož se je zahvalil kmetu. Tema voloma, ki sta mu bila v pomoč, je nekega
dne obesil na rogove vsakemu po vrečko zlata.
Tevž Slatinšek, 7. b
POUSTVARJANJE OB KRALJU MATJAŽU

Ema Salkić, 6. b

RECEPT ZA ČAROBNO JUHO (ki bo pospešila rast Matjaževe brade)
Vsi poznamo kralja Matjaža, njegovo brado in kaj pripoveduje legenda o njem.
Nekega dne sem se odločila, da je dovolj čakanja in da bom poskušala pospešiti
rast njegove brade. Tuhtala sem in tuhtala, kaj bi naredila. Odločila sem se, da
bom skuhala juho iz samih priznanih zelišč. Pripravila sem si kotel in ga pristavila
na ogenj. Notri sem dala naslednje sestavine:
- 2 lista lovorja,
- 100 g mete,
- 50 g žajblja,
- 3 vejice rožmarina,
- 25 g vrtnic,
- 500 ml vode.
Odšla sem do votline kralja Matjaža ter mu dala nekaj te čudežne juhe. V trenutku
je njegova brada začela rasti hitreje. Čakala sem, da odpre oči …
Neža Kovačec, 7. a
KRALJ MATJAŽ PRI MENI DOMA
Bil je mrzel januarski dan, okolico je pobelil sneg, jaz pa sem moral v hiši pisati
domačo nalogo. Ves zatopljen v črte zvezka me predrami trkanje na vrata. Kdo bi
bil ob taki zgodnji uri? Kdo bi sploh trkal na balkonska vrata? Počasi sem vstal in
pogledal. Ne morem trditi, ampak mislim, da so mi takrat oči izstopile iz očesnih
jamic. Pred vrati je stal velik mož z dolgo brado. Najprej sem mislil, da je prišel
dedek Mraz, sicer z zamudo, ampak časi so tako ali tako čudni, zato sem samo
strmel vanj. Očitno je moralo miniti kar nekaj časa, saj me je možakar vprašal, če
lahko vstopi, malo mu je hladno, je rekel. »Seveda. Vstopi, dedek Mraz,« sem ga
povabil naprej. Zasmejal se je in se mi predstavil kot kralj Matjaž. To me je zelo
presenetilo, saj sem se ravnokar učil o njem.
Postregel sem mu s toplim čajem in piškoti, saj je očitno prehodil dolgo pot in to
po snegu. Posadil sem ga na stol in vklopil televizijo, da bi dokončal nalogo, preden
se posvetim njemu. Od samega presenečenja, da se majhni ljudje premikajo in
pogovarjajo v tako majhni in tanki škatli, ki visi na zidu, je skoraj padel s stola, in
ker sem se ustrašil, da ga bo izdalo srce, sem TV-sprejemnik izklopil. Ko se je kralj
Matjaž pomiril, me je prosil, če lahko greva raje ven na zrak, ker mu niso ravno

všeč te naprave, iz katerih prihajajo glasovi, v katerih so zaprti mali ljudje. Seveda
sem privolil, saj je vsak izgovor, da mi ni treba delati stvari za šolo, dobrodošel.
Odšla sva na sneg, kjer sva naredila snežaka, nato še enega in še enega. Malo sem
se že naveličal 'rolanja' snega, zato sem naredil majhno kepo in jo vrgel točno v
hrbet kralja Matjaža. Najprej me je začudeno pogledal, nato pa se je nasmejal,
sam naredil kepo in jo z vso silo vrgel vame. In tako sva se kepala, smejala in valjala
po snegu. Čas je mineval, približeval se je čas kosila, zato sem ga povabil, da bi
jedel z mano. Ovil si je svojo dolgo brado okoli vratu in povabilo vljudno odklonil.
»Prišel sem k tebi samo zato, da ti pokažem, kako lepo je zunaj v naravi, ker si ti
na to pozabil. Opazoval sem te že kar nekaj časa in sklenil, da ti moram ponovno
vzbuditi željo po igri zunaj, v naravi, saj zdaj ves svoj čas preživljaš samo za temi
čudnimi napravami.« Zamislil sem se nad njegovimi besedami, sklonil sem glavo, saj
sem se zavedal, da ima prav. In ko sem se mu želel zahvaliti, sem opazil, da ga ni
več. Tekel sem levo, desno, pogledal sem sem, tja, ampak kralja Matjaža ni bilo
več. Le kam bi lahko šel? Le kje živi? Mislim, da nam je učiteljica to povedala,
ampak se nisem mogel spomniti. In tako mi ni preostalo nič drugega, kot da sem
odšel nazaj v svojo sobo, vklopil računalnik ter v spletni brskalnik Google vpisal:
Kje živi kralj Matjaž? ...
Filip Praznik, 7. a

Ema Salkić, 6. b

ZNAŠLA SEM SE V ČASU KRALJA MATJAŽA
Nekega dne smo z družino odšli na kratek izlet. Šli smo do votline kralja Matjaža.
Votlina je bila kar zanimiva, a ne tako, kot sem si predstavljala.
Zelo sem si želela spoznati kralja Matjaža, ampak časa ne moreš zavrteti nazaj.
Moja bratca sta hotela skozi ograjo v votlini na drugo stran, a mama in oče nista
dovolila. Ko so oni že odšli iz votline, sem jaz še nekaj časa gledala v kralja Matjaža,
ki ni bil resničen. Bila sem potrta, ker sem si resnično želela, da bi ga spoznala.
Nekaj sem zaslišala, kot bi mi nekdo šepetal, vendar okoli mene ni bilo nikogar.
Težko sem razumela besede. Zazdelo se mi je, da je omenil nekakšen stroj. Še
enkrat sem zaslišala glas, tokrat je rekel: »Časovni.« Res nisem vedela, kaj naj bi
besedi stroj in časovni pomenili. Ko pa sem obrnila besedi, sem ugotovila, da je ta
glas omenil časovni stroj. Čudno se mi je zdelo, zakaj bi kdo omenjal časovni stroj.
Dolgo časa sem razmišljala in res me je bilo strah tistega glasu, slišalo se je, kot
bi govoril nekakšen slaboten moški, ki ga nekdo drži za grlo in ga duši. Zelo me je
zanimalo.
Dolgo časa je minilo in morali smo domov. Mama me je poklicala, naj pridem, saj
odhajamo. Spet tisti glas: »Votlinaaaaa, kraljjj, M, M.« Tokrat se je slišalo, kot bi
tisti moški umrl in izrekel zadnje besede. Kar zmrazilo me je in hitro sem odšla iz
votline. Še preden pa sem prišla do avtomobila, sem povezala vse besede in zazdelo
se mi je, da omenja časovni stroj v votlini, ki me lahko popelje do kralja Matjaža v
preteklost. Mislim, da je hotel reči Matjaž, ampak mu je verjetno zmanjkalo moči.
Hitro sem stekla nazaj v votlino. Malo sem pogledala naokoli in videla, da je za
vrati, kjer je bil tudi kralj Matjaž, časovni stroj. Vsaj tako se mi je zdelo. Z vso
silo sem treščila v vrata, da so se odprla. Bil je zelo star, vsepovprek so bile
pajkove mreže, na njih pa pajki. Vse je bilo prašno. Videla sem, da je nekaj pisalo
in bilo prekrito s prahom. Obrisala sem prah in nato se je videlo. Bilo je zapisano z
rimskimi znaki. Mislim, da so bile številke, ampak nisem bila prepričana. Malce me
je postalo strah, a sem si res želela iti v preteklost.
V upanju, da je v notranjosti časovni stroj v boljšem stanju, sem odprla vrata.
Notri zagotovo ni bilo bolje! Zelo je smrdelo, pajčevin je bilo toliko, da bi lahko iz
njih sešil pulover za slona, prahu je bilo tako veliko, da sem dihala le s težavo in še
na tleh so bile žuželke ter mrtve podgane. Takoj sem si premislila in hotela oditi,
a vrata so se zaloputnila. Nisem mogla ven. Začela sem kričati in vpiti:
»Mamaaaaaaa, ataaaaaaaaaa, Tjannnnnnn, Tinejjjjjjjjj, kdorkoliii, pomooooooč!«
Nihče ni prišel. Bila sem zelo žalostna, ker nisem mogla iz votline in sem imela
občutek, da nikoli ne bom več videla družine, sorodnikov, prijateljev … Pomislila

sem: »Kaj, če je to edini časovni stroj na svetu, jaz pa ne bom izkoristila
priložnosti?« A prepričana sem bila, da ne bom šla v tisto umazano, ogabno in
smrdečo luknjo.
Minilo je kar nekaj ur. Nisem si znala predstavljati, kakšno paniko so zganjali moji
starši. Potem je tudi mene začela grabiti panika. Stene so se začele pomikati proti
meni. Edini izhod je bil časovni stroj. Nisem se hotela usesti tja. Ampak sem se
morala, sicer bi umrla, saj bi me tiste stene stisnile v palačinko. Skočila sem noter
in nekaj časa počakala. To je bilo najbolj groznih pet minut v mojem življenju.
Zazdelo se mi je, da so se stene ustavile. Hotela sem odpreti vrata in pokukati ven.
Vrat ni šlo odpreti. Stene so se ustavile šele, ko so prišle do časovnega stroja.
Ujeta sem bila v njem. Nisem mogla več čakati in sedeti v tisti grozi. Brez
pomisleka sem začela pritiskati na gumbe. Nekaj je zašumelo in pristala sem v temi.
Okoli mene so se pojavili nekakšni ekrani. Na njih je bilo prikazano, kaj se je
dogajalo v preteklosti. In ko se je čas previl nazaj, sem lahko stopila iz časovnega
stroja. Videla sem sebe in mojo družino, kako gledamo kralja Matjaža. Ugotovila
sem, da ta stroj deluje. Hotela sem prebrati, kaj piše na gumbih, ampak je bilo
spet zapisano v rimskih številih. Po sto in enem poskusu se mi je zazdelo, da sem
prišla toliko nazaj, kot sem hotela. Hotela pa sem priti do tistega dogodka, ko se
je ta prostor, v katerem je bil časovni stroj oziroma v katerem sem bila jaz, odprl
in je v votlino pritekel kralj Matjaž. Vedela pa sem, da sem v pravem času, ker tam,
kjer so danes vrata, jih takrat ni bilo, saj v tistem času ta kraj še ni bil odkrit.
Spet sem zaslišala tisti glas. Vse se je dobro razumelo. Ni se slišalo kot takrat,
ampak je glas imel veliko energije in ni bil šumeč. Rekel je: »Nihče te ne vidi. Rešiti
moraš kralja Matjaža, da bo lahko živel in vladal ljudem naprej. Saj poznaš zgodbo
o kralju Matjažu, a ne? Preprečiti moraš, da bi ga napadli. On je dober človek in
ne zasluži si, da bi tu sedel toliko let, da se mu brada ovije devetkrat okoli mize.
Ravno na ta dan so ga napadli. Res je, da te nihče ne vidi in sliši, a vseeno lahko
premikaš predmete. Vem, kakšna je tvoja želja. Uresničila se ti bo le, če to storiš.
Verjetno se sprašuješ, kdo sem. Jaz sem varuh časovnega stroja. No, zdaj pa
prepreči napad oziroma reši kralja Matjaža in njegovo vojsko.« Zdaj sem točno
vedela, kaj je moja naloga. In videla sem, da je stroj povsem nov in zelo lep, tako
kot je tudi ta glas. Poiskati sem hotela izhod iz te skrite sobane. Nikjer ga ni bilo.
Spet se je zaslišal glas: »Pojdi do mize, po kateri se zdaj v prihodnosti plete
Matjaževa brada in jo sedemkrat obrni.« Šla sem do mize in jo začela obračati.
Res je bilo naporno. Ko pa sem jo obrnila sedmič, so se tla zatresla in pod mano se
je odprla luknja, v katero sem padla in prišla točno do Matjaževega prestola. Videla
sem njega, njegove sluge in tudi vojsko. Šla sem malo naprej in skozi okno pogledala,

kaj se dogaja zunaj. Odšla sem ven in videla dva vladarja, ki sta šepetala med seboj.
Šla sem bliže in poslušala. Pogovarjala sta se, kako bodo napadli Matjaža in njegovo
vojsko. Odločila sem se, da jih bom malo prestrašila. Šla sem do zadnjega vhoda,
na vrata navezala vrvico, jo prijela in šla do glavnega vhoda, kjer sem počakala, da
pridejo. Ko so stopili pred vrata in hoteli vstopiti, sem jim zaprla vrata in potem
še povlekla za vrvico, da se je zaprl tudi zadnji vhod. Na eni strani sem jim zaklenila
vrata in hitro stekla na drugo stran, kjer sem tudi zaklenila vrata. Tako nihče ni
mogel v grad. Iskali so rešitve, ampak nikomur ni uspelo. Le eden je poskušal
splezati, a sem mu vrgla kamen naravnost v prste, da je padel naravnost na glavo.
Začeli so metati kamne v okna, da bi jih razbili in nekako splezali v grad. Očitno so
si res res želeli ubiti kralja Matjaža. Vladarje je bilo tako strah, da so se jim
začele tresti noge, trije pa so, kolikor so jih nesle noge, tekli proč. Z dreves sem
potrgala jabolka, pobrala kamne in jih metala v njih, vzela sem jim orožje in ga
vrgla stran, majala sem gugalnice in veje na drevesih. Ostala sta samo še dva.
Potisnila sem velik voz, ki se je peljal za njima, enega je povozil, drugega pa ni, ker
se je vrgel po hribu navzdol in pristal v mlaki. Vsi, ki so bežali proč, so kričali: »Ta
grad je preklet, vse nas bo ubil, nikoli več ne grem sem. Mislim, da je bolje, da
Matjaža pustimo, da vlada in daje dobro ljudem. Bog, usmili se nas!« Mislim, da jih
je izučilo in ne bodo več prihajali do gradu ter grozili Matjažu s smrtjo.
Šla sem nazaj v grad in spet zaslišala tisti glas, ki je pravil: »Dobro si opravila,
zdaj pa pojdi do kralja Matjaža in mu nič ne govori, kaj si naredila. Pogovori se z
njim, kar si hotela. Potem pa trikrat z nogo udari po tleh in vrnila se boš v
sedanjost.« Upoštevala sem ga in odšla do Matjaža. Ničesar mu nisem povedala
glede drugih vladarjev, ki so ga hoteli ubiti, le pohvalila sem ga, da je dober kralj
in mu postavila nekaj vprašanj. Res je bil prijazen.
Čas je že bil, da se vrnem. Trikrat sem z nogo udarila ob tla in vrnila sem se nazaj
(v sedanjost). Pogledala sem okoli sebe in stala sem v tisti skriti dvorani, kjer je
bil prej časovni stroj. Ampak tam ni bilo ne Matjaža in ne časovnega stroja. Šla
sem iz votline, pred katero je stala policija. Ustrašila sem se. Pred sabo sem
zagledala svojo družino. Vsi so bili zelo zelo prestrašeni in panični. Spraševali so
me, kje sem bila, kaj sem delala ... Povedala sem jim vso zgodbo, kako in kaj se je
dogajalo. Nihče mi ni verjel. Mami in atiju ta moja dogodivščina ni bila najbolj všeč,
meni pa zagotovo.
Tiara Fortek, 7. b

Ema Salkić, 6. b
NAPOJ ZA HITREJŠO RAST MATJAŽEVE BRADE
Bližal se je mamin rojstni dan. Za darilo sem ji hotela pokloniti set doma narejenih
izdelkov za nego telesa. Naredila sem plan, da bom izdelala eterično olje, kremo
za roke, vlažilno kremo za obraz in losjon za zdravo ter učinkovito nego las.
Vzela sem košaro in se odpravila v bližnji gozd. Hodila sem po jasah in nabirala rože
ter dišeče trave – zelišča. V gozdu sem bila dolgo časa. Prepustila sem se lepotam
pomladi, svežemu zraku, ptičjemu petju, prijetnemu vetru, ki s sabo prinaša
poletje. Usedla sem se na štor, na katerem sem preštela letnice. Številka me je na
nekaj spominjala. Takrat nisem vedela, na kaj. Kot rečeno, osredotočala sem se na
naravo, ki me obdajala. Pot me je zanesla mimo hiše, v kateri je stanovala starejša
gospa. Kolikor mi je povedala mama, ji je bilo ime Alenka. Sosedje pa so jo klicali
Alenčica. To ime me je spomnilo na zgodbo o kralju Matjažu, saj je bilo Alenčica
ime deklici, ki je obiskala votlino kralja Matjaža. Celotno pot do doma sem
premišljevala o tej zgodbi.
Ko sem prišla domov, sem stvari hitro spravila v klet, da jih mama ne bi opazila.
Želela sem, da to ostane skrivnost. Pri večerji sem mamo vprašala, zakaj naša

dežela nima kralja. Rekla je, da ga je včasih imela. Izgubila pa ga je takrat, ko so
kralji drugih dežel našemu kralju zavidali. Prišlo je do vojne, ki je našega kralja
zaprla v votlino pod Peco. Rekla je, da bo kralj osvobojen takrat, ko se mu bo brada
sedemkrat ovila okoli mize, za katero spi.
Odpravila sem se spat. Sanjala sem, da hodim po poti, po kateri sem hodila včeraj.
Zaneslo me je v hišo, ki je bila v lasti Alenčice. Pod preprogo, na kateri je stala
miza, je bila lesena loputa, ki je odpirala pot do stopnic, ki so vodile v podzemlje.
Sanje so se končale, ko sem stopila na sedmo stopnico.
Zjutraj sem rekla mami, da grem na sprehod po gozdu. Z mano je šla moja najboljša
prijateljica. Šli sva do hiše, pod katero naj bi bile stopnice. Ko sva prispeli do
ograje, ki je bila okoli hiše, se je v naju zapodil pes čuvaj. Proti gozdu sva na vso
moč tekli. Končno sva se zapihani ustavili pri štoru, na katerem sem sedela včeraj.
Prijateljico je klicala mama in ostala sem sama. Še enkrat sem se odpravila do hiše,
a zdaj me pes ni napadel. Polizal me je po roki, jaz pa sem potrkala na vrata.
Alenčica me je gostoljubno sprejela, mi ponudila sok in domače pecivo. Povedala
sem ji o sanjah, rekla pa je: »Pojdi, pojdi, a pazi! Spodaj te lahko premami
skušnjava! Najprej pojdi do Matjaža, se z njim pogovori, nato pa stori, kar ti bo
rekel. Povedal ti bo vse: kaj in kdaj naredi, kdaj se vrni in s čim se vrni! Šele nato
ti bo poklonil darilo, ki si ga zaslužiš.«
Malce sem se prestrašila, a sem se odpravila po stopnicah navzdol.
Zagledala sem zakladnico, v kateri je bilo zlata toliko, kot ni smeti niti na
največjem smetišču. Skoraj sem pograbila pest cekinov, a sem se spomnila nasveta,
ki mi ga je zgoraj dala Alenčica. Šla sem do mize, za katero je sedel kralj Matjaž.
Sedemkrat sem potrkala po mizi in kralj se je zbudil. Hitro sem sedla na stol, saj
mi je tako naročila Alenčica. Kralj je začel: »Prijateljica moja! Poslušala si nasvet
stare gospe. Tvoja mati bo zelo vesela darila, ki si ji ga pripravila.« V tistem
trenutku se mi je utrnila zamisel. Vstala sem s stola, urno stekla po stopnicah, do
gozda in do doma, vzela stekleničko z losjonom za lase ter se kot blisk vrnila nazaj
v jamo. Na Matjaževo brado sem nanesla sedem kapljic losjona, brado ovila okoli
mize in tako se je pred nama odvalila skala. Skozi njo sva videla celotno pokrajino.
Vprašal me je: »Rešiteljica moja! Kaj naj ti dam v zameno, ker si me rešila? Napoj
za nesmrtnost? Celo zakladnico? Želiš oblast nad kraljestvom?« Odkimala sem.
Rekla sem, da želim, da na svetu ne bi bilo krivic, da ljudje ne bi trpeli, da bi vsi
živeli v normalnih življenjskih razmerah ter da bi bil svet poln miru. Izpolnil mi je
željo, brez vseh nesporazumov prevzel oblast nad našo deželo in to celo na mamin
rojstni dan.

Še danes cel svet z mano vred živi mirno in srečno življenje. Zanimal ga je tudi
recept za moj losjon, a mu ga nisem hotela izdati.
Manca Janko, 7. b

Tia Kotnik Jauk, 9. b
V četrtek, 28. 1. 2021, smo šestošolci imeli nekoliko drugačen športni dan. Preko
Zooma smo bili z učiteljema CŠOD Peca (z Juretom Penecem in Matejem
Kodrinom). Predavala sta nam o zgodovini smučanja, nato pa smo imeli različne
športne dejavnosti doma in v okolici doma. Bilo je zanimivo in poučno, predvsem pa
drugače izpeljano.
Špela Spanžel, 6. b
Naučili smo se smučarska pravila, spregovorili o nevarnostih na smučiščih,
smučarski opremi, se vmes za predah razgibali, šli na zrak. Bilo je zabavno. Na
koncu smo reševali kviz in preverili svoje znanje.
Ema Salkić, 6. b
Voranc Ogris iz 6. a je imel svoj športni dan in je pripravil galerijo fotografij s
svojega zimskega pohoda, ki si ga lahko ogledate na SPLETNI STRANI ŠOLE pod
DOGAJANJE V ŠOLI.

Tako spoznavam novo domovino, svojo bližnjo okolico ter kraje.
Ema Salkić, 6. b

Devetošolka Lena IRŠIČ je za svoje razmišljanje (o babici in njenem
življenju v domu starostnikov) na literarnem natečaju Zveze delovnih
invalidov Slovenije prejela KNJIŽNO NAGRADO in PRIZNANJE.
Njen sestavek je objavljen v ZBORNIKU PRISPEVKOV.
Iskrene čestitke, Lena.

EPIDEMIJA NAM JE VZELA
VELIKO LEPIH PROSTIH TRENUTKOV
Moji babici, ki je očetova mama, je ime Mojca. Pravim ji babi, ker je prišla s
Štajerske, medtem ko mamini mami pravim bica, saj je Korošica.
Babi že tri leta živi v domu starostnikov v Črnečah pri Dravogradu. Preden je odšla
v domsko oskrbo, je imela hude zdravstvene težave in so ji zato morali odrezati
levo nogo nad kolenom. Od takrat potrebuje posebno nego in je na invalidskem

vozičku. Čeprav se ji je življenje obrnilo na glavo, je še vedno polna življenja in ne
vrže puške v koruzo. Zame je prava borka.
Živi od spominov iz preteklosti. Ti ji napolnjujejo dneve in sleherni trenutek, ko je
sama s sabo. Še vedno je miselno aktivna, razveseli se vsakogar, ki ji polepša dan
(zdaj s pogovorom po telefonu) in ji želi izboljšati prihodnost. Vem in čutim, da me
ima zelo rada, saj sem njena edina vnukinja. Ljubezen in pozornost ji tudi sama
vračam. Pred letošnjim izbruhom virusa sem jo velikokrat obiskala, ata pa jo je ob
vikendih pripeljal k nam na kosilo, sploh v poletnih mesecih, ko smo lahko skupaj
uživali v pritličju naše hiše na terasi.
Lepega sončnega dne v avgustu, ko je praznovala svoj rojstni dan, sem se
pogovarjala z njo. Pripovedovala mi je o sebi, svojem življenju in občutkih, ki jo
trenutno navdajajo v domu starostnikov. Vedela sem, da je imela težko življenje in
da ji sedaj ni lahko, ker je na invalidskem vozičku in je odvisna od drugih. Bila je
zelo šokirana, ko je izvedela, kaj jo čaka, a potem se je sprijaznila. Nikoli si ni
mislila, da bo v starosti doživela kaj takega. Najprej je bila v sobi s sostanovalko,
vendar ji ni najbolj odgovarjalo. Čez čas je dobila enoposteljno sobo in sedaj se
bolje počuti. Sama skrbi zanjo in za lepe rože, ki jih ima na okenski polici. Vesela
sem, da se je vživela v domsko življenje in da se tam dobro počuti. Vemo, da je na
varnem in da je poskrbljeno zanjo. Nasmejana mi je pripovedovala, kako poteka
njen dan, da zgodaj vstane, po zajtrku v jedilnici ima razgibalno terapijo, ki traja
eno uro. Spoprijateljila se je z mnogimi sostanovalci in spoznala, da si lahko dan
popestri tudi tako, da kaj ustvarja. Odločila se je, da bo obiskovala aktivne
delavnice, kjer iz stiropora oblikujejo majhne kroglice različnih barv, jih lepi na
karton, na katerem je risba, in oblikuje sliko. To rada počne, saj je vedno bila
natančna. Po kosilu običajno malo počiva ali zaspi in popoldne spremlja različne
televizijske nadaljevanke. Pred večerjo se s sostanovalci pogovarja, pijejo kavo in
že je tu večerja. Povedala je, da ji delovni dnevi med tednom hitro minejo, bolj
dolgočasno je v soboto in nedeljo, ko ni aktivnosti, sedaj pa so še obiski bližnjih
omejeni in v naprej načrtovani. Toda babi je imela vseskozi dosti obiskov, tako da
ji je tudi ta čas minil, kot bi pihnil. Vmes bere, barva in plete. Tu so na srečo še
mobilni telefoni, da smo vsak dan na vezi z njo. Na srečo se spozna na tehniko in
gre v korak s časom.
Zanimalo me je, kako je zadovoljna s hrano, ki ni ista, kot je bila njena kuha. Pravi,
da res ni tako, kot je bilo doma, vendar je okusno pripravljeno, lahko bi morda le
nekoliko izboljšali okus. Vsega sicer nima rada, toda ker ne je veliko, se je navadila.
Rada pove, da je osebje prijazno, čeprav kdaj pa kdaj tudi občutiš napetost, kar
je pa v današnjem tempu življenja normalno, še posebej sedaj, ko so vsi stanovalci

in tudi uslužbenci pod stalno kontrolo. Včasih se izgubi kako oblačilo, ki ga daš v
pranje, vendar se čez čas spet najde. Oče mi je predlagal, naj jo vprašam še kaj o
drugih aktivnostih in prireditvah, ki jih v domu ponujajo. Povedala mi je, da so imeli
skoraj vsak četrtek popoldne organizirane različne predstave, nastope pevskih
zborov, včasih plese, enkrat letno dan odprtih vrat, ko so povabili svojce in
prijatelje, da so z njimi pokramljali in se poveselili. Enkrat mesečno praznujejo vsi
tisti, ki imajo v mesecu rojstni dan. Dobijo simbolična darilca, jih pogostijo s torto,
nazdravijo, zaplešejo in si povejo, kaj jih muči. Vsako leto pred poletjem so imeli
organiziran enodnevni izlet. Letos je na žalost zaradi epidemije odpadel, a ko bo
vse to mimo in se bodo vrata domov spet odprla, bodo vse nadoknadili.
Moja skromna babi si želi le zdravja in da bi bila jaz pridna v šoli in doma. Pravi, da
ničesar drugega ne potrebuje, da je srečna, če smo srečni mi, ki jo imamo radi in
da jo osrečujemo, ko smo z njo, ko mislimo nanjo. Ni nujno, da nas vidi, važno je,
da sliši naš glas.
V času korona krize sem pogrešala stik z babico, da bi jo lahko objela ali ona mene,
a krajšali sva si čas z dolgimi pogovori (tudi zaupnimi). Želim, da se naše življenje
čim prej (pre)usmeri na stare tirnice, da bomo spet normalno zaživeli in se objeli.
Lena Iršič, 9. b

Zbrala in uredila: Vanja BENKO, mentorica ŠNO

Patricija Repas Kričej, 8. a

