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APRIL 2021
»Za veliko noč vam pošiljam v pomoč enega zajca,
ki rad štriha jajca,
eno pišče,
ki hren išče
in kuharico lisico,
da ti speče orehovo potico.«
Marija Kričej, 8. a

Tevž Slatinšek, 7. b

Marija Kričej, 8. a

Marija Kričej, 8. a

Anej Gorenjak, 9. b

Anej Gorenjak, 9. b

Neža Ferk, 8. b

Špela Preglav, 8. a

Tako kot vsako leto smo pri nas doma začeli velikonočne praznike z barvanjem
pirhov. Letos smo jih zaradi korona časa pobarvali le 20. Seveda pa k velikonočnim
jedem spada tudi sveže pečen šartelj.

Erika Volker, 7. a

Špela Preglav, 8. a

Tevž Slatinšek, 7. b

PREBUJANJE …

Neža Ferk, 8. b

Marija Kričej, 8. a

Neža Ferk, 8. b

DNEVNIK RASTI ROŽE – HIJACINTE

21. 2. 2021

7. 3. 2021

2. 4. 2021

20. 3. 2021

3. 4. 2021

Neža Ferk, 8. b

Ob občinskem prazniku, ki ga praznujemo 12. aprila, smo se
prežihovci poklonili jeklarstvu in svojemu kraju. Knjigo vam
predstavimo v mesecu maju.

V četrtek, 8. 4. 2021, smo imeli učenci od 6. do 9. razreda
NARAVOSLOVNI DAN – VARUJMO NAŠE OKOLJE. Zaradi ukrepov,
ki trenutno veljajo v državi, smo ga izvedli od doma – na daljavo.
Raziskovali in učili smo se, kako varčujemo s pitno vodo in kako skrbimo
za čisto okolje ter odpadke.

Erika Volker, 7. a
NORMALNO ŠOLANJE.
VIRUS POPUŠČA.
SVOBODA GIBANJA.
MOŽNO DRUŽENJE.
OTEŽENO ŠOLANJE.
VEČJA PRISOTNOST VIRUSA.
ŠE MOŽNO PREHAJANJE MED REGIJAMI.
OMEJITVE DRUŽENJ.
OBVEZNE MASKE V ČASU ŠOLANJA.
VISOKA PRISOTNOST VIRUSA.
OTEŽEN PREHOD MED REGIJAMI.
OTEŽENO DRUŽENJE.
ŠOLANJE NA DALJAVO.
VIRUS SPET PODIVJAL.
NI PREHODA MED REGIJAMI.
MAJHNA MOŽNOST DRUŽENJA.
ŠOLANJE OD DOMA ZA VSE.
VIRUS PREVLADA.
NI PREHODA MED OBČINAMI.
PREPOVED DRUŽENJA.

ČISTA DEPRESIJA IN ŽIVI DOLGČAS.
Aljaž Krivograd, 9. b

Brez žive duše, zunaj tišina mučna.
Odbija ura policijska.
Tesnoba te od znotraj stiska.
Že desetič naslednja dva tedna ključna.
Oranžna, rdeča, črna cona.
Zatočišča so naši domovi.
Okužbe naraščajo.
Krivec le eden – KORONA.
Maja Mager, 9. a

KORONA nas je vse zavzela,
hitro maske nam nadela.
Čez mejo nas spustijo,
le v karanteno nas zapodijo.
Vsi ob računalnikih visimo,
malo se le naučimo.
To tragedija je prava,
a hitro postane zabava.
Zdravniki v skafandrih se znojijo,
ljudje zaprti doma trpijo.
Odpre se naj država
in bomo vsi srečni,
kar se da.
Lia Lužnik, 9. a

Marca 2020 se je KORONA pri nas začela,
res ne vem, zakaj je priletela.
Vse ljudi je obnorela,
saj se je epidemija začela.
Ostali smo doma,
češ da je nihče na lastni koži ne spozna.
Sprva zelena faza je bila,
bolezen še ni bila tako razširjena.
Vedno huje je postajalo
in nas v rumeno fazo je podajalo.
Ukrepov smo se kolikor toliko držali,
kmalu smo v oranžni fazi pristali.
Rdeče faze precej smo se bali,
ker so ukrepi se stopnjevali.
V šolo smo lahko hodili,
a smo se modelu B prilagodili.
Srednješolci so žalostni bili,
saj C modela niso si želeli vsi.
Da o študentih ne govorimo,
saj vsi strokovnjaki pravijo:
»Ne, predavalnic še ne odpirajmo!«
Črne faze se zelo bojimo,
v tem primeru lahko drug drugega ogrozimo.
Najbolje, da ostanemo doma,
korona virus močnejši od vseh nas biti zna.
Anej Gorenjak, 9. b

Neža Ferk, 8. b
Ko pride spet POMLAD,
rumeno, skoraj zlato sonce
stopi ledeni sneg.
Potem zelena trava vzklije
in v njej rumena trobentica zasije.
Bel metuljček se s pisanim cvetjem veselo igra,
modro nebo pa svetlobo in voljo nam da.
Ko pa svež, bleščeč in topel dež se vlije,
vso širno nebo še mavrica ovije.
Saj res, tako barvita pomlad napravi to,
da nam je lepo.
Lena Iršič, 9. b

Neža Ferk, 8. b

POMLAD je prišla,
drevesa so v cvetu,
ptički pojo,
cvetlice dišijo,
meni srce igra,
saj to je čas,
ki ga imamo zase,
da gremo na sprehod
in naberemo šopke,
s katerimi si polepšamo naše domove.

Patricija Kričej Repas, 8. a

V petek, 16. 4. 2021, DAN ZDRAVJA
365 DNI TELOVADIMO VSI,
DELAVNICE (PO SKUPINAH),
MALICA,
ŠPORTNI DAN – SPREHOD oz. POHOD v okoliško NARAVO

Izdelek 9. b-razreda

Naš dan se je začel z razgibavanjem ob glasbi in pogovorom o skrbi za zdravje. Po
malici je vsak oddelek z učiteljema spremljevalcema odšel na pohod po različnih
poteh, da smo ostali v svojem mehurčku. Mi smo se sprehodili do Šrotneka,
Podkraja, Navrškega vrha in čez Poseko nazaj do šole. Zame je bil to eden
najboljših športnih dnevov. Lepo počasi smo hodili, na trenutke smo se nasmejali,
bistveno pa je bilo naše druženje v naravi.

Erika Volker, 7. a

DELAVNICE po razredih so potekale v smeri: POMEŠAJMO SE, IZRAŽANJE DO
KONCA, SPOŠTUJEM SE, POSTAVLJAM SI CILJE. Po malici smo osmošolci odšli
na Navrški vrh. Bilo je zelo lepo in verjamem, da nam bo ta dan ostal v spominu do
konca življenja.

Dženan Dugonjić, 8. b

Neža Ferk, 8. b

Neža Ferk, 8. b

Danes na Veliko planino sem s teto in stricem šla.
Bili smo nasmejani kot sonce pred nami.
Videli smo kravice in neskončne pašnike.

Monika Cehner, 7. b

Objavljamo nekaj izsekov iz razmišljanj devetošolcev ob branju
Cankarjevih črtic, ki govorijo o krivicah, ponižanjih in razočaranju.
Ponižanje, sram, revščina, krivica, razočaranje ... vse to so ljudje doživljali včasih
in žal še danes. V naši družini tega ne poznamo. Vesel sem, da imam srečno in
brezskrbno otroštvo, a kljub vsemu pride včasih do nesoglasij.

Hudo mi je bilo ob branju, saj sem pomislil, kako bi bila ob laži, zatajitvi, zavrnitvi
... razočarana moja mama. Nikoli je še nisem prizadel, prav tako ne očeta. Vzgajata
me v dobri veri, zato se ob mojih »neumnostih«, ki jih počnem kot mladostnik,
odkrito pogovarjamo. Poštenost, prijaznost, dobrota, ljubezen … so naše vodilo.
Včasih nam jezik teče hitreje kot razum. Za prehitro izgovorjene besede nam je
kasneje žal. To se rado zgodi meni.
Danes živimo drugačno življenje. Skodelica črne kave, ki je bila v času revščine
pripravljena in postrežena z veliko ljubezni, je pustila sled. Mami se je ob grobih
besedah stresla roka. Verjetno je tudi jokala. Če vidim mamine solze, mi je posebej
hudo. Takrat trpim tudi jaz. Moja starša vame vlagata veliko časa in ljubezni. Z
njuno pomočjo dosegam svoje zastavljene cilje. Želim živeti polno in brezskrbno
življenje in ga čez leta deliti s svojimi najbližjim. Že danes skupaj ustvarjamo
prihodnost in lepo mi je.
Anej Gorenjak, 9. b
Pretresla me je zgodba o zatajitvi matere, ker se je je sramoval. Ob tem sem
začela razmišljati o vrstnikih, ki morda doživljajo podobo stisko, a mi tega ne vemo,
ker jih je sram govoriti o tem. Menim, da je današnja družba veliko bolj
pripravljena pomagati družinam v stiski, kot je bilo to nekoč. Obstaja veliko
društev, ki prostovoljno pomagajo, in to se mi zdi pomembna vrednota družbe.
Sama revščine še nisem občutila, vendar sem že pomagala drugim, da sem jim
podarila svoja oblačila.
Všeč mi je, da se Cankarjeva mama ni nikoli predala in se je vedno borila za svoje
otroke, se zanje žrtvovala. Ne razumem pa nepremišljenih dejanj otroka. Prav se
mi zdi, da se je kasneje čutil krivega in mama se mi je zasmilila. Tudi v današnjem
času se mi zdi pomembno, da se znamo boriti, če je življenje težko. Ob tem moramo
vedeti, da nam družina in prijatelji stojijo ob strani. Ravno v tem korona času
večkrat občutimo, da se nam dogajajo krivice, da nam teptajo pravice. Ob tem
moramo razmišljati s svojo glavo in po zdravi pameti. Pravico do svobode, svojega
mnenja, šole in prijateljev nam nihče nikoli ne bi smel jemati.
Če primerjam današnji čas in čas Ivana Cankarja, sta si v določenih stvareh
podobna. Takrat so se borili proti revščini, danes se borimo proti novodobnim
problemom. Pomembno je, da ostanem borka z močno voljo in svobodno izbiro, kot
so bili otroci takrat. Tako bom lahko v življenju dosegla vse, kar si želim.
Ema Hovnik Rožen, 9. b

Iz črtic sem se naučila, da moram spoštovati in ceniti vse, kar mi je v življenju
podarjeno.
Lena Iršič, 9. b

Merisa Husić, 8. b
V črticah je polno solz in žalosti, v ospredju je družina in ljubezen do matere,
predstavljeno je težko življenje otrok, ki živijo v revščini in pomanjkanju.
Danes imamo otroci skoraj vse, kar si zaželimo: dom, hrano, vodo, oblačila, vse, kar
potrebujemo, a si želimo še več. Cenim, če so ljudje prijazni drug do drugega, se
spoštujejo, pomagajo drug drugemu, so pošteni, znajo ceniti dobroto ter jo tudi
vračati.
Amela Čeliković, 9. b
Kaj pa otroci v Afriki? Po televiziji vidimo, v kakšnih razmerah in pomanjkanju
živijo oni. Čeprav je dežela tako daleč, se nas dotaknejo življenjske usode. Vem,
da obstaja revščina tudi med nami, a še vedno se skriva med štirimi stenami zaradi
sramu pred drugimi. Krivično se mi zdi, da morajo nekateri živeti v nevzdržnih
življenjskih razmerah … Krivično je, da mnogi otroci ne živijo v ljubečih družinah,
da živijo v družinah, kjer so deležni ponižanj, trpinčenj … Kako lep bi bil svet, ko
bi na njem obstajale le lepe reči. Lep bi bil takrat, ko bi na njem izginila revščina,
hudobija, krivice, razočaranja … Vrednote, ki jih pri ljudeh cenim, so spoštovanje,
poštenost, srčnost, odkritost, medsebojna pomoč, ljubezen …
Tia Kotnik Jauk, 9. b

Na srečo pa imamo PRAVICO, ki jo kot vrednoto zelo občudujem. Z malo več truda
in malo manj krivic lahko naredimo, da bo svet lepši in prijaznejši.
Eva Šteharnik, 9. b
Vsem se v življenju kdaj zgodi krivica. Nekatere so manjše in jih lahko hitro
pozabimo, druge si zapomnimo za vse življenje. Povzročajo nam veliko žalosti in
bolečine. V nas krivica prebudi nemoč, trpljenje, bolečino in bes, jezo na ves svet.
Večja je krivica, več časa in truda zahteva od nas in težje jo odpustimo. Na
začetku smo prepričani, da velikih krivic ni mogoče oprostiti. Toda odpustimo lahko
vse, za kar se odločimo. Pomembno je, da razumemo, da krivično dejanje ostaja
neopravičljivo, vendar osebi lahko odpustimo. Odpuščanje prinese s seboj tudi
odločitev, da se odpovemo maščevanju, obsojanju in žaljenju osebe, ki nam je
storila krivico. Tudi nam se lahko zgodi, da nehote prizadenemo drugega, se
znajdemo v vlogi storilca. To nas lahko bremeni in izčrpava. Pomembno je, da
priznamo svojo napako in se zanjo opravičimo. Nepravična ravnanja se vseskozi
dogajajo, saj imamo ljudje nasprotujoča si nagnjenja. Ne moremo pričakovati, da
bo krivica izginila s sveta. Kdor zagreši krivico, to hitro pozabi, kdor jo utrpi, mu
ostane dolgo v spominu. Tudi meni se je že zgodila krivica, včasih pa sem zgolj
mislila, da se mi je, a sem kasneje ugotovila, da sem jo zamenjala za nekaj drugega.
V vsakem primeru je edina rešitev, da storjeno krivico preprosto sprejmemo,
ugotovimo, zakaj jo je nekdo povzročil. Po navadi je oseba, ki stori krivico, najbolj
potrebna pomoči, ker tako ravna iz strahu.
Zara Kumer, 9. b

Neža Ferk, 8. b

Med branjem so me prevevali različni občutki. Zanimivo. Nikogar nisem poznala, a
sem s književnimi osebami čutila njihovo bolečino, krivico, razočaranje ...
Mija Špenger, 9. b
Tudi jaz kdaj doživim krivice in razočaram ljudi okoli sebe. Moje mnenje o krivicah
je, da jih moramo včasih ignorirati. V človeški naravi je, da okrivimo koga, čeprav
nimamo dokazov, da je kriv. Včasih je bolje, da neke občutke sprejmemo in
nadaljujemo svojo pot. Mislim, da moramo znati oproščati.
In kaj so me naučile Cankarjeve črtice o življenju? Naučile so me, da nihče ni
popoln. Vsi delamo napake, povzročamo jih tudi tistim, ki so nam najbližji.
Klemen Podgoršek, 9. b

Tevž Slatinšek, 7. b
Stvari, ki so danes samoumevne, so bile včasih nedosegljive. Tako telefoni,
avtomobili kot jutranja skodelica kave, brez katere si marsikdo ne predstavlja
življenja. Vsakdanje krivice smo povzročali, jih povzročamo in jih bomo. In vsaka
krivica boli. Majhna, še posebej pa tiste večje. Dogajajo se od nekdaj. Sam tega
ne maram, a jih kljub temu verjetno še prepogosto povzročam. Cenim srečo,
varnost, ljubezen in izobrazbo, čeprav se včasih glede šole počutim podobno kot
Cankar.
Aljaž Brankovič, 9. b

Vsi sovražimo krivice, zato bi bilo najbolje, da jih nihče ne bi povzročal, a na žalost
brez njih ne gre. Potrudimo se, da bomo pravični in ne bomo obsojali.
Žiga Šapek, 9. b

Neža Ferk, 8. b
Delati moramo na tem, da sočloveka ne prizadenemo in tako bo svet za kanček
lepši.
Aljaž Krivograd, 9. b
Danes je v družbi še vedno preveč poniževanja in norčevanja iz drugih. Ko sem
prišel v Slovenijo in začel hoditi v šolo, nisem znal slovensko. Bilo me je strah in
sram, zato sem bil sprva tiho. S pomočjo prijateljev in sošolcev sem se naučil
govoriti in iz dneva v dan mi je bilo laže. Sedaj nisem več tako zadržan in rad se
pogovarjam. Ob branju črtic sem se naučil, kako ravnati v življenju, se prilagajati
in da če si dovolj strpen, vztrajen in potrpežljiv, lahko dosežeš marsikaj.
Emrah Šekić, 9. a

Neža Ferk, 8. b
Življenje gre naprej in čas zaceli vse rane. Krivic, ki so se zgodile, ne moremo
izbrisati. Lahko se iz njih kaj naučimo in postanemo boljši ljudje.
Nejc Pori, 9. b

Tevž Slatinšek, 7. b
Žalostni dogodki me spravijo v slabo voljo ali celo v jok. Če bi jaz nekoga prizadel,
bi me bolelo pri srcu, zdelo se mi bi, da sem storil greh, ki bi ga poskušal čim prej
popraviti.
Gal Večko, 9. a

Naučil sem se, da se ne smeš preveč obremenjevati s tem, kaj drugi mislijo o tebi.
Velikokrat sem že opazil, da se kdo sramuje, ker ima starejši telefon ali manj draga
oblačila. Materialne dobrine niso tako pomembne, kot biti dober človek. Če bi se
tega zavedali vsi, bi bil svet lepši. Prizadevam si, da ne sodim ljudi glede na njihovo
finančno stanje, saj to ni pokazatelj lastnosti. Pomembno je njegovo srce.
Matej Petek, 9. b
Kot v Cankarjevih črticah tako se tudi danes ljudje najlaže obrnemo stran od
revščine. V teh težkih časih, ko trepetamo pred nalezljivo boleznijo, postavljamo
revščino v ozadje. Vemo, da je dosti ljudi izgubilo službo in iz ugodja zdrsnilo na
prag preživetja. Počasi se vračamo v preteklost. Smo se pripravljeni žrtvovati?
Znamo ceniti dobroto? Še se najdejo ljudje, ki jim lahko zaupamo in se obrnemo
nanje. V prvi vrsti so to naši straši, ki vedno vedo, kdaj jih potrebujemo.
Anže Paradiž, 9. b

Neža Ferk, 8. b
Velikokrat v svojem življenju storimo krivico človeku, ki smo ga imeli radi.
Mnogokrat ta krivica ni odpuščena, ne moremo je izbrisati in ne pozabiti. Včasih
jo dolga leta nosimo v srcu. Tudi v sanjah se večkrat prebudimo, da zapeče in
zaboli. Dobro je prej premisliti, preden izgovorimo napačno besedo. Marsikaj lahko
zabrišemo s kesanjem, vendar krivice ne moremo izbrisati. Ta ostaja napozabljiva.
Urban Butolen, 9. b

MEDNARODNI FOTOGRAFSKI NATEČAJ Čebelarske zveze Slovenije
Natečaj za čebelarsko fotografijo, JANUAR/FEBRUAR 2021

Osmošolka Neža Ferk je (v okviru izbirnega predmeta Šolsko novinarstvo)
sodelovala na mednarodnem fotografskem natečaju Čebelarske zveze Slovenije.
Sodelovalo je 183 avtorjev iz 27 različnih držav sveta, med njimi je s 167
fotografijami sodelovalo 58 šolarjev in dijakov iz Slovenije. Med vsemi je bila Neža
nominirana za fotografsko nagrado pri obeh svojih sklopih.

TEMATSKI SKLOP: ČEBELA IN RASTLINSKI SVET

Nabiralka (julij 2020)

Delovna skupina (julij 2020)

Raziskovalka (julij 2020)

Počitek (julij 2020)

TEMATSKI SKLOP: BIVALIŠČA ČEBEL, TRADICIONALNI ALI SODOBNI
ČEBELNJAK

Lastnik čebelnjaka je Čebelarsko društvo Prevalje, Trg 2A, 2391 Prevalje

Pravljična dežela (januar 2021)

Nekoč je bilo jezero (januar 2021)

Domovanje (januar 2021)

Zimsko spanje (januar 2021)

Neža je po svojem terenskem delu opravila še intervju z g. Rudijem
Voglom, predsednikom Čebelarskega društva Prevalje.

Spoštovani, ob fotografiranju čebelnjaka prevaljskega čebelarskega društva ob
cerkvi na Fari ste mi prijazno in s ponosom razkazali domovanje čebel in mi povedali
veliko zanimivosti o teh naših pridnih delavkah. Bilo mi je zelo všeč, zato me
zanima, kdo vas je navdušil za čebelarjenje in koliko ste bili stari, ko ste postali
čebelar.
Čebele so bile pri hiši od nekdaj. Čebelaril je že moj oče in kot mlad fantič so mi
bile čebele vedno velika skrivnost. Svoj prvi panj sem dobil pri desetih letih,
resneje pa sem začel čebelariti leta 1977.

Ali je delo čebelarja naporno?
Delo pri čebelah mi je bilo in mi je v veliko veselje in ga opravljam z vso
odgovornostjo. Seveda pa zahteva veliko znanja in natančnosti, če narediš kaj
narobe, se na čebelah to takoj opazi.

Ali Vas pogosto pičijo?
Naša čebela - krajnska sivka, tako jo imenujemo, je znana predvsem po mirnosti.
Piči, če si nepazljiv, če nisi skoncentriran pri delu z njimi in če počneš neumnosti,
takrat postanejo razburjene. Zelo pa nanje vpliva vreme (če je slabo, zlasti pred
nevihto, so zelo nemirne in takrat jih pustimo pri miru). Mene tu in tam katera piči,
a čebelji pik ima tudi zdravilne učinke.

Ali ste vedno v čebelarski opravi?
Pri čebelah sem običajno brez čebelarske obleke, če pa imam zahtevnejši poseg,
brez obleke ne gre.

Ali nam lahko zaupate kakšno anekdoto ali zanimiv dogodek, kar ste doživeli
ob delu s čebelami?
Pri čebelah se dogaja veliko veselih in tudi nepričakovanih dogodkov. Spomnim se,
manjše skupine, ki si je prišla ogledat čebele in čebelje panje. Vsaki skupini tudi
povemo, kako naj se vedejo ob ogledu. Kdor želi, dobi zaščitna oblačila. Med temi
obiskovalci je bila tudi radovedna gospa, ki je veliko vedela o čebelah in te obleke
ni želela. Naenkrat je med ogledom zakričala in v trenutku bila brez krila. Čebela
ji je zlezla pod krilo in v paniki, da jo piči, je krilo odvrgla ter zbežala od
čebelnjaka. Zato moramo biti pri čebelah čim bolj mirni, ne smemo mahati z
rokami, ne smemo biti »naparfumirani«, predvsem pa moramo paziti, da nismo
prepoteni in ne sme nas biti strah. Tega čebele ne marajo.

Ljudje smo v zadnjem obdobju do narave zelo neprijazni. Ali ste morda tudi v
vašem čebelnjaku imeli kak pomor čebel?
V našem čebelnjaku množičnega pomora še ni bilo. Bi pa opozoril predvsem pred
nepoučenimi vrtnarji, ki škropijo ob nepravem času svoje rastline. Če to počneš
sredi opoldneva v sončnem vremenu, ko je čebel največ na cvetovih, čebele so zelo
občutljive že na najmanjšo količino raznih preparatov in če čebela zaide na
škropljen cvet, je za njo to usodno. Če že moramo škropiti svoje vrtnine, se moramo
strogo držati navodil. Čebelarji mislimo, da škropljenje ni potrebno, da se lahko
rastline negujejo na naraven način.

Opazila sem, da imate v okolici čebelnjaka vrtove z medovitimi rastlinami.
Zanima me, ali ima društvo kakšne akcije pozivanja ljudi, da bi sadili čim več
teh vrst rastlin?
Vsi čebelarji oziroma krovna organizacija ČZS spodbujamo ljudi, vrtičkarje, da naj
sadijo čim več medovitih rastlin. Vsako leto imamo akcije na temo POSADIMO
MEDOVITO RASTLINO in čebele nam bodo hvaležne. Zato prosim vsakogar, da
posadi vsaj eno medovito rastlino.

Na kaj ste v vašem čebelnjaku najbolj ponosni?
Ta naš učni center z učnim čebelnjakom je namenjen izobraževanju in prikazu,
kako je narava povezana med seboj. Čebele potrebujejo medovite rastline in sadno
drevje, da lahko poberejo nektar in cvetni prah, to je najpomembneje za življenje
čebele. Sadno drevje in ostale rastline pa potrebujejo opraševalce. Če teh ne bi
bilo, bi sadno drevje in ostale rastline ne obrodile sadežev. To želimo na tem učnem
čebelnjaku prikazati in povedati vsakemu, ki to želi. Vsaka tretja žlica hrane, ki jo
zaužijemo, je odvisna od žuželk opraševalk - čebel. Zavedati se moramo, kako
pomembne so čebele. Zato smo ponosni na ta čebelnjak, da lahko ljudem to
pokažemo v naravi, predvsem pa najmlajšim, zakaj so čebele pomembne.

Pravijo, da če bodo čebele izumrle, bo izumrlo tudi človeštvo, zato je vaše
delo zelo pomembno, še toliko bolj, ker izobražujete mlade rodove. Sama bom
letos zagotovo posadila kakšno medovito rožico in upam, da tudi vsi, ki bodo
to prebrali. Hvala Vam za Vaš trud in čas, ki ste si ga vzeli.

Gasilski pozdrav je Na pomoč.
Kakšen pa je čebelarski pozdrav? Mogoče bzzz? 😃
Čebelarji imamo svoj pozdrav, in to je: »NAJ MEDI!«
Vsem želim veliko uspeha v šoli (ali na daljavo), ne samo v šoli, največja šola je
narava, zato jo spoštujmo in jemljimo tisto, kar nam ponuja v vsakdanjem življenju.
Torej, NAJ vse MEDI.
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Neža Ferk, 8. razred
Mentorica: Vanja Benko

Šestošolec Voranc Ogris je pripravil filmčka, svoj sprehod v jesenskem in
zimskem času, trenutno pa pripravlja še pomladansko varianto.
JESEN https://youtu.be/zjymhQh_ATE
ZIMA https://youtu.be/A0pEkGcUbvo

Vanja Benko, učiteljica

Janja Čebulj, vzgojiteljica

Devetošolka Lena Iršič je še kot osmošolka sodelovala na literarnem
natečaju Prežihove ustanove in Občine Ravne na Koroškem. Napisala
je doživljajski spis o svojem doživetju s solzicami. Za svoj sestavek
je prejela knjižno nagrado. Iskrene čestitke.

SOLZÍCE SO RES SÔLZICE
S solzicami sem se srečala kot majhna deklica, vendar nisem vedela, da jih
poznam. Obiskovala sem vrtec Solzice in naša vzgojiteljica je v igralnico
prinesla nežen in ljubek šopek dišečega cvetja ter nam ga pokazala, rekoč:
»Otroci, poglejte, kako lep šopek šmarnic!«
In pri tem je ostalo. Zapomnila sem si te čudovite drobne rožice in v mojem
spominu so ostale kot šmarnice. Šele kasneje, ko sem pričela hoditi v šolo in
spoznala koroškega pisatelja Prežihovega Voranca, po katerem nosi ime naša
šola, so me starši podučili, pogovarjali smo se tudi pri pouku, da pisatelj v
svoji črtici Solzice pravzaprav pripoveduje o šmarnicah, ki pa jim v našem
koroškem narečju pravimo solzice.
To pa še ni vse. S šmarnicami me vežejo tudi povsem drugi, žalostni dogodki.
Ko sem bila stara leto in pol, sem v tragični nesreči izgubila svojo starejšo
sestrico Nežo, ki je takrat imela šest let. Bilo je meseca maja, v času
cvetenja šmarnic. Vsako leto jih nesemo na njen grob in tako so sčasoma te
drobne in prisrčne rožice postale zame Vorančeve solzice. Da, predvsem te
trpke občutke in spomine, ki sem jih doživela kot majhna in ko se življenja
še nisem niti dobro zavedala, sem kasneje močno povezala z njimi, saj vedno,
ko jih vidim, pomislim na svojo izgubljeno sestrico. In tako so tekla leta …
In potem nekega dne … »Kaj, ko bi šli nabrat šmarnice? Poznam mesto, kjer
jih raste zelo veliko,« je meseca maja lani predlagal naš sosed. Vsi smo se
strinjali.
Bila je sončna sobota in odpeljali smo se proti Obretanovemu, ki leži v globeli
pod Uršljo goro. Nikoli še nisem bila tam. Vozili smo se po ozki makadamski

cesti in postopno je postajalo vse temneje, saj smo se zapeljali skozi hladen
in neprodušen gozd. Pomislila sem, da tu pač ne moremo najti šmarnic.
Naposled smo se ustavili. Sosed nam je pokazal strm greben pod cesto, ki je
bil preraščen z nizkim grmičevjem in gosto travo s praprotjo. »Tukaj jih
najdem vsako leto,« je povedal in iz oči sem mu prebrala, da ni povsem
prepričan, če jih bomo našli tudi letos.
Prva sem se spustila v globel pod sabo in jih zagledala. Tako drobne so bile,
da jih s ceste nisem videla. Za mano so šli še vsi ostali. Razporedili smo se
vzdolž brega in v pol ure je vsak od nas z nasmeškom na obrazu prinesel na
cesto šopek šmarnic, ki so opojno dišale. Bila sem umazana, ker sem večkrat
padla. V tako strmih in gosto preraščenih predelih vedno pomislim tudi na
kače, ki so mi odvratne in se jih bojim. Toda želja po šopku šmarnic je bila
premočna, premagala je strah in nevšečnosti, s katerimi sem se spopadala.
»Samo da ne bodo rekli, da jih jaz nisem uspela nabrati,« sem si mislila sama
pri sebi.
Veseli smo se odpravili domov. Že med potjo sem premlevala, kako je mali
Lovro premagal strah, ki se ga je loteval v temačnem Peklu, ko jih je nabiral.
Toda želja po tem, da bi s šopkom solzic izkazal svojo ljubezen do matere,
je bila močnejša. Tudi sama sem se tokrat na svojevrsten način spopadla s
strahom, zato sem bila še posebej ponosna nase. Čez čas pa sem pomislila na
to, da bomo zagotovo enega od nabranih šopkov nesli sestrici. Spreletelo me
je. Kako nenavadne rožice so to. Pravzaprav so res nekaj posebnega, saj me
z njimi povezujejo neizpolnjena pričakovanja iz zgodnjega otroštva. Ko
pomislim nanje, pomislim na dom in družino, v kateri sem srečna, a vedno
znova me ob njih zaboli pri srcu …
Ponedeljkovo jutro je bilo deževno. Na poti v šolo sem srečala deklico, ki je
v rokah nesla šmarnice. Verjetno jih je nesla pokazat sošolcem in učiteljici.
Deklica se mi je rahlo nasmehnila in mi polepšala dan, saj sem njen nasmeh v
mislih odnesla domov.

Čas teče in strah spreminja svojo podobo, njegova vsebina je vedno nova in
nova, prav tako se spreminjajo tudi moja pričakovanja. Toda šmarnice
ostajajo vsako leto enake – nežne, dehteče, občutljive. Letos obiskujem že
deveti razred osnovne šole, kmalu bom odrasla. Pretirane nežnosti ni v moji
naravi ali pa je vsaj ne izkazujem navzven. Toda nežen nasmešek na obrazu
in šopek šmarnic bosta spremljevalca še naprej na vseh mojih poteh tudi v
prihodnje. To vem zagotovo.
Tako kot lahko drobne kaplje izdolbejo še tako velik kamen, lahko drobne in
občutljive šmarnice premikajo gore v meni in mi dajejo trdnost in oporo v
življenju.
Lena Iršič, 9. razred
Mentorica: Vanja Benko

Zbrala in uredila: Vanja BENKO, mentorica ŠNO

