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Literarni prispevki učencev
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VIR: https://gabrielabadica.wordpress.com/2013/05/26/steve-mccurry-gorgeous-photographs-of-people-reading-around-the-world/.

Učiteljica v pogovoru z učenci: 

„Janezek, mama mi je povedala, da zelo rad bereš.“ 

„Tako je,“ potrdi Janezek. 

„Si že bral Na klancu?“ 

„Ne, jaz berem, kjer hočem!“	
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Dragi bralci! 

Za izdajo literarne revije smo se odločili iz dveh 
razlogov.  

Eden je ta, da smo želeli v letošnjem šolskem letu 
nekako nadomestiti časnikarsko praznino, ki je zazevala, 
ko šolski časopis Coklarček ni izšel. Drugi razlog pa je 
ta, da smo med šolskim letom veliko pisali; tako v šoli 
kot doma. In vsi se zavedamo, da je motivacija za 
pisanje veliko večja, če tvoja besedila, poleg učiteljice, 
prebere še širši krog ljudi.  

Glasilo smo poimenovali po dveh Ivanih; našemu 
Borovničanu, dr. Ivanu Korošcu, in Ivanu Cankarju, saj 
je leto 2018 posvečeno njemu. 

V literarni reviji lahko najdete različne literarne in 
polliterarne vrste: ljubezensko in socialno liriko, 
akcijske in nadnaravne kratke zgodbe, potopise v 
neznane dežele. Dodali pa smo še nekaj neumetnostnih 
literarnih vrst (recept, ocena knjige oz. filma) ter rubrik, 
ki jih najdemo v vsaki reviji (strip, kviz in kotiček za 
šale).  

Želimo si, da bi v branju uživali enako ali še bolj, kot 
smo mi v pisanju. Veselimo se že prihodnje številke, ki 
bo (upamo) še zajetnejša, za sedaj pa se vsi skupaj 
odpravimo na zaslužene počitnice. Naj bodo zapolnjene 
tudi z branjem! 

Uredniki revije, 6. b

UVODNIK
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PESNIŠKI KOTIČEK

HUDIČEVA HIMNA 
Od vsega dela in nalog 

izmučeni smo, da nam zrase hudičev rog. 

Življenje nam je šola otežila, 

več škode kot koristi dodelila. 

Lina Škoda in Anja Ofentavšek, 9. a

KAKO? 

Kako naj premagam 
to zimo? 
Kako pokažem mu 
praznino? 
Kako pokažem naj 
čustva? 
Kako razložiti zvezdam? 

Zakaj sanjam o tebi, 
kako vem, da je konec za 
vedno? 
Zakaj še kar bolijo rame? 
In zakaj počutim se 
bedno? 

Ali naj verjamem, da  
srečen si z drugo? 
ali naj sama sebi  
lažem, da počutim se 
v redu, čeprav za masko 
skrivam svoja čustva? 

Kako naj vem, 
da znova ne boš 
Storil napake? 
Kako spišem naj 
pesem brez napake? 

Kam zaupam misli? 
Komu zaupam čustva, 
če tebi jih ne morem? 

Hana Omahen, 8. b

PESEM ZATE 

Vse 
iskrice 
zažarijo, 
vse 
ptičke 
odpojo, 
ko ti 
sprehajaš 
se mimo. 

Vse 
pesmice 
se 
zapojo, 
vse 
rožice 
zacveto, 
ko tvoje 
očke 
zažarijo. 

Vse lepe 
besede, 
vsi lepi 
stavki 
zbledijo, 
ko luči 
žarijo. 

V temi 
lučka ni 
potrebna
, 

dokler tu 
je tvoj 
nasmeh, 
vsa 
pozitivna 
energija, 
predstavl
ja le 
tebe, 
edinstven 
si. 

Vse 
negativn
e stvari, 
vse slabe 
misli, 
minejo 
hitreje, 
če tu si 
TI! 

Hana 
Omahen,  
8. b
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PESNIŠKI KOTIČEK

STRAH 
Stopim naprej, 
Dodam svoj 
glas, 
slišim odmev, 
ki odmeva 
daleč stran. 

Vidim senco, 
ki kot ti 
s soncem je 
izginila. 

Zbudim se v 
temi, 
saj luči se 
bojim. 

Strah me je, 
kaj prinese nov 
dan 
in kam naj  
skrijem svoj 
obraz. 

Sanjam tvoj 
glas, 
vidim tvoj stas 
in si želim, da 
zjutraj z mano v 
nov dan 
se prebudiš. 

Hana Omahen, 
8. b

V MEGLI SANJ 

V meglici 
sanj se 
izgubim,  
ker teme se 
bojim. 

Stopim 
naprej,  
iščem le 
tebe, kljub 
skrbem, 
sanjam 
sledim. 

Zadam 
lahko si vse, 
le ko mislim 
nate! 

Sama v 
megli 
stojim, in 
teme se 
bojim, sni 
se 
spominjam, 

ko ob meni 
bil si še ti. 

Ti si vse, kar 
si želim, ti si 
vse, kar sem 
imela. 
Zbežal si 
stran in tu 
te več ni, ne 
pozabi me, 
vrni se 
nazaj, da 
čas ustavi 
se. 

Hana 
Omahen,  
8. b
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CHUCK NORRIS IN JAZ
REŠUJEVA BOŽIČ 

Bližal se je božični večer. Komaj sem 
čakal, da dobim Božičkovo darilo. Ko sem 
zvečer gledal novice, sem ugotovil, da je 
Božiček zbolel.

Na svojem dvorišču sem videl 
otroke, ki so bili žalostni, ko so tudi oni 
slišali to novico. Moral sem nekaj ukreniti. 
Poklical sem svojega prijatelja Chucka 
Norrisa in ga prosil za pomoč. Razložil 
sem mu situacijo. S Chuckovim super 
hitrim letalom Concordom sva odletela do 
Božičkove delavnice na Laponsko. Ko sva 
prišla, sva videla, da so vsi prehlajeni. 
Stanje je bilo še hujše, kot je bilo videti na 
poročilih. Vsi so smrkali in kašljali, 
Božiček in vsi njegovi pomočniki. Nisem 
vedel, kaj storiti, a zaupal sem Chucku. 
Rekel je, da ima njegovo letalo super 
natančen top, s katerim bova razdelila 
darila. Razložil mi je, kako bova to izvedla. 
Božiček je s svojim ledenim dahom 
zamrznil čas, da sva lahko pravočasno 
razdelila darila vsem otrokom na svetu. Ko 
sva videla količino daril, sva dvomila, da 
bova sploh lahko vzletela. A uspelo nama 
je! Chuck je pilotiral, jaz pa sem polnil in 
streljal darila iz topa. Moral sem biti 
natančen, ker sem moral zadeti dimnike. 
Zelo hitro sem postal ostrostrelec daril. 
Ker je Chuck hitrejši kot čas, sva darila 
razdelila prej, kot bi to naredil sam 
Božiček.

Po končanem delu nama je Božiček 
podelil nagrado. Bila je medalja za pomoč 
Božičku. Mene pa so proglasili za heroja 
božiča, Chuck pa je posnel nov film o 
najini pustolovščini. Tudi jaz sem imel 
glavno vlogo. Film pa je bil hit leta.

Gašper Guštin, 6. b

AKCIJA

Ustrelili so Chuck Norrisa – metek je v kritičnem stanju. 

Zakaj Chuck Norris ne nosi ure? Ker on pove, koliko je ura.

Zakaj Chuck Norris spi pri prižgani luči? Ker se ga tema boji.

Chuck Norris ni naročen na Delo in Dnevnik. Delo in Dnevnik sta 
naročena nanj.

Ko Chuck Norris reže čebulo, ne joka on, ampak čebula.

Otroci nosijo pižamo z likom Supermana. Superman nosi pižamo z 
likom Chucka Norrisa. 

Žirafe so nastale, ko je Chuck Norris konja usekal v brado.
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AKCIJA
SLUZASTE POČITNICE

Svoje dni je živel nek človek, vendar ni bil navaden človek, bil je sluzomen. Ime mu je bilo Ciril. Ni imel staršev, 
saj se sluzi razvijejo kar same od sebe. Tako se je razvil tudi sluzomen. Hodil je na normalne šole za normalne 
otroke.

Pravijo, da je bil Ciril odličen v slovenščini, vendar si je po poklicu želel postati nekaj, kar sploh ni povezano s 
slovenščino – želel je postati čistilka. Takoj so ga zaposlili, saj si nihče v mestu ni želel postati čistilka ali hišnik. 
Čistil je široke, puste, temne hodnike v domu za upokojence. Oboleli starčki in starke so vanj kašljali, kihali, 
pljuvali, vendar ni zbolel, saj ga je njegova sluzasta koža pred tem ščitila. Imel pa je prav posebno željo – želel si 
je, da bi vsi na svetu praznovali praznik po njegovem okusu. Praznovali bi ga na njegov rojstni dan, 28. februarja. 
V omarici s čistil je imel na vratih prilepljene slike, ki so ga spominjale na njegovo slavo in na to, kako je 
ustanovil praznik. Slike je naredil računalniško, saj je od 2. do 9. razreda obiskoval računalniški krožek. Naredil je 
tudi slike, na katerih je bilo prikazano praznovanje praznika, in sicer izdelava sluzi. Praznik bi potekal od 28. 
februarja do 30. aprila. Takrat ne bi bilo šole. Če bi se njegov praznik ustanovil, bi imeli vsi otroci šolo samo malo 
časa, ko pa bi bilo prestopno leto, bi praznovali počitnice še en dan več. Ko je minil njegov delovni dan, ki je 
znašal okoli 12 ur, se je napotil domov in sladko zaspal. Sanjal je, kako je ustanovil svoj zelo navdušujoč praznik. 
Donald Trump ga je povabil k sebi v Belo hišo, vendar Ciril sploh ni želel k njemu, a se je vseeno odpravil. 
Gospod Amerika predsednik, kot je Donald Trump želel, da ga kliče, mu je povedal eno prav posebno skrivnost. 
Naenkrat je zazvonila budilka. Ciril je bil žalosten, ko se je ob treh zjutraj zbudil in se na delo odpravil ob petih 
zjutraj. Delal je rane delovne ure, ki so bile malo plačane, a je bil z delom še vseeno zelo zadovoljen, pa ne samo 
zaradi metle in čistil, ki so bili njegovi najljubši predmeti, temveč tudi zato, ker je rad spoznavala bolne, stare 
ljudi, ki so ležali na mehkih, žametnih posteljah. Ko je minil dan, je odšel domov in se vrgel v posteljo in zaspal 
kar obut in oblečen v oblačilih za čistilko. Sanjal je naprej, vendar je mislil, da se bo slabo končalo, zato se je 
zbudil in celo noč prebedel. Naslednji dan zjutraj ni mogel vstati, zato je izpustil ta dan službe in spal. Nič ni 
sanjal. Okoli osmih zjutraj so ga klicali iz službe. Zelo se je vznemiril. Še vedno je bil zelo zaspan, zato je govoril 
kot mumija. Njegov šef se je ustrašil. Njegov hobi je bil lovec, zato je imel v svoji pisarni eno puško. Zgrabil jo je 
in ustrelil telefon. Zadela ga je kap in poklicali so rešilce. Ciril se je prestrašil in od strahu kar zaspal. Zdaj je 
sanjal naprej in slišal, kaj je rekel Amerika predsednik. Rekel mu je, da je slišal, ko mu je babica govorila, da je v 
sorodu z Donaldom Trumpom. Takoj se je zbudil in se usedel na prvi let za Ameriko do Bele hiše. Tam je bilo 
veliko turistov, ki so si želeli ogledati, kako bodo posekali drevo, kot si je zamislila Melania Trump. Videl je 
Trumpa in ga klical, kot mu je Trump naročil v sanjah. Trump je to zaslišal in se spomnil, kaj mu je rekla babica, 
preden je umrla. Rekla mu je, da bo enkrat prišel njegov sorodnik sluzomen. Opazil ga je in stekel do njega. Lasje 
so mu plapolali kakor koruzni laski v vetru. Pritekel je do njega in ga močno stisnil, da je kar razpadel, a se je 
takoj sestavil nazaj.

Šla sta v Belo hišo in si jo najprej podrobno ogledala. To jima je vzelo skoraj tri ure, saj je tako velika, potem pa 
sta se usedla v sobo za goste in se pogovorila. Ciril se je predstavil in povedal vse o sebi. Pokazal je, da mu je 
bilo malce nelagodno in ga je bilo strah govoriti pred njim, saj so bili že pred koncem ogleda v hiši novinarji in 
poročali o tem. Amerika predsednik jih je nagnal. Sedaj mu je Donlad rekel, naj mu zaupa, kaj si želi. Rekel mu je, 
da si želi, da bi ustanovili en praznik po njegovi izbiri, kar se je zgodilo že takoj naslednjo uro. Gledala sta 
televizijo in Ciril je opazil, da govorijo o njegovem prazniku, ki mu ga je udejanil Donald. Zahvalil se je in odšli so 
spat. Služkinja mu je pokazala njegovo sobo in vse je bilo kot v raju. Naslednje jutro se je prebudil in si mislil, da 
je samo sanjal, ko pa se je ozrl naokoli, je ugotovil, da to niso sanje. V sobi za goste ga je čakal Amerika 
predsednik in mu izročil velikansko darilo. Spomnil se je, da so včeraj ustanovili njegov praznik in da ga bodo 
danes praznovali. Zahvalil se je za včerajšnje darilo in Donaldu rekel, da ga noče in da je bilo včerajšnje darilo 
najboljše, kar ga je kdaj dobil. Amerika predsednik mu je rekel, naj dobro premisli, a se je vseeno odločil, da ga 
zavrne. Spomnil pa se je tudi, da ni več v svojem kraju in je dokaj hitro odšel od tod in Trumpu rekel, da ga še 
obišče. Prišel je v svojo rodno domovino in se z avtobusom odpravil do svoje službe, da bi poiskal šefa. Ni ga 
našel, zato je vprašal gospoda Cilindra, ali mu pove, kje je šef. Rekel mu je, da je v bolnišnici in da mu bije zadnja 
ura, ker ga je zadela kap. V njihovi službi so potrebovali novega šefa in Ciril se je javil ter postal novi šef.

Obiskal je bivšega šefa in zelo mu je bilo žal zanj. Sam je kot šef preživel lepo življenje in spoznal, da če si v 
nečem dober, pri tem vztrajaj in si kasneje izberi ustrezen in dober poklic na tem področju.

Špela Jevšek, 6. b
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PIGLOZMAJ

Pred mnogo leti daleč od galaksije Rimska cesta sta bila še dva, neodkrita planeta.
Prvi se je imenoval Ognjenec, na katerem so živeli zmaji. Na drugem planetu pa so živela zelo 

nenavadna bitja po imenu pigl. Pigli so bili zelo nenavadni, vendar zelo prijazni.  Vsi so se jih bali, saj so 
bili okrogli, zelene barve, zelo majhne tačke so imeli, majhna krila in dolg, ukrivljen rep. Njihov planet se 
je imenoval Šnofelj. Pigli in zmaji so bili veliki sovražniki. Planeta sta bila tesno skupaj, zato so imeli 
večkrat vojne s hrano. Te vojne so se večkrat ponavljale, še naslednjih 10 let. Dokler za ta planet ni 
izvedel človek. Človek je takoj planil v raketo in najprej poletel na planet Šnofelj, na katerem so živeli 
pigli. Ko je človek pristal, so se pigli prestrašili. Poskusili so se ubraniti, ampak ni šlo. Zmaji so ugotovili, 
da bodo ljudje šli nad zmaje in jih porazili, ko bodo pigli izgubili. Zato so se zmaji in pigli združili v eno in 
nastala je nova vrsta, ki so jo poimenovali piglozmaj. Ko je bila vrsta ustvarjena, so se ljudje ustrašili, 
zato so zbežali. Na žalost pa je ogenj od raket uničil oba planeta, vendar nova vrsta je dobila nov in večji 
planet za piglozmaje. Planet se je imenoval Zažgani šnofl.

Od takrat sta bili vrsti srečni in združeni v sožitju.

Tim Založnik in Jaka Vidmar, 6. b

AKCIJA

Ta žival se imenuje KRILATI RIBOZAVER. Znanstveno ime je 
Ribodontzila. Ta pošast je na začetku samo navadna črviva glava, potem 
pa se zabubi. Ta pošast ima dober vid in sluh in njegova najboljša 
značilnost je, da poleti visoko v zrak in se spusti, z gobcem zgrabi plen in 
v hipu poje.        Rok Založnik, 5. b
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ŠKRATJI UPOR

Bil je običajen predbožični večer. Na Severnem polu je bila mrzla noč. Snežilo je in 
na nebu so se videli siji. V Božičkovi delavnici so vsi škratje hiteli sem ter tja in delali še 
zadnje podrobnosti. Božiček se je v svoji hiši pripravljal na pot. 

Božiček je imel zelo rad raznašanje daril. Vedno je rad razveselil otroke in popil 
mleko ter pojedel piškot ali dva. Škratje pa se niso veselili božiča, saj so imeli malo časa in 
veliko dela. Ne razumite me narobe, saj so imeli radi Božička in izdelovanje igrač, a imeli 
so preveč dela. Med delom jih je pošteno zeblo in najhuje: niso dobili daril. Nocoj pa je 
bilo še bolj mrzlo kot ponavadi in še edini kamin je ugasnil. Škratje so med zadnjimi 
popravki zmrzovali. Škratek Cofko je imel dovolj. Zbral je vse škratke na sestanek. Kot 
Božičkov prvi škratek je Cofek bil glavni. Vsem škratkom je pojasnil situacijo in predlagal 
upor. Škratje so se strinjali in opustili delo. Odpravili so se k Božičku. Božiček si je ravno 
zapel plašč, ko so vstopili. Čudil se je, čemu so prišli. Škratje so ga popadli in zvezali na 
naslanjač. Božička je zanimalo, zakaj to delajo. Pojasnili so mu razmere in se jezili. Cofek 
je zmagovito naznanil, da letošnji Božič odpade. Vsi škratje so vriskali in skakali od 
veselja, ampak Božiček je bil žalosten. Ravno ko je gospa Božiček želela Božičku zaželeti 
srečno pot, je videla dogajanje in zaprla vrata za sabo. Na srečo je nihče ni videl. 
Razmišljala je, kaj bi lahko naredila. Vstopila je in želela kaznovati škratke, a so jo privezali 
zraven Božička. Božiček je želel škratke prepričati, naj ga izpustijo. Povedal jim je, kako 
žalosti bodo otroci, jeleni in on. Škratke je zapekla vest in odvezali so Božička in gospo 
Božiček. Povabila sta jih v objem. Škratje so ju objeli z vseh strani in Božiček je Cofku 
rekel, da ni vedel, kako se počutijo in se opravičil. Škratje so hitro pripravili sani, jelene in 
vrečo z darili. Ko se je Božiček usedel v sani, so škratki stali ob strani. Vse jih je povabil 
zraven. Kdor ni mogel v sani, je sedel na jelenih. Odpravili so se. 

Raznašali so darila in pojedli piškote ter popili mleko. Ko so prišli domov, so takoj 
zaspali. Na božično jutro so vsi gledali, kako otroci odpirajo svoja darila in se veselijo. Bili 
so žalostni, ker niso dobili daril. Cofek se je obrnil in pod veliko jelko na sredi sobe 
zagledal darila. Poklical je še ostale in vsi so hiteli po darila. Vsak je dobil pajac z gretjem. 
Ostalo je še eno darilo za vse. Odprli so ga. V njem je bila najlepša stvar, kar so jih kdaj 
videli. Avtomat za vročo čokolado. Objeli so Božička in gospo Božiček in vsi skupaj so se 
veselili. Tak mora biti božič. 

Ahac Petrič, 6. b

AKCIJA



DOBIL/A SEM
NADNARAVNE
SPOSOBNOSTI

PRIČEVANJA NAŠIH UČENCEV O NENAVADNIH 
TRENUTKIH NJIHOVEGA ŽIVLJENJA …

	 Nekega jutra sem se zbudila in ker je bila sobota, sem imela nenavadno 
željo po teku. Ko sem začela teči, sem bila zelo hitra, imela sem občutek, da bi 
lahko cel svet obkrožila v pol minute. Vprašala sem se, kako to, da sem si tega 
zaželela. Nato pa sem se spomnila, da me je včeraj poljubil metulj. 
	 Hotela sem preteči ves svet in reševati ljudi. Prav to sem naredila. Najprej 
sem šla v Evropo, natančneje v Italijo, še natančneje v Rim, kjer je neki tip 
ukradel torbico turistki, ki je slikala prelepo deželo. Ko sem tatu ujela, sem ženski 
vrnila torbico, lopova pa odpeljala v zapor. To je bilo težko, ker sem bila sama. 
Hotela sem imeti skupino. Spomnila sem se, da sem bila zmenjena s prijatelji v 
parku. Pohitela sem nazaj v Slovenijo, v Park sv. Nikola. Tam so se prijatelji 
bahali, da imajo tudi oni nadnaravne moči. Tina je imela laserske oči, Miha je 
imel ledeni in ognjeni dih, Mojci so letele strele iz dlani, Janez se je teleportiral 
kamorkoli. Jaz pa sem svojo hitrost skrivala, a sem jim jo kasneje vseeno 
zaupala. Vprašala sem, ali bi bili skupina. Strinjali so se. Prvo skupno reševanje 
je bilo v New Yorku, na metroju. Ta podzemni vlak je podivjal. Hitro smo morali 
narediti načrt. Če koga zanima, kako so tudi oni tako hitro prišli tja, naj povem, 
da sem jaz nesla kar vse. Vrnimo se k zgodbi. Načrt je bil tak: skočili bomo na 
streho metroja, Tina bo na streho metroja z laserji narisala krog, Miha bo z 
ognjenim dihom stopil streho, jaz pa topotala s super hitrostjo v krogu. Mojca s 
strelami ni koristila, Janez pa tudi ne. Ko smo prišli na podzemni vlak, so nas 
prestrašeni ljudje čudno gledali, a so vedeli, da jim pomagamo. V naslednjem 
reševalnem koraku je vlak lahko ustavil samo Janez. Ker je bila kabina 
zaklenjena, se je teleportiral vanjo. V kabini ni bilo nikogar, da bi vozil vlak, a 
Janez je vedel, kaj mora narediti. Ročko za zavoro mora potegniti navzdol in kot 
po čudežu se je metro ustavil ravno na postaji. Ko smo prišli iz vlaka, so vsi hoteli 
avtogram ali selfie, a nismo imeli časa, ker je starše že skrbelo. Vsi so skočili 
name in odšli smo domov. Ker smo bili utrujeni, smo samo padli v posteljo in 
zaspali.  
	 Ko pa smo zjutraj vstali, moči ni bilo več. Naučili smo se, da nočemo biti 
nikoli več super junaki, saj je zelo utrujajoče. 
                                                                                                                       
 Klara Debevec, 6. b 
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Nekega večera sem šel na sprehod. 
Zdelo se je, da je to še en vsakdanji 
večer, nisem pa slutil, da se 
pripravlja nekaj velikega.  
Ko sem prišel do osamljenega 
travnika, sem se ulegel in gledal 
zvezde. Videl sem veliko zvezdo, ki 
je postajala vse večja in večja. To v 
resnici ni bila zvezda, ampak 
meteorit. Padel je v mojo bližino. 
Nekako sem jo odnesel brez praske. 
Hitro sem se odpravil domov. Doma 
sem si umival zobe, ko sem prevrnil 
milo. Ampak milo ni padlo na tla – v 
zraku sem ga ustavil. Ugotovil sem, 
da imam super moč telekineze. 
Naslednji dan sem se odpravil v 
šolo. Med potjo sem razmišljal o 
včerajšnjem večeru. Mislil sem, da 
mi je meteorit dal super moč. Med 
poukom nisem poslušal, saj sem 
razmišljal o nadnaravnih 
sposobnostih. Po pouku sem se 
odpravil v knjižnico, da bi izvedel 
kaj več o telekinezi. Ničesar nisem 
izvedel. Odšel sem domov in pričel 
vaditi svoje sposobnosti z dviganjem 
stola. Postal sem kar dober. Kmalu 
sem lahko že vse delal s telekinezo, 
prinašal sem hrano, vodo, prižigal 
in ugašal luči in še kaj. Bilo mi je 
všeč. V šoli pa sem s svojo močjo 
nagajal sošolcem. Spotikal sem jih,  
jih premikal po svojih željah, jim 
premikal stole in še kaj. Nekega 
dne sem spet šel na večerni sprehod. 
Tokrat sem hodil po mestu. Zaslišal 
sem klice na pomoč in varnostni 
alarm. Alarm je prihajal iz banke. 
Stekel sem proti banki in vstopil, 
videl sem nekaj 30 zamaskiranih 
kriminalcev. Vsi so bili oboroženi z 
avtomatskimi puškami. Pogledali so 

me in se smejali, češ, kako neumen 
sem, da sem vstopil. S telekinezo 
sem ves denar vrgel v sef in ga 
zaprl. Roparji so bili jezni in 
prestrašeni hkrati. Začeli so streljati 
name. Jaz pa sem samo hodil naprej 
in njihove naboje mečkal in spuščal 
na tla. S telekinezo sem vsem 
zmečkal puške. Bili so jezni in so me 
napadli. Z mislimi sem prvega vrgel 
v steno, drugi me je napadel od 
zadaj, ampak sem ga dvignil in 
treščil v drugega kriminalca. 
Kriminalci so kar frčali po zraku od 
onemoglosti. Ko je prišla policija, 
sem že izginil in policisti niso mogli 
verjeti, da so bili vsi kriminalci 
onesposobljeni. 
Zvečer, ko sem mislil, da je vse to za 
mano, sem na poročilih zagledal 
posnetek z bančne kamere in videl 
sebe, kako mečem roparje. 
Naslednji dan nisem želel v šolo, ker 
sem mislil, da se me bodo vsi bali. 
Ampak ni bilo tako. Ko sem prišel v 
šolo, so vsi učenci takoj prileteli k 
meni in želeli moj podpis ali se 
slikati z mano. S tem sem imel 
opravka še nekaj dni in po šoli sem 
dobil na tone pisem oboževalcev. 
Tako sem kar čez noč postal najbolj 
priljubljena oseba v mestu. Zdaj 
sem začel ceniti mir, ki sem ga imel 
prej.  
Iz te zgodbe sem se naučil dve 
stvari. Prvo: Pravim junakom mora 
kdaj pomagati sreča in drugo: 
normalno življenje je odlično, 
ampak življenje super heroja je 
boljše. 

Ahac Petrič, 6. b 

NADNARAVNE  SPOSOBNOSTI
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Nekega prelepega, sneženega jutra 
sem se zbudila in ugotovila, da sem dobila 
nadnaravno sposobnost. Moja sposobnost je 
bila, da sem lahko skakala kot kobilica. 
Spomnila sem se, da sem jo dobila zaradi 
sanj; sanjala sem namreč o kobilicah, ki visoko 
in daleč skačejo. 

Nadnaravno sposobnost sem začela 
uporabljati vsak dan namesto prevoznih 
sredstev. Sposobnost se je vsak dan vedno 
bolje začela razvijati, zato ker je prvi dan, ko 
sem jo dobila, nisem še znala dobro 
uporabljati. Nekega dne pa sem zjutraj 
zamudila šolski kombi. Nisem vedela, kaj bi 
naredila, pa sem se spomnila, da lahko zelo 
daleč skočim, zato sem v dveh skokih prišla iz 
Brega v Borovnico v šolo. 

Nekega jutra, ko sem se zbudila, sem 
izgubila svojo nadnaravno sposobnost. 
Ugotovila sem, da sem zamudila šolski kombi. 
Svojo najljubšo sosedo sem prosila, ali me 
pelje v šolo. Peljala me je v šolo, a sem 
vseeno zamudila pouk. Učiteljici sem se 
opravičila in bilo je vse v redu.  

Izučilo me je, da je treba zgodaj vstati, 
da ne zamudim pouka oz. šolskega kombija. 

Lucija Leben, 6.b 

     Nekega večera sem s sestro Evo in sestrično Majo 
prespala v šotoru. Zraven jogijev smo hranile tudi naše 
najljubše predmete – žogo, obroč, en večji dežnik in pa 
dva manjša. Niti sanjalo se nam ni, da so to čarobni 
predmeti. 
     Točno opolnoči so predmeti začeli oddajati močno 
svetlobo. Bile smo zelo začudene. Žoga in velik dežnik 
sta bili moji igrači. Eva je imela obroč, Maja pa manjša 
dežnika. Žogo in obroč sem prijela v roko in ugotovila, 
da imam električno moč. Eva je imela ognjeno moč, 
Maja pa ledeno. Že naslednji dan nam je zmanjkalo 
elektrike. Želela sem biti junakinja, zato sem samo 
dvignila roko in elektrika se je počasi vračala. Ampak 
imela sem problem. Preden sem vse popravila, je mami 
poklicala električarje in ugotovili so, da s čaranjem nisem 
ravno popravila vsega, ampak sem vse še bolj uničila. 
       Za en mesec smo morali v prosto stanovanje v 
blokih, da so nam vse naredili, kot je bilo prej. Naučila 
sem se, da to res ni bila dobra zamisel. Moč sem 
uporabljala le še npr. takrat, ko nisem imela WiFija.   
                                                                                                    
Tinkara Turšič, 6. b	

Rok Založnik, 5. b

Blaž Vidmar, 5. b

NADNARAVNE  SPOSOBNOSTI
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Rok Založnik, 5. b

NADNARAVNE  SPOSOBNOSTI

	 Neke noči sem sanjal, da sem na 
počitnicah v Londonu. Nenadoma me je 
zbudilo kričanje otroka na dvonadstropnem 
avtobusu. Ugotovil sem, da sem res v 
Londonu in hkrati tudi, da imam moč 
teleportiranja. 
	 Po nekaj tednih sem se je malo naučil 
uporablajti. Uporabljal sem jo proti 
zlobnežem, zmikavtom in pri poizkusih 
ropa. Šel sem lahko kamor koli na svetu. 
Sicer sem ugotovil, da jo bolje obvladujem s 
posebno masko z Islandije. 
	 Izmed vsega sem si najbolj zapomnil 
lov na mafijce. Nekega dne so mafijci 
ukradli diamant in zato sem jih lovil po 
Havajih, Floridi in na drugih eksotičnih 
krajih. Končno sem jih nekega jutra zasačil 
na stranski ulici Time Squara in jih začel 
loviti do zadnjega diha. Bežali so kot 

špageti pred žlico, ki nikakor nočejo iz 
posode. Šel sem po bližnjici in jih prestregel. 
Sledil je pretep, v katerem sem začel 
uporabljati svojo super moč teleportacije 
tako, da sem se ves čas izmikal njihovim 
udarcem. Spopad sem končal tako, da sem 
šefa udaril s silovitim udarcem. Šef je po 
udarcu umrl. Druga dva pajdaša sta 
zbežala, a sem ju čez leto ujel in dobil 
diamant. Žal sem v spopadu z njima izgubil 
masko z Islandije.  
	 Po izgubi maske sem izgubil super 
moč. Posledicam se nisem mogel izogniti, saj 
je imel šef veliko prijateljev zaradi svojih 
temačnih poslov. Eden me je ujel in me 
mučil. Nato me je je mama zbudila in 
ugotovil sem, da sem sanjal. 

Luka Rehar, 6. b
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Nekega jutra, ko sem se zbudila, sem pred sabo 
zagledala poskakujočo kravo. V oči mi je izbruhnila 

lavo. Razjezila sem se in kravi z očmi naredila veliko 
luknjo v trebuh. 

Pomela sem si oči in ugotovila, da sem dobila laserske 
oči. Odšla sem v šolo. Pri prvi uri sem naredila luknjo v 
knjigo. Skrila sem jo v torbo in si nadela sončna očala. 

Vsi so me gledali čudno in učiteljica me je vprašala, 
zakaj jih nosim. Takrat je zazvonil zvonec in odšla sem k 

naslednji uri. Po pouku sem se odpravila domov. Vsi so 
se mi smejali, ker sem pozimi nosila sončna očala. Tako 

sem bila jezna, da sem nekemu bogatašu naredila luknjo 
v hlačah. Videle so se mu bele spodnjice z rdečimi srčki. 

Zdaj so se ljudje smejali njemu. Prišla je policija in me 
vprašala, kaj se je zgodilo. Povedala sem jim vse in tudi 
o svojih močeh. Dejala sta, da sem nora in me vklenila 

ter peljala v umobolnico. Tam so me zaprli. 
Prosila sem jih, ali grem lahko plavat v njihov notranji 

bazen. Dovolili so mi. Po plavanju so me zaprli in želela 
sem pobegniti, a nisem mogla. V bazenu sem med 

potapljanjem izgubila sposobnost. 
	 	 	 	 	 	 	 	

Ema Petrovčič, 6. b	

  Ko sem se nekega dne zbudil,  sem 
ugotovil,  da merim v višino LEGO figurice. 
Takoj sem planil na noge, saj nisem vedel,  
kako se je to lahko zgodilo. Nisem 
sanjal! „Pomanjšaš in povečaš se lahko,“ mi 
je rekel neznan glas, ki sem ga kar naenkrat 
zaslišal v svoji glavi. 
  Tistega jutra ni bilo šole, saj je bil vikend. 
Še celo jutro nisem vedel, kako se lahko 
povečam. Kasneje pa se je zopet oglasil 
moški glas v glavi. Predstavil se je in mi 
povedal, da mi bo v pomoč, kadar ga bom 
potreboval. Ime mu je bilo Hanz. Povedal 
je, da imam v glavi čip, s katerim lahko 
govorim z njim. Hanz mi je razložil, kakšno 
neverjetno sposobnost sem prejel in mi 
razložil vse o njej. Vadila sva in kmalu sem 
ugotovil, da se lahko pomanjšam do 
velikosti atoma ali pa povečam toliko, kot 
meri normalen človek. Seveda sem se takoj 
spremenil nazaj v velikost normalne osebe. 
Kmalu se je zopet oglasil Hanz. Prestrašeno 
mi je sporočil novico, da je ušel zloben 
zločinec po imeu Darth Vader (tudi on je bil 
LEGO striček). Hanz je rekel, da ga lahko 
ustavim samo jaz. Takoj po pogovoru je 
prišel Darth Vader. Spopadla sva se. Bitka 
je bila napeta, borila sva se z mincami in 
sponkami. Na koncu sem zmagal jaz, 
Vaderja pa so zaprli. 
  Moje super moči so mi na srečo ostale. Vsi 
so bili zopet veseli, razen Darth Vaderja, 
seveda! Od tega dne dalje me Hanz kliče 
Atom.  

Jaka Vidmar, 6. b 

NADNARAVNE  SPOSOBNOSTI
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Imela sem zelo slab teden, saj sem 
dobivala same slabe ocene. Napočil 
je vikend in mami je bila zaradi slabih 
ocen zelo jezna. 

Dala mi je kazen in cel vikend sem se 
morala učiti. Po ure in ure sem sedela 
za mizo in gledala v nesrečni učbenik. 
Prišel je večer in šla sem se tuširat in še 
v kadi ponavljala snov, potem pa šla v 
posteljo. Hitro sem zaspala in imela 
precej lepe sanje, saj sem sanjala, da 
sem dobila nadnaravno moč. Z očmi 
sem lahko premikala stvari in ko sem 
tlesknila, se je ustavil čas. Minil je 
vikend in v ponedeljek smo pisali test. 
Ko sem pogledala šolsko torbo, se je 
kar premaknila. Spomnila sem se sanj 
in enkrat tlesknila, čas se je ustavil. 
Bila sem zelo navdušena. Po šoli sem 
vsakič trenirala svoje moči in vedno 
bolje mi je šlo. En dan sem vstala zelo 
pozno, ker sem si pozabila nastaviti 
budilko. Z očmi sem odprla omaro in 
ven vzela oblačila, pospravila sem 
posteljo (tudi z očmi) in pobrala torbo, 
vzela ključ in hitro zaklenila vrata. 
Spomnila sem se, da lahko ustavim čas 

in sem tlesknila ter se lepo počasi 
odpravila v šolo. K pouku nisem 
zamudila. Bila sem zelo navdušena. V 
šoli smo tretjo uro pisali angleščino. 
Peta naloga mi ni šla dobro od rok. 
Malo sem pogoljufala in tlesknila. 
Ustavil se je čas in odhitela sem do 
učiteljičinih rešitev, pogledala nalogo 
in jo rešila brez napake. Preverila sem 
še ostale naloge in zanalašč pustila 
kakšno manjšo napako. Usedla sem se 
nazaj na mesto in spet tlesknila. Čas je 
naprej potekal čisto normalno. Ko nam 
je učiteljica vrnila teste, sem dobila 
pet. Mami je bila zelo vesela. 

Zelo sem se veselila moči, a vsega 
lepega je enkrat konec. Doma sem se 
želela igrati in sem tlesknila, pa se čas 
ni hotel ustaviti. Bila sem žalostna in še 
naprej poskušala, vendar ni uspelo. 
Od takrat naprej sem se veliko učila in 
spoznala, da ni nujno, da imaš 
nadnaravno moč, še vseeno si lahko 
zelo uspešen človek. 

Špela Jevšek, 6. b 

Neke sobote, med šolskimi počitnicami, sem šel na dopust k dedku.  
Dedek je rad izumljal naprave in njegova najnovejša naprava, ki jo še vedno izdeluje, naj bi ti dala 

super moč. Vendar ni vedel, katero bi izbral. Predlagal sem mu napravo, s katero se lahko spreminjaš 
v katero koli žival. Živali imajo vse super moči, ki si jih želiš. Lahko letiš, dihaš pod vodo, bruhaš ogenj 

ali imaš več rok in se zviraš po mreži. Zato je dedek izdelal to napravo. S takimi močmi sem se zelo 
zabaval. Nekega dne pa sem si zamislil, kaj bom z močmi naredil. Razmišljal sem, da bi bil super 

junak, vendar nisem vedel, kakšen kostum naj imam. Vedel pa sem tudi, da izgubim moči, če se 
naprava pokvari. Nekega dne, ko sem se spremenil v zmaja, sem ponesreči vžgal napravo. Moči 

nisem izgubil, vendar delovale so mi čisto po svoje. V živali sem se spreminjal brez svoje volje, dokler 
me naprava ni spremenila v majhno ribo. Nisem mogel dihati in ko sem mislil, da ne more biti slabše, 

je ravno postalo. Prišla je velika črna mačka. Vedel sem, da nimam možnosti za preživetje. Vendar 
sem se v zadnjem trenutku spremenil v dinozavra. Vedel sem, da bom kmalu poginil, če se bo tako 

nadaljevalo, zato sem z veliko dinozavrsko nogo stopil na napravo. Tako sem za vedno izgubil moči.  
Na srečo je dedek popravil napravo. Takrat sem bil bolj previden in moči uporabljal samo zunaj.  

                                                                                                         
 Tim Založnik, 6. b 

Bor Zorič, 5. b

NADNARAVNE  SPOSOBNOSTI



18

PIGLOZMAJ
V DEŽELI PRESEŽNIKOV 

	 Ko sem se zbudil, sem zagledal preveliko tablo. Bila je tabla z imenom kraja. Pisalo je Malo Preveč.  
	 Hodil sem po preširoki cesti ob prevelikih drevesih in grmih. Med potjo so me vsi preprijazno gledali 
in preveč pozdravljali. Povabili so me za mizo s preveč hrane in pijače za eno osebo. Skoraj bi počil od sitosti 
– ugotovil sem, da sem se prenajedel. S prepolnim trebuhom sem odhitel ven in gledal v nasmejano, 
prijazno, brezskrbno in tudi malo čudno deželo. Imela je vse, kar si želiš; drevesa, na katerih rastejo stvari, 
npr. prepolne denarnice, tablice in vse vrste žog. Najlepše pa je bilo, da ni bilo vojn. Vojne so pregrde, 
prekrute, preneumne, preostudne in nepotrebne. Ljudje trpijo zaradi njih. Stradajo, zbolevajo in umirajo. A 
v svetu Malo Preveč te neumnosti ne poznajo in živijo v prijateljstvu in sreči. 
	 To je najboljši svet s pretiravanjem. 

Jaka Vidmar, 6. b

POTOVANJE V NEZNANO …

	 OBRATNA DEŽELA 

	 Nekega dne sem z bratom in sestro potoval z ladjo v Ameriko. Pokazali so se črni oblaki in nebo je 
postalo črno. Slišali smo grom in strele. Naenkrat pa nas je vrtinec dvignil in vrgel z ladje.  
	 Naslednji dan nas je priplavilo na obalo. Malo smo se razgledali in bilo nas je strah. Naenkrat pa je v 
grmovju zašumelo. Prestrašili smo se in čakali zver. Iz grmovja pa je planil zelo majhen slon. Velik je bil kot 
moja dlan. Čudno se nam je zdelo. Ko pa smo pogledali v zrak, smo videli velikanske rože in majhna 
drevesa. Nad rožami pa orjaški metulji in čebele. Tako veliki so bili, da bi jih lahko jahali. Hitro smo 
pogledali na zemljevid sveta, vendar nismo vedeli tega otoka. Prestrašeni smo bili še bolj, saj zdaj nismo 
vedeli, kje smo ali kam naj gremo. Bili pa smo tudi lačni. Nabrali smo si orjaško jagodo in jo malo pojedli, saj 
s seboj nismo imeli hrane. Ko smo se pomirili, smo si domislili ime otoka. Poimenovali smo ga obratna 
dežela, saj je bilo vse ravno obratno. Potem pa smo nekako narisali otok, vzeli list in napisali pomagajte v 
vseh jezikih, ki smo jih znali. Vse smo dali v steklenico. Steklenico sem prijel in jo vrgel z vso močjo v morje. 
Upali smo, da nas bo kdo rešil. V dolgih mesecih smo zgradili preprosto hišico. Nekega dne pa smo sklenili, 
da se sami rešimo. Iz stebel rože smo naredili splav. Potrebovali smo le še jadro. Odpravili smo se po list za 
jadro. Ko smo ga skoraj odtrgali, nas je napadla velikanska kača. Hitro smo bežali in se ujeli v mrežo 
velikanskega pajka. Mislili smo, da je to naš konec. Pajek in kača sta se spopadla. Medtem ko sta se borila, 
sem z eno roko vzel nož, ki sem ga imel v žepu, in se rešil, nato pa rešil še sestrico in bratca. Splezali smo na 
velikansko rožo in gledali, kje je naš splav. Ko pa smo ga zagledali, so ga jedle majhne žirafe. Takrat sem se 
spomnil novega načrta. Počakali smo prvega metulja in ga zajahali. S težavo smo ga poskušali nadzorovati. 
Ko smo ga pomirili, smo se varno vrnili domov in staršem pripovedovali, kaj se nam je zgodilo. 

Tim Založnik, 6. b



19

PIGLOZMAJ
Nekoč pred davnimi časi sem živela še v Kamniku. Ko sem bila stara 9 let in pol, smo se z družino 

preselili v Borovnico. 
	 Sprva se mi je zdelo v Borovnici vse čudno, potem pa sem med sprehajanjem svojega kužka Nolija na 
tleh našla listek, na katerem je pisalo nekaj zelo čudnega in grdo napisanega. Nisem znala prebrati, zato sem 
sledila puščicam, ki so bile s kredo narisane na tla. Vodile so me v enega od blokov. V bloku puščice niso bile 
več narisane, temveč so visele kar s stropa. Prišla sem do 4. nadstropja. Tam so bila na koncu hodnika neka 
čudna okrogla vrata. Ko so se kar sama od sebe odprla, se je Noli prestrašil in skril za menoj. Vstopila sva 
skozi vrata in kar naenkrat naju je nekakšen veter potegnil v temen prostor. Tedaj so se prižgale luči, ampak 
verjetno sploh niso bile luči, ki so svetile tako močno, da bi nama lahko stopile oči, kot sladoled sredi poletja, 
če nama ne bi takoj dali posebnih očal, ki so segala do kolen. Pokazal se je cesar Veliki II., ki je bil največji v 
vsej državi, čeprav je meril samo dobrih pet milimetrov. Zdelo se mi je, da je mravlja, zato sem mu dala 
vzdevek cesar Veliki II. Mravlja in dokaj hitro so utihnili, saj so vedeli, kaj sledi, če se posmehuješ cesarju. 
Najprej so mislili, da sva neumna, ko pa sva se izkazala in jim pokazala trike, ki jih zna Noli, so nama dali 
možnost za ogled njihove države, sicer bi morala biti zaprta v ječi. Imeli so nekakšno zabavo in jaz sem bila 
glavna organizatorka. Zgradili so nama veliko hišo, saj so bili profesionalni gradbeniki. Kmalu sva se morala 
od njih posloviti, kar je bilo zelo težko, ker smo postali zelo dobri prijatelji. Pred odhodom so mi rekli, naj za 
njihovo državo ne povem nikomur.  
	 Z Nolijem sva se odpravila domov, listek, ki sem ga imela shranjenega v žepu, sem spravila na varno 
in kadar mi je dolgčas, jih obiščem. Pozabila sem jih vprašati, kako se imenuje njihovo ljudstvo. Še sami niso 
vedeli, kako se imenujejo, ko sem jih ob naslednjem obisku vprašala. Kasneje so se preimenovali v 
Karelolonce. 

Špela Jevšek, 6. b 

POTOVANJE V NEZNANO …

POTOVANJE V DEŽELO SLADOLEDA 

	 Že dolgo časa nazaj sem z ladjo zašel in prišel do nekega pristanišča. Ladjo sem pripel v pristanišču in 
zagledal tablo z napisom: Dobrodošli v deželi sladoleda! 
	 Očitno je bila to manjša vas Hodil sem po ulicah in se nisem mogel načuditi, koliko sladoledaren 
imajo. Ugotovil sem, da je to bilo veliko mesto z tovarnami sladoleda. Šel sem v sladoledarno, si vzel sladoled 
in se usedel. Probal sem sladoled in si mislil, da boljšega sladoleda še nisem poizkusil. Spoznal sem nekaj 
ljudi, ki so bili prijazni in mi za nekaj dni ponudili prebivališče. Pa sem se odločil, da na tem potovanju ne 
bom spal na ladji, ampak pri Hektorju. Hektor je bil enake velikosti kot jaz in bil je suh. Postala sva dobra 
prijatelja. Razkazal mi je mesto in me peljal v njegovo tovarno. Poizkusil sem vse okuse sladoleda. Povedal mi 
je, da poleti hodijo Liliputanci na počitnice in pojejo veliko sladoleda. Bil sem presenečen, ampak sem raje 
užival v okusih sladoleda. Bil je čas za plovbo domov. Hektor je rekel, naj še kdaj pridem in da sem pri njem 
dobrodošel kadar koli. Dal mi je naslov in jaz svojega. Dal mi je tudi sladoled za po poti, ker se ta sladoled 
nikoli ne stopi. Odšel sem. Prišel sem domov. Čez nekaj let mi je Hektor napisal pismo in ga poslal. Na njem 
je pisalo:  
	 	 	 Zdravo, Guliver!  
	 	 	 Pridi me obiskati in ostani za en teden!  
Odločil sem se in še isti dan odplul tja. S Hektorjem sva se imela zelo dobro! Postala sva najboljša prijatelja. 
	 Zdaj grem vsako leto ob istem času obiskat deželo sladoleda in Hektorja. Zdaj že pakiram, da bom 
čez dva dneva odšel v deželo sladoleda. 

Lucija Leben, 6. b
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PIGLOZMAJ
LILIPUTANČEVI SKRIVNI ZVITKI 

	  
	 Nekega dne sem v našem razredu na tleh našel šop tankih lističev in ko sem jih pobral ter pogledal 
skozi povečevalno steklo, sem ugotovil, da so spisi potovanj nekega liliputanca. 
	 Odnesel sem jih domov ter jih začel brati. Na prvem sem izvedel, da je bil ta liliputanec njihov 
tristošestinpetdeseti cesar, ki je rad potoval. Izvedel sem, da je bil tudi zadnji cesar s kravo, ki mu je 
napovedovala prihodnost. In ne samo to, izvedel sem, da je v časih njegove vladavine cela Liliputanija 
potovala. Veliko listkov je bilo popisanih s potovanji po Turčiji in Nemčiji. Nekajkrat pa je bil tudi v Angliji. 
Nekega dne se je javil za poskusnega zajčka, pri poizkusu s časovnim strojem, pa ga je naprava pripeljala 
ravno v našo učilnico. Sodeč po njegovih zapiskih in spiskih sprva ni vedel, kaj ta kraj je. V spiskih je pisalo 
takole: „Tista naprava me je naplavila v nek velikanski zaprt prostor. Ko sem se malo ozrl naokoli, sem videl, 
da stojim v neki vdolbini s spolzkimi tlemi, nad mano pa je bila velika srebrna cev. Stežka sem splezal ven iz 
vdolbine ter se znašel nad neko čudno odprto škatlo brez pokrova, polna je bila počečkanega in umazanega 
papirja. Ob tem prostoru so bile še nekakšne strehe, na katerih so bile še neke čudne reči z velikimi stvarmi. 
Nato sem zlezel na streho ter skočil pokonci, saj sem se strašansko ustrašil velikanov, ki so kot kakšni huligani 
vdrli skozi vrata ter se posedli po rečeh na strehah. V tistem trenutku sem se skril v neko škatlico, polno reči, 
iz katere so velikani grabili stvari. Nenadoma sem izginil ter se pojavil nazaj v Liliputaniji ves srečen.“ 
	 Na koncu tega spiska sem si tole zapisal, da se bom spominjal: 

Luka Rehar, 6. b 

LILIPUTANCI



21

PIGLOZMAJ
	 UČILNICA 6. B Z LILIPUTANČEVE PERSPEKTIVE 
	  
	 Učilnica 6. b razreda je bila nekakšna škatla, velika za kaki dve kraljestvi. Tam je bilo veliko pokonci 
stoječih bitij, ki so govorila neki tuji jezik in so bila velika za kakih 13 vojakov. Vsa ta bitja so sedela za nekimi 
visokimi ploščami. Verjamem, da so častili bitje, ki je stalo spredaj, saj so ga vsi ubogali in kar naprej 
nagovarjali. Na levi strani te velike škatle je bila neka prozorna snov, skozi katero se je videlo ven. Na desni 
strani škatle so bile visoke priprave iz lesa, ki so se lahko odpirale in zapirale. Vsa bitja so imela paličice in z 
njimi so vlekli po kupih papirja. Tista paličica je puščala neko čudno modro ali sivo sled. Nekatere sledi so 
bile tudi rdeče, zelene, črne in še katerih drugih barv. Vsako bitje je pri sebi imelo pisano mošnjo, ki se je 
odpirala in zapirala, kadar so bitja z roko poteginila čeznjo. Spravil sem se v eno izmed mošenj. V njej sem 
videl velike kupe listov, nek raven predmet iz prosojnega materiala in nekaj prav posebnega. To nekaj je bila 
ravna, štirioglata plošča iz trdega materiala. Ko sem se je dotaknil, je zažarela tako močno, da sem komaj 
videl. Ko sem se premikal po plošči, so žarele drugačne barve in podobe. To je vse, kar so imeli v mošnjah. S 
stropa škatle je visela neka stvar, ki je bila usmerjena proti beli plahti. Ta priprava je naredila, da so na platnu 
oživela razna bitja. Kasneje sem pomisli, da je to verjetno njihov bog in upravlja z vsemi tistimi ploščami v 
njihovih mošnjah. Vsake toliko časa je v prostoru nastal tak hrup, kot da bi vsi podložniki v kraljestvu pihali v 
trobento. Ni mi bilo jasno, od kod pride ta zvok in zakaj je orjake vsakič pregnal iz škatle.  
	 To je natančen popis učilnice 6. b. 

Ahac Petrič, 6. b 

LILIPUTANCI

	 GULIVERJEVO POPOTOVANJE  

Živjo, sem Guliver in veseli me, da ti lahko povem zgodbo svojega potovanja po otoku Velikan. 
	 S posadko naj bi sprva odšli na otok zlata, a je naša ladja namesto na zahod potovala na vzhod. Še 
vedno ne vem, kako se je to zgodilo, a nas ta sprememba ni motila. Bil sem namreč le pomočnik kuharja, ki 
je kuhal za našega kapitana. Našega kapitana pa je ta sprememba izjemno razburila. Skrbel ga je vsak cent. 
Bil pa je tudi zelo nesramen in ni maral nikogar. Ko smo le prišli na otok, smo se jaz, kuhar in moj oče, ki je 
bil glavni pajdaš kapitana, takoj zmigali poiskat nekaj hrane, a na žalost ni bila užitna. Praznih rok smo tako 
odšli nazaj k ladji. Sklenil sem poiskati še kakšen spominek preden smo odšli. Malo sem raziskoval in našel 
jamo s skrivnim predorom. Bil je zelo visok in zelo opazen, zato sploh ne vem, zakaj se imenuje skrivni. Ko 
sem šel malo globlje, sem našel zaklad. Skrinja je bila mnogo večja od mene, čeprav sem zelo visok. Ko sem 
to povedal kapitanu, je takoj planil po meni in moral sem ga voditi. Skrinje seveda ni mogel odpreti, zato 
sem poizkusil poiskati pomoč. Našel sem velikana, ki je pomagal odpreti skrinjo in nama dal le par cekinov. 
Ko je kapitan vprašal, zakaj je tako, mu je obrazložil, da vsak prišlek dobi enako število kovancev. Zahvalila 
sva se in odšla na ladjo. 
	 Odpeljali smo se domov in upali, da ne bomo zopet zavili na napačno stran morja. 

Špela Primožič, 6. b 
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PIGLOZMAJ
NOVOLETNI TURNIR V ROKOMETU 

	 Komaj sem čakala začetek novoletnih počitnic, saj sem vedela, da bo že prvi večer 
nadvse zanimiv. 
	 V večernih urah me je na Vrhniki, kjer že od novembra 2017 treniram rokomet, 
čakala zabavna tekma in prihod Božička. Najprej smo otroci s starši odigrali igro med dvema 
ognjema, nato pa je sledila rokometna tekma, kjer smo se vsi pomerili v znanju. Tako veliko 
dobre volje in super druženja že dolgo nisem imela. Zmaga je pripadala nam, otrokom, ki 
treniramo v Športnem klubu Vrhnika. Bili smo zelo ponosni in trenerka Tara nas je 
pohvalila. Potem pa je v dvorano prišel Božiček s celo vrečo daril. Zaslišala sem: „Enja 
Hrastnik, pridi po darilo!“ Prejela sem svojo prvo rokometno majico s številko šest, ki mi 
prinaša srečo. Poleg majice je bil v vreči še čudovit roza pulover z napisom Slovenija in 
številka šest. Za zaključek pa sem od svoje družine prejela še novo rokometno žogo znamke 
Hummel, s katero bom vsako tekmo odigrala z velikim veseljem. 
	 Komaj čakam, da se drugo leto spet udeležim novoletnega turnirja s starši in svojo 
sestro. 

Enja Hrastnik, 6. b 

RESNIČNI DOŽIVLJAJI
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Star Wars: Poslednji jedi 

OCENA FILMA

Star Wars: Poslednji jedi je 
nadaljevanje znane franšize 

Star Wars. Novi film je 
navdušil veliko gledalcev, ki 

so ga nestrpno pričakovali. 
Pred predpremiero so naokoli 

hodili oboževalci filma, 
oblečeni v kostume znanih 

likov (Darth Vader, klon, jedij 
…). Veliko ljudi jih je snemalo 

in slikalo. Vse karte so bile 

razprodane. 

Film ima kar nekaj komičnih 

vložkov, ampak ne preveč. V 
filmu glavni lik Ray (Daisy 

Ridley) prepričuje Luka 
Skywalkerja (Mark Hamill), 

naj jo nauči, kako biti jedi. 

Medtem se princesa Leia z 

Uporniki bori proti Prvemu 
redu. Kylo Ren ali Ben Solo in 

Rey se zelo razdvajata med 
svetlo in temno stranjo Sile. 

Prvi red ali Upor še nista 
padla in to pomeni, da se bo 

franšiza še nadaljevala.  

Film je posvečen igralki Carrie 

Fisher, ki je igrala princeso 
Leio, a je 27. 12. 2016 umrla. 

Ta film je najin najljubši izmed 
vseh delov Star Wars, saj je 

poln presenečenj. 

Res vam svetujeva ogled. 

Ahac Petrič in Luka Rehar, 6. b

10/10
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Marinka Fritz Kunc: Janov krik 

OCENA KNJIGE

Glavna oseba je 16-letni fant po imenu Jan. Bil je priden učenec, dokler se mu ni zgodil prelom. 
Obtožen je bil vsega hudega in groznega. Živel je z mamo, očeta pa ni bilo več ob njem. Imel je 
tudi prijatelja, a tega je zbil avto. Bil je tudi odličen smučar in imel je motor, s katerim je 
nameraval dirkati. Postal je problematičen, ko je zašel v slabo družbo. Takrat je začel krasti in 
početi neumnosti. Ko je imel možnost, da si opere ime, je naredil spet kakšno neumnost in to je še 
poglobilo težave. Bolj ali manj se je počutil osamljenega ali iztrganega iz družbe. Edina, ki je 
skrbela zanj, je bila njegova potrta mama. Bil je pogumen, včasih prijazen, dokaj urejen fant. 
Imel je neke cilje, ki si jih je zadal, a si jih je sam uničil z nespametnim početjem.  

Matic Mikuš, 9. b 

Knjigo Nedeljka je leta 1983 napisala nemška otroška pisateljica Gudrun Mebs. Leta1994 je 
knjigo v slovenskem prevodu izdala založba Mladinska knjiga. 
Zgodba govori o Nedeljki, ki je živela v sirotišnici. Izpolnila se ji je želja, da bi dobila nedeljske 
starše, pravzaprav najprej le mamo. Ko jo je prvič videla, je imela o njej predsodke, izkazalo pa 
se je, da je najboljša mama, kar bi jih lahko imela. V zgodbo se je vpletel tudi Ulin prijatelj 
Christian, ki je Ulo hotel samo zase, na koncu pa sta Nedeljko celo posvojila. Knjiga me je zelo 
hitro pritegnila, saj sem se lahko vživel v to, da kako je sirotam hudo brez staršev. Spoznal sem, 
kako hudo je otrokom, ki morajo živeti v sirotišnici. Spoznal sem tudi, kako je imeti drugačne 
starše kot običajno. Ula mi je bila všeč, ker je bila zelo razumevajoča in prijazna. Srečo imam, 
da imam tudi jaz tako razumevajočo in strpno mamo, zato lahko razumem Nedeljko, da je bila 
tako srečna, ko je izvedela, da jo bosta Ula in Christian posvojila. Ne morem si predstavljati 
števila sirot v času druge svetovne vojne in takoj po njej. Nedeljka se mi je smilila, ker ni občutila 
prave starševske ljubezni, dokler ni spoznala Ule. Knjigo bi priporočil vsem tistim, ki jih zanima 
pristen odnos med starši in otrokom. 

Lan Zgonc Svete, 6. b 

Gudrun Mebs: Nedeljka 
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JANKO KERSNIK: Mačkova očeta 

MNENJE

V	šoli	smo	brali	Mačkova	očeta,	delo	Janka	
Kersnika.	Zgodba	Mačkova	očeta	je	bila	
objavljena	v	zbirki	Kmetske	slike.		

Moje	mnenje	o	zgodbi	je,	da	bi	morali	ime<	do	
svojih	staršev	spoštljiv	odnos,	ker	so	nas	prav	
starši	vzgajali	in	vzgojili	v	takšne,	kakršni	smo	ter	
nam	nudili	dom	in	zaščito.	V	Kersnikovem	delu	
lahko	opazimo,	da	kakršen	je	oče,	takšen	je	tudi	
sin.	Kot	smo	videli	v	zgodbi,	se	je	odnos	med	
starim	Mačkom	in	njegovim	sinom	skozi	leta	
spreminjal.	Ko	je	bil	Mačkov	sin	še	mlad,	sta	se	s	
starim	Mačkom	dobro	razumela,	ko	pa	je	sin	
odrasel,	sta	se	zelo	veliko	kregala.	Jaz	mislim,	da	
Mačkov	sin	ne	bi	smel	ime<	do	svojega	očeta	

takega	odnosa.	Zelo	grdo	je	bilo,	da	ga	je	izgnal	iz	
hiše,	ker	je	stari	Maček	sinal	le	vzgajal	in	prav	
zaradi	tega	se	mi	ne	zdi	prav,	da	ga	je	izdal.		

Odnos	s	starši	je	pomemben,	tudi	ko	odrasteš.	Ko	
so	starši	starejši,	jim	moramo	pomaga<	in	jim	
tako	pokaza<,	da	smo	jim	hvaležni	za	vse,	kar	so	
nam	v	življenju	dali	in	nas	naučili.	Ampak	
Mačkov	sin	staremu	Mačku	ni	pomagal,	temveč	
ga	je	izgnal	iz	hiše.		

Jaz	mislim,	da	je	nauk	te	zgodbe,	da	staršev	ne	
smeš	zapus<<,	ker	se	tudi	tebi	lahko	zgodi	
enako.	

Živa	Kohne,	8.	a

Danes	smo	pri	pouku	brali	zgodbo	o	Mačkovih	
oče<h	ter	prejeli	nalogo,	v	kateri	moramo	
napisa<,	kakšen	mora	bi<	odnos	med	starši	in	
otrokom.	

Jaz	si	mislim,	da	bi	morali	otroci	in	starši	
spoštova<	pravice	drug	drugega.	Odnos	do	
staršev	pa	se	s	starostjo	spreminja.	Starše	kot	
starejši	bolj	spoštujemo	ter	se	do	njih	obnašamo	

kakor	zagre.	Po	mojem	mnenju	morajo	bi<	tako	
otroci	kot	starši	prijazni	en	do	drugega	ter	se	
ljubi<,	saj	bodo	skupaj	živeli	najmanj	do	18.	leta	
staros<.	Odnos	pa	se	mi	zdi	pomemben	še	zato,	
ker	nas	starši	preživljajo	od	rojstva.	

Upam,	da	se	odnosi	ne	bodo	nikoli	spremenili.	

Jure	Vidovič,	8.	b

Predstavil	bom	pripoved	Mačkova	očeta,	ki	jo	je	
napisal	Janko	Kersnik.	Pripoved	govori	o	tem,	
kako	imajo	pri	Mačkovih	bogato	kme<jo,	ki	pa	jo	
oče	noče	da<	sinu;	to	se	ponavlja	več	generacij.	
V	tej	družini	se	goji	sovraštvo.		

Otroci	naj	bi	bili	spoštljivi	do	staršev	in	jih	
ubogali.	Staršem	je	treba	pomaga<,	saj	ko	se	
starajo,	ne	zmorejo	več	vsega	sami.	Seveda	pa	je	
to	tudi	naša	dolžnost,	saj	oni	skrbijo	za	nas	že	od	
otroštva.	Dajejo	nam	hrano	in	prenočišče,	pa	
tudi	take	stvari,	ki	jih	ne	potrebujemo,	vendar	
nam	jih	vseeno	kupijo,	da	bi	se	bolj	zabavali.	
Ponavadi	so	otroci	po	značaju	zelo	podobni	
staršem.	Saj	otroci	odesemo	veliko	tega,	kar	se	

nam	dogaja	v	otroštvu	in	kasneje.	Nekateri	otroci	
se	spremenijo,	ko	odrastejo,	vendar	ne	v	veliki	
meri.	Mogoče	postanejo	v	starejših	le<h	bolj	
spoštljivi	do	svojih	staršev.	Odrasli	bi	morali	
pomaga<	starejšim,	saj	oni	ne	zmorejo	več	vsega	
sami.	Pa	tudi	prijazni	moramo	bi<	do	njih,	saj	so	
si	oni	priborili,	da	živimo	v	svoji	državi	in	imamo	
svoj	jezik.	

Ta	zgodba	nam	pove,	da	smo	otroci	ponavadi	
podobni	staršem,	ter	da	bi	se	morali	v	družini	
spoštova<	in	ne	krega<	drug	z	drugim.	Da	je	
treba	odpušča<.	

Tomaž	Dobrovoljc,	8.	a



26

Tudi letos so Capuletovi 

priredili ples, ki se je začel s 

tradicionalnim ognjemetom. 

Plesa se je udeležilo vse bogato 

prebivalstvo Verone, vključno z 

gospodom Fruschijem, ki je na 

ples prišel kljub neljubemu 

dogodku iz prejšnjega tedna, ko 

se je javno osramotil s padcem 

po stopnicah, ki so vodile z 

odra, na katerem je imel govor. 

Na plesu se je stregla mehiška 

hrana, vino, torta, vrtela pa 

klasična glasba … Vse je 

potekalo enako kot vsako leto. 

Celoten ples je malce poživila 

zaroka gospodične Belle in 

gospodiča Fenicoterra, ki je 

pred svojo ljubljeno stopil z 

diamantnim prstanom, ta pa je s 

solzami v očeh privolila. V 

ozadju so prisotni lahko videli 

ubogo gospo Bello, ki se je ob 

velikem presenečenju 

onesvestila in padla v ribnik, ki 

se je nahajal za njo. 

Srečanje se je končalo z 

županovim govorom, v katerem 

je čestital zaljubljencema in se 

zahvalil Capuletovim za še en 

prijeten večer. 

Loti Vita Rep, 9. a 

V soboto, 16. decembra 2017, se je na dvorcu družine 

Capulet odvijal že tradicionalni ples v maskah. Kristalna 

dvorana je bila nabito polna in strežaji so imeli polne 

roke dela.  

Gostje so se začeli zbirati že ob petih popoldne. Ko pa se 

je zvečerilo, so bili na plesu zbrani vsi veronski 

pomembneži. Kot običajno smo bili točno ob osmih 

zvečer priča razkošnemu sprejemnemu ognjemetu, 

posebnost letošnjega plesa pa je bila predstavitev 

najlepših mask po izboru gostov na rdeči preprogi. Sicer 

je bilo letos največ kostumov v beneškem slogu, saj je bil 

častni gost plesa beneški plemič Pablo Tomazzini. Med 

hrano so prevladovale jedi kuharskega mojstra Antonia 

Belvedera. Kot letošnja specialiteta je bila predstavljena 

morska rižota s polžjimi nogami. Za glasbo so poskrbeli 

kitaristka in pevka Paola Tenerosi ter pop skupina Luna. 

Plesa se žal ni mogel udeležiti predstavnik družine Nuci 

zaradi službenih obveznosti.  

Ples je trajal do zgodnjih jutranjih ur, ko so organizatorji 

uredili varen prevoz domov za vse udeležence plesa.  

Ž. N.  

Na vsakoletnem tradicionalem Capuletovem plesu je bilo veliko 
bogatih prebivalcev Verone. 

Ples v maskah se je odvijal v kristalnem dvorcu g. Capuleta. 
Letošnja tema je bila Grška antika. Ples se je odvijal v soboto, 16. 

12., začel se je ob 20. uri in trajal do jutra. Prisotni so bili celo znani 
italijanski glasbeniki El Maestro, ki so prišli iz Nice. Igrali so 

klasično glasbo. Prisotna je bila tudi Capuletova hči Julija, ki je bila 
v središču pozornosti. Ples je bil za udeležence prava simfonija, a 

za g. Capuleta je bila nova, saj se je pojavil Montegov sin, Romeo. 
Na plesu je bila hrana zelo izbrana; stregli so škampe, ikre in 

Capuletova slavna mesna nabodala ter pili poseben šampanjec. 
Žal se plesa ni mogel udeležiti Capuletov dober prijatelj Matic, saj 
je imel poslovni sestanek v Kölnu. Zato pa ples ni bil nič slabši, saj 

je goste presenetil in nagovoril župan Benetk, Franci Beecci 
Mustalini. 

Za g. in go. Capulet je bil večer zelo uspešen in pravita, da že 
pripravljata presenečenje za prihodnje leto.  

Matic Mikuš, 9. b 

RDEČA PREPROGA

PLES CAPULETOVIH
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Tim Založnik, 6. b

SLIKOPIS
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STRIP

Lucija Leben, 6. b
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KVIZ

Lucija Leben, 6. b

KVIZ IZ UKRAJINSKEGA JEZIKA 

Obkroži pravilno trditev. V spodnjem besedilu preveri rešitve. 

1. Kaj pomeni привіт? 
a) Dober dan. 
b) Živijo. 
c) Nasvidenje. 

2. Kaj pomeni Дед Моро́з? 
a) Dedek mraz. 
b) Božiček. 
c) Miklavž. 

3. Katero pisavo uporabljajo Ukrajinci? 
a) Hieroglife. 
b) Cirilico. 
c) Latinico. 

V Ukrajini se sorodniki, prijatelji in znanci med seboj pozdravijo z besedo privit 
(привіт), kar pomeni živijo. 

Kakor vsako leto nas v Sloveniji v decembru obdari Dedek mraz, tako tudi v 
Ukrajini. 

V Ukrajini si novoletne voščilnice pišejo v cirilici. Omenjeno pisavo poleg tega 
uporablja bolgarski, makedonski, ruski, berloruski in srbski jezik. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7#Russian
https://en.wiktionary.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7#Russian
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RECEPT

KOKOSOV SLADOLED Z MANGOM  V METINEM SIRUPU 

Pripomočki za pripravo: 
srednje velika skleda, 
posoda, primerna za v zamrzovalnik, 
metlica, strgalnik in ožemalnik, 
nož in deska, 
manjša kozica, 
servirni kozarci in žlica za sladoled. 

Sestavine za kokosov sladoled: 
400 g kokosovega mleka, 
400 g zgoščenega sladkornega mleka, 
sok in lupina treh limet. 

Sestavine za mango v metinem sirupu: 
50 g sladkorja, 
50 ml vode, 
20 metinih listov, 
sok 1/2 mete. 

Sestavinam dodamo še narezani mango. 

Premešamo in pustimo marinirati, dokler sladoled ne zamrzne. Nekaj ur je 
minilo in vsi že nestrpno čakamo pokušino kokosovega sladoleda. Dodamo 
nekaj rezin manga, ki se je mariniral v metinem sirupu. Dodamo še eno 
kepico sladoleda in na vrh servirnega kozarca dodamo še malo manga in 
sirupa. 

Dino Zukić, 8. b

RECEPT
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HUMORAvtomat	za	kokakolo	

Mujo	v	Ameriki	zagleda	avtomat	za	kokakolo.	
Vrže	prvi	kovanec	in	dobi	kokakolo,	vrže	
drugega	in	spet	dobi	kokakolo,	vrže	tretjega	
…	In	za	njim	se	nabere	vrsta.		

Eden	iz	vrste	pride	do	njega:	„A	nimate	že	
dosti!?	Mi	smo	tudi	žejni!“	

Mujo	mu	odgovori:	„Dok	Mujo	dobiva,	Mujo	
igra.“

	Izostanek	od	pouka	

Učiteljica	se	obregne	ob	Janezka:„Janezek,	
včeraj	si	spet	manjkal	v	šoli.	Kaj	se	dogaja?“	

Janezek:	„Babica	je	zbolela.“				

Učiteljica:	„Vsakič,	ko	manjkaš	v	šoli,	je	tvoja	
babica	bolna.	Ne	verjamem	ti!“	

Janezek:	„Veste	učiteljica,	tudi	pri	nas	doma	
sumimo,	da	babica	le	igra.“

Pica	

Lojze	pride	v	picerijo	in	naroči	pico.	

Natakar	vpraša:	„Vam	jo	razrežem	na	4	ali	8	kosov	?“	

Lojze:	„Kar	na	4,	osem	jih	ne	bom	mogel	pojesti.“

Šolsko	okno	

Učiteljica	jezno	vpraša	Janezka:	„Ti,	kdo	je	
razbil	okno!?“	

Janezek	ji	odgovori:	„Če	mislite,	da	bom	izdal	
svojega	brata,	se	močno	motite.“

Športne	novice	

Mali	Janezek	sedi	v	šolski	klopi	in	prebira	športne	
novice.	Opazi	ga	učiteljica:	

„Janezek,	takoj	odloži	novice	in	se	prikaži	pred	
tablo.“	

Janezek	vstane	ter	počasi	pristopi	do	učiteljice.	Ta	
na	tablo	na	napiše	3:3	ter	povpraša	po	rezultatu.	

„Neodločeno!“	ji	v	športnem	duhu	odgovori	
Janezek.

Papagaj	

Janezek	joče,	mami	pa	ga	skuša	potolažiti:	

„Kaj	je	narobe?“	

„Papagaj	mi	je	pobegnil	medtem	ko	sem	
čistil	njegovo	kletko.“	

„S	čim	si	pa	čistil	kletko?“	

„S	sesalnikom.“	

Živali	na	kmetiji	

Dan	po	izletu	na	podeželje,	učiteljica	v	
pogovoru	z	malimi	šolarji:	

“Učenci,	kako	ste	se	imeli	na	kmetiji?”	

“Supeeer!”	zakričijo	vsi	v	en	glas.	

“Povejte	mi,	kakšne	glasove	ste	slišali	
tam.”	

“Muuu,	beee,	hovhov,	kikiriki	…”	otroci	
navdušeno	oponašajo	živali	na	kmetiji.	

“Kaj	pa	ti	Janezek?	Kaj	si	slišal	včeraj?”	

“Dobro	sem	jih	slišal.”	

“Kaj	si	slišal?	Oponašaj	to	žival.”	

“Bilo	je	staro,	strašno	bitje.	V	rokah	je	
držalo	zarjavele	vile	ter	se	glasno	drlo:	
Izgini	s	tega	traktorja!”	
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