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Drage učenke, dragi učenci!            

Staro leto nam je tako rečeno 

»pomahalo v slovo«, novo pa se 

je le dobro začelo. Upam, da 

ste silvestrovo preživeli v krogu 

družine ter v krogu pravih pri-

jateljev. Najedli smo se potic, 

piškotov in ostalih dobrot. Ob 

polnoči smo si segli v roke, naz-

dravili s šampanjcem ter napisa-

li obljube, ki so že pozabljene. 

Učenci OŠ Stična smo zelo 

aktivni. Vestno sodelujemo na 

kulturnih prireditvah in nateča-

jih, se udeležujemo športnih 

tekmovanj ter različnih tekmo-

vanj v znanju, pridno zbiramo 

star papir, izrabljene tonerje in 

kartuše, skrbimo za urejenost 

šole in njene okolice, v prostem 

času pa se prelevimo v novinarje 

UVODNIK  

– raziskovalce, ki marljivo piše-

jo intervjuje, poročila, sestav-

ljajo križanke, anketirajo vrst-

nike ... ter zbirajo prispevke z 

različnih vetrov. 

Pred vami  je prva številka  

Časotepca – plod našega večme-

sečnega dela, naš otrok, ki 

komaj čaka, da gre v svet (med 

vas). V njem je veliko literarnih 

prispevkov naših učenk in učen-

cev, intervju z Jurijem Zrne-

cem, Klarin in Kalinin modni 

kotiček, pobarvanka za naše 

najmlajše in še marsikaj zanimi-

vega. 

Zunaj še kraljuje teta Zima, ki 

nas s hladno sapo podi v zavetje 

toplejših prostorov, zato si 

vzemite čas za branje. Knjiga in 

šport sta ZAKON!!! 

Stran 3 

ČASOTEPCU NA POT 

 V preteklih tednih sem z vesel-

jem spremljal informacije o nas-

tajanju letošnjega »Časotepca«; 

v prvi vrsti zaradi tega, ker je 

uredniškemu odboru tudi letos 

uspelo zbrati dovolj zanimivega 

gradiva; pravzaprav ga je toliko, 

da je bila potrebna selekcija. 

 

Zakaj z veseljem? Zato, ker se 

danes v dobi računalniških igric, 

facebooka in mobitelov pravilna 

raba knjižnega jezika preveč 

zlorablja. Še več, lep in bogat 

slovenski jezik se umika tujkam 

in popačenkam. S svojimi pisan-

jem boste pripomogli, da se 

bogastvo jezika ohranja. 

 

Razpisali ste se o temah, ki 

vas v tem trenutku privlačijo, 

vašim letom in našemu času 

primerno. Pošteno. 

 

Glasilo je namenjeno mladim, 

vzpodbude  potrebnim talen-

tom. Prav tako je ogledalo 

vaše generacije in vaših pogle-

dov na svet, o katerih lahko 

seznanjate sošolke in sošolce. 

Zahvala uredniškemu odboru 

»Časotepca« in avtorjem za 

prispevke. Mogoče ste odkrili 

v sebi bodočo novinarsko, 

pisateljsko ali pa kakšno drugač-

no s peresom (tipkovnico) pove-

zano pot.  

 

Ravnatelj: Marjan Potokar 

Vzemite si tudi čas za klepet in 

druženje z ljudmi, ki vam nekaj 

pomenijo, naj bodo to prijatelji, 

starši ali osamljena babica ali 

dedek, ki jima boste že s svojo 

mladostniško vedrostjo polepšali 

turobne zimske dneve. 

Carpe diem!  

 

Sara Koščak in Nataša Rebec 

Lukšič, prof. 

 



Od nas se je 21. oktobra 

2011 v svojem štiriinosemde-

setem letu starosti poslovil 

slovenski pesnik, prevajalec 

in urednik Tone Pavček. 

Pisatelj se je rodil 29. sep-

tembra leta 1928 v Šentju-

riju pri Novem mestu. 

 

Tone Pavček je do svojega 

16. leta živel v Novem mes-

tu. Prvi razred osnovne šole 

je obiskoval v Mirni Peči, 

naslednje leto pa so ga pre-

šolali v internat k nunam v 

Ljubljano. V Ljubljani je 

končal klasično gimnazijo, se 

po maturi vpisal na pravno 

fakulteto in diplomiral leta 

1954, vendar pravne službe 

nikoli ni opravljal. 

 

Svojo pesniško pot začel 

skupaj z Janezom Menar-

tom, Cirilom Zlobcem in 

Kajetanom Kovičem s slovito 

kolektivno zbirko Pesmi šti-

rih leta 1953 in jo nadaljeval 

z nizom odlično sprejetih in 

priljubljenih pesniških knjig, 

med katerimi so med drugimi 

Ujeti ocean, Poganske hval-
nice, Temna zarja in Same 
pesmi o ljubezni, Upočasnit-
ve, Darovi in Ujedanke. Velik 

del svojih del je posvetil 

tudi otrokoma – Saši Pavček 

in Marku Pavčku. 

 

Pesnik je velik del svojega pes-

ništva namenil mladim bralcem. 

Poleg pisateljevanja pa je bil 

Pavček zelo dejaven tudi dru-

god. Bil je tudi novinar pri Ljub-

ljanskem dnevniku in Ljudski 

pravici, nato pa  novinar in ured-

nik na RTV Slovenija. Kasneje je 

bil tudi ravnatelj Mladinskega 

gledališča v Ljubljani.  

 

Do upokojitve je bil glavni ured-

nik Cankarjeve založbe. Med 

njegovimi drugimi zadolžitvami  

je bilo posebej opaženo predse-

dovanje Društvu slovenskih 

pisateljev. Od leta 1986 do slo-

venske osamosvojitve je bil pos-

lanec slovenske skupščine.  

 

Bil je pogost gost števil-

nih literarnih večerov, 

bralnih značk in različ-

nih kulturnih srečanj. Za 

svoje delo je prejel šte-

vilna priznanja. Tako je 

bil večkrat prejemnik 

Levstikove, Trdinove, 

Kajuhove nagrade in 

nagrade večernice, kas-

neje je dobil tudi nagra-

do Prešernovega sklada 

in Prešernovo nagrado. 

Bil je tudi odlikovan z 

Zlatim redom za zasluge. 

Bil je častni mešan Ljub-

ljane, kot tudi Mirne 

Peči in Novega mesta. Za 

vzgajanje trte refošk je 

prejel naziv vinski vitez. 

Kasneje je bil tudi eden izmed 

ambasadorjev Unicefa ter 

član Slovenske akademije in 

umetnosti (SAZU). 

 

Tone Pavček je tisti slovenski 

pesnik, čigar poezija premore 

največ življenjske vedrine, 

svetovnonazorske svetlobe in 

pogumnega trkanja na prihod-

nost, njegovo vedro in zgovor-

no pojavo pa poznajo tako 

rekoč vsi Slovenci. 

Pripravili: Marija Omejec in 

Maja Bošnjaković, 8. a 

Zapustil nas je Tone Pavček 
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V četrtek, 13. oktobra 2011, je v 

knjižnici v Ivančni Gorici pote-

kalo območno srečanje mladih 

literatov, ki sta ga organizirala 

Javni sklad Republike Slovenije 

za kulturne dejavnosti, Območna 

izpostava Ivančna Gorica in 

Mestna knjižnica Grosuplje, Eno-

ta Ivančna Gorica.  Na srečanju 

so se brale nagrajene  pesmi s 

strokovnim komentarjem pesnice 

Ane Porenta. Poleg drugih so 

nagrade prejeli tudi naši učenci, 

in sicer Laura 

Gorjanc, Sara 

Sever, Katari-

na Zorec in 

Kristjan Hoče-

var, vsi iz 8. b. 

Mladi 

(osnovnošolski) 

literati so se 

spoprijeli s 

precej težavno 

nalogo: napisa-

ti Prešernove-

ga Povodnega 

moža (v sodob-

ni preobleki) 

ter v verzih, ki 

sledijo izročilu 

- upoštevajo 

rime, ritem.  

Mladi so se naloge lotili pogum-

no, seveda se je mestoma dogo-

dilo, kar se zgodi vsakomur, ki se 

prvič spoprijema s katerokoli 

formo: "prisiljene rime" (kot 

lepo/nebo/zelo); nenaravni vrst-

ni red besed (postavljanje glago-

lov na konec verza, kar daje 

jeziku starinski in umeten priz-

vok); nenatančno sledenje formi 

(podaljšani/skrajšani verzi, 

nedosledna ali nepravilna rima). 

Pesnica Ana Porenta je pripo-

ročala, da mladi, ki so sami po 

sebi lahko zelo ustvarjalni, za 

"spogledovanje" s poezijo, za 

ustvarjanje v tej literarni zvr-

sti, raje uporabljajo svoj nara-

vni jezik (lahko tudi sleng), da 

sledijo tematiki, ki je aktualna 

za njihovo obdobje (dogodki, 

tudi krivice v svetu, komunika-

cija, odnosi, ki vladajo v njem) 

na bolj sproščen način.  

Ni nujno, da uporabljajo stro-

go formo, iščejo lahko nove 

besede (skovanke), se igrajo s 

pomeni besed 

(večpomenskost), sledijo ritmu 

besed, tvorijo aliteracije, 

zanimive primere, pogledajo na 

vsakdanji dogodek z drugačne-

ga zornega kota, pišejo, kot da 

so različne osebe (stvari) ...  

Predstavili so se tudi literati, ki 

so že prekoračili prag osnovne 

šole. Njihovo poezijo so osnovno-

šolci opisali z besedami: »To je 

pa res že bolj deep poezija.« 

Tovrstna srečanja so koristna, 

da tisti, ki piše, umesti svojo 

besedo med pisano druščino dru-

gih besed.  

Povzročijo, da ustvarjalec raz-

mišlja o pisanju kot o zavestnem 

in premišljenem početju in da se 

čustveno loči od 

svojih besedil, 

nanje pogleda z 

ustvarjalne raz-

dalje, se spreme-

ni v pozornega 

bralca in ugotovi, 

kje so mesta, ki 

so v njegovem 

pisanju učinkovi-

ta, dobro ubese-

dena, in kje so 

tista, ki še potre-

bujejo dodelavo.  

Naša sklepna 

misel je bila, da 

naše orodje pri 

ustvarjanju nista 

le papir in svinč-

nik (ali računal-

nik), ampak bese-

de. Da bi z njimi znali mojstrsko 

ravnati, moramo veliko brati, o 

njih premišljevati in se kdaj 

igrati z njimi. 

 

Mentorica: Vesna Zimic, prof. 

Bližina misli  

Udeleženka srečanja Katarina Zorec prejema knjižno nagrado. 



URŠKA 

Ko je na vasi veselica, 

se zberejo vsi vaščani, 

stari, mladi, vsi, ki imajo polko radi. 

 

Lahko so suhi ali pa debeli, 

važno, da so vsi veseli. 

 

Se jedlo je in pilo, 

so fantom uhajale oči, 

s katero zaplesali bi. 

 

Urška najlepša in 

najbolj zaželena,  

se že vrtela je ob prelepih melodijah. 

 

Ko po kozarčkih dveh 

si fant želi Urško zavrtet, 

a ne bi smel treme imet. 

 

Ko fantu je trema popustila, 

je Urška že drugega pod roko vodila. 

Zginila sta v temno noč 

in v ranem jutru ni bilo več 

sledu za njima. 

  

Laura Gorjanc, 8. b 

 

 

URŠKA 

Zabavo je prijateljica imela, 

ko Urška sama pri mizi je sedela. 

 

Vsak, ko jo vidi, vsak, ki jo sreča, 

 pride in vpraša, če ji je do plesa. 

 

Vsem odkloni, vse zavrne,  

ker nobeden ni pravi,  

ker vsi so spake grde. 

 

Potem pa zamrzne,  

jo s stola prevrne,  

zagleda nekoga, oči je imel črne. 

 

»On je ta pravi,« pri sebi si reče,  

gleda tam njega, kar vanj'ga se meče. 

 

Prikupno ga gleda, prikupno mežika, 

on pride mal' bliže in že se vrtita. 
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URŠKA 20. STOLETJA 

 

Parfumov, glavnikov, ličil je polna soba, 

to Urškina najbolj uporabljena je roba.  

Zdaj tukaj, zdaj tam njena lepota se pojavi, 

 pred vsakim gospodom se ona postavi. 

 

Seveda, nocoj bo en tak »fensi« ples,  

da Urška plesala bo, to je seveda res! 

Obleka po meri, frizura in vse,  

kar za ta ples res najbolj pomembno je. 

 

 

Ko vstopi v disko, zijati začno,  

gostje, prav vsi, to lepo gospodičnico. 

A ona, ta Urška, res ni kar tako!  

Plesati ne more z njo kar vsakdo! 

 

Naposled le pride, ta kulski fantič, 

v črno oblečen je kot kakšen ptič!  

Urško prevzame, jo gledat začne, 

ona pa oči še kar odlepi ne. 

Joj, takle postavnež, le od kod je doma?!  

Joj, že si predstavljam, ko plesat bom šla. 

In res jo poprosi: »Bi plesat' ti šla?«   

In Urška takoj: »Seveda bi, da!« 

 

Vrtita, vrtita, se vso dolgo noč,  

Urška se zdaj že zabava na moč.  

In pride ferrari, tak, rdeč je in lep,  

jo vpraša gospodič: »Bi šla na potep?« 

 

Usedeta zdaj se na sedeže čiste 

in hitro in hitro odideta kot s piste. 

Jo, Urško ubogo, postalo je strah!  

Pomirjevala bi vzela kar tri na mah! 

 

V črnino zdaj gresta in ni ju nikjer,  

zdaj Urško že daje kar precejšen nemir.  

Vsi gostje zijajo, češ, kje sta ta dva?! 

In zdajci, res hitro, 

požre ju tema.                                      

 

Katarina Zorec, 8. b 

Po nekaj se pesmih je ustavila ona,  

»Hej, dobro ti plešeš, le malo postojva.« 

»Nikakor, nikakor, šele ogrela sva se.   

Še dolgo bo glasba, noč mlada je še.« 

 

Plesala ta dva sta še dolgo to noč,  

to rekel in videl je vsak pričujoč. 

So rekli nek'teri, da vidli so ju, 

kako sta sedela na Tromostovju. 

 

So rekli, na mostu so ju vidli čepet,  

gledat nebo in zvezdice štet. 

Kaj se zgodilo takrat je to noč, 

videl natančno ni en pričujoč. 

 

A nekaj vedo zagotovo vsi,  

da Uršike videl nobeden več ni. 

 

Sara Sever, 8. b 



Stran 8 

MAMA 
 

Mama je ena sama,  

dan in noč ob tebi stoji 

in zate skrbi.  

 

Ob težkih trenutkih  

ti nudi pomoč, 

tudi čez dan 

in tudi čez noč. 

 

Njen nasmeh  

je nenadomestljiv,  

prav tako tudi  

njen topel objem.  

 

Ko te objame močno,  

začutiš, kako bije  

njeno srce, ki  je  

kot zlato. 

Oči so kot zvezde,  

bleščeče z velikimi 

žarki sreče.  

 

Je velik unikat, 

nenadomestljiv zaklad, 

ki ga ima čisto vsak rad. 

 

 

 

PRIJATELJSTVO 

 

Prijateljstvo največji je dar, 

daj, da ga ne izgubiš nikdar. 

 

Pravi stari rek, da prijatelja v nesreči spoznaš. 

To že drži, a morata prijatelja to obljubo držati. 

On ti pomaga v težavah, te prime za roko, če ti je 

kdaj hudo. 

 

Tudi ti mu moraš pomagati, 

če je kdaj v zagati. 

 

Tvoje skrivnosti pri njem so varne,  

nikomur jih izdal ne bo,  

on ve, da je to zaupno. 

 

Vedno bo prijateljstvo veljalo, 

kot ogenj v srcu plameni,  

naj prijateljstvo živi! 

 

Sara Koščak, 8. d 
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POTOVANJE  

  

Potovanja ima le 

tisti,  

ki sanja.  

 

Ima jih tudi tisti 

ki skače po modni pisti.  

 

Mogoče tudi palčki, 

ki se skrivajo pred malčki. 

 

Potovanja so igriva, 

pa tudi zanimiva. 

 

Brina Dolores Omahen, 4. a 

KUŽA LUŽA 

 

Kuža Luža pade v vodo »čof!« 

Joj, kako sem moker!« 

 

Gre in pade »bof«. 

Sliši strel iz grmovja, 

hitro gre domov. 

 

Reče: »Očka, kje si?« 

»Buf«, ponovno dol. 

 

Ko pa najde očka, 

objame ga močno, 

reče: »Pridi, greva, 

srečen sem zelo.« 

Ina Marinčič, 4. a 
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NARAVNE NESREČE 

 

Naj bo v Italiji, Indiji ali Ljubljani,  

so nam naravne nesreče vedno za petami. 

Bliski, gromi, poplave, lave,  

vse to del naše je narave.   

 

Medtem, ko v Evropi sonce sije,  

v Ameriki hudo lije in hudo je prav zares,  

če zemljo strese še potres. 

 

Tudi nam se to lahko zgodi,  

zato si ne zatiskajmo oči. 

Naj sočutje naše se poveča do vseh, 

ki jih zadela je nesreča. 

 

Če se naravo uničuje,  

ona rada se maščuje,  

da bo kot naša dobra mati,  

vsak jo mora spoštovati.  

 

Tina Rus, 9. b 
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PRIJATELJSKA ŠOLA 

 

Ko še v šoli smo sedeli,  

radi smo odmore imeli. 

Ura je neprestano tiktakala  

in nas nervozne delala. 

 

Spomnim se prav dobro tistih dni, ko z roko v  

roki smo hodili vsi.  

Ni bilo važno, s kom,  

da le ni bil totalen polom. 

 

Večkrat se je zgodilo,  

da žalostna sem bila,  

tega nikomur priznati nisem hotela. 

Takrat, ko sem brez prijateljev hodila naokrog, 

zaželela sem si prijateljski lok. 

 

Zjutraj sem v šolo komaj šla, 

se s svojimi prijatelji ponovno družila. 

V razredih pa srečala učitelje,  

z namenom, da nas kaj nauče. 

 

Potem imamo še razredni pouk,  

kjer učiteljica nam govori v poduk. 

Kaj kmalu se vsi razživimo, 

čez par ur pa doma v posteljah sladko zas-

pimo. 

 

Klara Nograšek, 9. b 

ŠOLA 

 

Šola zgradba je velika,  

kjer je velik red pa pika. 

V šoli sploh ni nič igranja,  

le veliko truda in garanja. 

 

Šola tudi dobre ima plati, 

 saj se marsikdo v njej kaj nauči. 

A priznajmo si, da občasno  

prav zares postane dolgočasno. 

 

Kadar pa nastopijo kontrolke in spraševanja, 

je, kakor da se ti najhujša nočna mora sanja. 

Predmetov resda mnogo je preveč,  

a starejši pravijo, da nobeden ni odveč. 

 

Marsikomu se šola brezvezna zdi, 

 a na koncu vse od nje zavisi; 

si dober, zadosten ali odličnjak, 

v srednjo šolo bo moral iti vsak. 

 

Tina Rus, 9. b 
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VELIK — MAJHEN 

 

Ko boš velik fant,  

ko mislil boš, da ni rešitve, 

ki rešila  bi te čisto vseh skrbi, 

 

takrat se spomni nas,  

ko majhni smo bili 

in smo sedeli v šoli  

»sedeli« –  se mi zdi. 

 

Takoj ko boš pomislil, 

na razred 7. a,  

takoj takrat boš vedel  

Stran 11 

ŠOLSKA 

 

Živimo sedaj, 

ko šola je obvezna 

in učenje velik zalogaj. 

Veliko pa jih meni, 

da je le brezvezna. 

 

Učimo se dan in noč, 

toda ne zaleže preveč. 

Potrebujemo pomoč, 

sicer pa je učenje čisto odveč. 

 

Spraševanje poteka vsak dan, 

na vrsti so lahko vsi. 

Spraševanje lahko ustavi le hurikan, 

ki pa naši deželi ne grozi.  

 

V šoli pišemo tudi teste, 

ki so vsi zahtevni. 

Ponavljamo le tiste, 

ki so najbolj neprištevni. 

 

Janja Koželj, 9. b 

ŠOLA NI ŠALA 

 

Prvi razred – šala mala. 

To so bili časi,  

ko učiteljica še ni spraševala. 

Risali smo in se smejali,  

a kljub temu smo na koncu leta vsi vse znali. 

Drugi razred – resna reč!  

že zahteva malo več. 

Vedno smo se radi imeli,  

veliko pesmic si zapeli. 

 

Šesti razred – kaj pa zdaj?  

jaz na avtobus, kako in zakaj?  

Zapuščam staro ambruško šolo, 

grem v Stično, čisto na novo. 

 

Deveti razred – zdaj še teče! 

Komaj čakam, da se izteče.  

Vsi čakamo le še konec,  

ko z valeto počili bomo šolski lonec! 

 

Teja Bavdek, 9. b 
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da vse smisel ima,  

ker tam se smeh proda,  

poceni in za vsakega. 

 

Če žena te pusti,  

če fant se ti rodi,  

takrat pokliči nas, 

pa bomo vsi prišli 

in v smeh te spravili. 

 

Hana Zajc, 7. a  

 

ŠOLARSKA 

 

Od osmih do dveh, 

mogoče do treh, 

v šoli sedim, 

se na videz učim. 

Za teste vse 

mar mi ni, 

ko pa vprašan sem,  

na učit'lco znorim. 

 

Ker se ne učim,  

si s koli vinograd gradim, 

in si šole požgane želim. 

Od dveh do treh, 

od dveh do treh, 

se v sobi držim, 

saj ves zaskrbljen, 

pred očijem bežim. 
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Bil prisiljen sem na vso moč 

popraviti vse kole, 

za učenje imam le eno noč, 

naj mi kdorkoli, prosim, priskoči na pomoč. 

 

Od dneva do dneva,  

leto nam beži,  

v redovalnici moji 

 se čudež zgodi. 

Učil sem se ure  

in dolgo tisto noč, 

potem pa mi je prijatelj,  

ki veliko stika po redovalnici,  

priskočil na pomoč. 

 

Prijatelj je cveke  

spremenil v tri,  

kar naenkrat ga pri stikanju 

učit'lca dobi.     

Priznal ni ničesar,  

ves čas tiho je bil, 

je mene obtožil, 

me pred ravnateljem krivil. 

 

Prvič v življenju, 

sem se naučil pomembne stvari, 

da zaradi nagajanja, 

marsikdo iz šole leti. 

 

Lidija Strniša, 9. c 
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ŠOLARSKA 

 

Endem, cirkon, ekstenizem, incidenca, 

psilomeslan, kloni, antidnita, koncesija, 

pa korozija, tu malih in akvanaih, 

smisel in nesmisel iz dneva v dan, 

v šoli zaspan, doma razigran. 

 

Nitriti – v šoli izpiti, 

kankan – cvek vsak dan,  

bonton – doma rom – pom – pom. 

V šolo ob sedmih, 

iz nje šele ob treh, 

otopel od učenja, 

sem zlomljen na tleh. 

 

Kosilo, večerja, spanje in spet,  

v šolo odpravim se, kot kakšna smet. 

Hitlerjev nacizem izmuči me ful, 

na mizi zaspim in počutim se kul. 

 

V mojih sanjah šola gori, 

a ko odprem oči,  

še vedno na istem mestu stoji. 

 

Lidija Strniša in Enia May Grabrijan, 9. c 
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ŽENI 

 

Oči so svetle kakor ti,  

sonce nad teboj žari, 

veter hiter kakor blisk, 

ženi pesem je zapel,  

da sem iz zemlje izpuhtel. 

 

A spomin naj še živi 

na te najine srečne dni, 

nikdar ne pozabi ti, 

kdo tvoj mož je ljubljeni. 

 

Nejc Jerič, 6. c 

KOLESARJENJE 

 

S teto Mojco in njenim partner-

jem Markom sem tri dni kolesa-

ril. Prekolesarili smo del pod 

Šmarno goro. Drugi dan smo 

kolesarili po Pokljuki, tretji dan 

pa smo zaradi dežja prekinili 

popotovanje po Ljubljani. Svoje 

počitnice sem maksimalno izko-

ristil. Bilo mi je zelo všeč. 

 

Gašper Lesjak, 4. b 

 

ŽELJOMAT 

 

V lepi vasici je živel fantek Žiga. 

Oče in mama sta mu kupila vse, 

kar je hotel. Ker pa je bila ta 

vasica, v kateri je živela Žigova 

družina, tako skromna, je vsako 

leto prišel željomat.  

Potem pa si je tudi Žiga nekega 

dne zaželel željomat. Ker pa mu 

ga starša nista mogla kupiti, je 

deček čakal sedem dni in sedem 

noči, da je željomat spet prišel. 

Žiga je hotel dobiti željomat in 

takoj je začel spraševati, kateri 

gumb naj pritisne, da ga dobi. 

Željomat ga je pozdravil in mu  

odgovoril: »Tipke pritiskaj poča-

si in previdno.« V vsem veselju 

je Žiga pozabil na pravila. Tipke 

je pritiskal prehitro, zato je 

ostal praznih rok. Ves razočaran 

je gledal v čudežni stroj, ki mu 

ni uresničil sanj. Če vidite, kje 

stoji in čaka, vedite, da ne bo 

odnehal, dokler spet ne pride 

željomat. 

 

Nika Kaurin, 4. b 
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Gotovo se sprašujete, kaj pravzaprav so haikuji. – 

Nič lažjega! 

Haiku (japonsko 俳句) je trivrstična japonska pes-

niška oblika, ki obsega sedemnajst zlogov. Prvi in 

tretji verz imata po pet zlogov, drugi sedem. 

Haiku skrajno zgoščeno prikazuje trenutek iz 

narave, ki se povezuje z dogajanji v človekovi not-

ranjosti.  

Mojstri haikujev se predstavljajo 

Stran 15 

Haiku je tematsko svoboden, zelo pogosto pa 

vsebuje besedo, ki se navezuje na določen 

letni čas. Taka beseda lahko označuje rastlino 

ali žival, naravni pojav, človeško dejavnost ali 

slovesnost. Cvetovi češnje nakazujejo pomlad, 

lilije poletje, krizanteme jesen in repa zimo. 

VIR: Wikipedija.  

LIKOVNA POEZIJA 

Vojna je hudič,  

v njej umirajo ljudje, 

mnogo padlih je. 

Luka Kastelic, 8. a 

Počitnice so  

najlepši čas človeka, 

zabavne in kul. 

Marija Omejec, 8. a   
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Nataša Zupančič, 8. d 

Sara Koščak, 8. d 
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cesti. 

Kmalu smo prišli na zelene 

pašnike, kjer smo zagledali 

že prve krave. Z Male planine 

smo prišli na Veliko planino. V 

koči smo se okrepčali s pija-

čo, joto in s sirovim zavit-

kom. 

VELIKA PLANINA 

 

Danes je sobota. Oči je rekel, da 

bomo šli na Veliko planino. 

Na poti do tja smo malo zašli. Ko 

smo našli pravo pot, smo avto 

parkirali na parkirišču. Pot nas je 

peljala po makadamski in gozdni 

Literarni kotliček 
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DEKLICA MORJA  

 

Morje buta in šumi 

in galebom pesmi poje.  

Ribe v morju pa bežijo, plen 

postati se bojijo. 

Sprehodili smo se po planini, si 

ogledali cerkev in pri neki gospo-

dinji pojedli domače kislo mleko. 

Polni lepih vtisov smo se poslovili 

od krav in se odpravili v dolino. 

Med kravami sva z očijem opazila 

zaščiteni encijan. 

 

Gašper Lesjak 4. b 

Majhna ladja sred' morja 

tiho tava sem ter tja.  

Na krmi kot zvezda  

deklica sedi, tiho joče 

in ihti. 

Kakor mesečina lune 

lepa deklica ihti, 

kajti njenega izbran'ga 

svojca še kar ni in ni. 

 

Ana Blaževič Arko, 6. c 



V NOČI  

 

Pajek miški reče: 

>>Tam potoček teče. 

Potoček kakor biser, kakor luna 

se smehlja. 

 

Iz njega bova pila  

in se veselila.<<  

Miška pajku reče:  

>>Kdo po hrano steče 

v tej mrzli trdi noči, 

da se v potočku ne zmoči?! << 

 

Zdaj činčila  priteče in reče: 

>>Kdo tam v noči teče? << 

Se pajek oglasi: 

>>Saj nikogar ni! <<  

 

Se spet činčila oglasi: 

>>Kdo po lanterno steče, 

da nam bo topleje, 

da nas malo segreje? 

Hej!  Kdo spet tam beži?! 

Mar nas kdo lovi? << 
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Se miška oglasi:  

>> Saj nikogar ni! << 

Činčila že beži, 

da se kar kadi! 

Grm zašumi,  

volk se oglasi. 

Miška že beži, 

pajek že beži. 

nikogar več ni. 

 

Tjaša Pirnar, 6. c 
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OPIS PRANJA NEKOČ IN 

DANES 

 

V starih časih so bile hiše kri-

te s slamo. Strehe so imele 

žlebove, po katerih je voda 

tekla v vodnjake. Vodo so upo-

rabljali za gospodinjstvo in 

živinorejo. Vodnjaki so bili ob 

suši hitro prazni, zato so 

morali vodo nositi iz studenca. 

Perilo so namakali v vodi, nato 

smo ga zmencali z milom in ga 

dali kuhati v velik lonec na šte-

dilnik. V lesenih škafih smo ga 

nosili spirat k studencu. Tam 

je bil okrogel kamen, po kate-

rem smo perilo tolkli in ga izpi-

rali v vodi. 

Otroci smo pomagali perilo 

nositi v vedrih, starši pa so ga 

nosili na glavi, pod lesenimi 

škafi so imeli svitek. Ko je 

bilo perilo suho, smo ga likali 

z likalniki na žerjavico. 

Sedaj to opravijo pralni in 

sušilni stroji. Perilu dodamo 

samo prašek in pritisnemo na 

gumb. 

 

Lara  Grm 5. V. G. 

PLES JE MOJ NAČIN        

GOVORENJA  

 

Ples je govorica telesa, ki z vsa-

kim svojim gibom v človeku ustva-

ri zadovoljstvo. Je umetnost in 

hkrati tudi šport. Moj ples je hip 

hop. Vendar izraz hip hop ni samo 

ples, je stil oblačenja, način 

obnašanja, hoje in govora.  

Plešem že od malih nog. Bolje sem 

ga spoznala, ko sem se vpisala v 

plesno šolo Guapa. Od takrat tre-

niram skoraj vsak dan.  

 

Na začetku treninga si najprej 

ogrejemo mišice, nato ponovimo 

vse plese, ki jih znamo, in se 

začnemo učiti ples naprej. Tako 

potekajo treningi vsak dan. Za 

oblačila in obutev nam učiteljice 

za nastope povejo barve, za 

treninge pa se moramo obleči 

tako, da nam je udobno. Jaz 

velikokrat oblečem napihljive 

hlače in pulover.   

Trening imamo enkrat v Kultur-

nem domu Ivančna gorica, 

enkrat pa v OŠ Stična. Trenut-

no se pripravljam na kvalifikaci-

je kot solistka pri pionirkah in 

dvojice pri mladinkah.  

Srčno si želim letos uspeti 

vsaj v eni kategoriji. Moja ple-

sna vzornica je Nika Kljun, ki 

je že večkratna svetovna 

prvakinja. Ples je moj hobi, 

moja spretnost in moj prosti 

čas. Ko zaslišim glasbo, se 

moje telo ne more upreti giba-

nju po ritmu. Lahko bi rekla, 

da je ples moj način življenja. 

 

Kaja Pekeč, 5. a 
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da je teliček. Bil je zagozden v 

globoki in ozki jami. Spomnila 

sem se, da je ponoči grmelo, saj 

me je bilo zelo strah. Teliček se 

je tudi zelo bal in verjetno je, 

da je skakal. Iz strahu ni videl 

luknje in z glavo, obrnjeno navz-

dol, je padel vanjo. Oče ga je 

poskušal izvleči ven, ampak teli-

ček je bil pretežek in luknja 

preozka.  

Z mamo sva se vrnili h koči. Ko 

sva hodili proti koči, je proti 

nama tekla druga krava in na 

ves glas tulila. Strah naju je 

bilo, da se sploh ne bo ustavila, 

ko pa se je približala, se je umi-

rila. Obe kravi sta hoteli pokli-

cati samo na pomoč, zato sta 

bili tako glasni. 

Lastniku koče sva vse poveda-

li in poklical je pastirje. Odšli 

smo naprej. Med potjo smo 

srečali pastirje in jih pozdra-

vili. 

Ko smo prišli h Koči pri Sed-

merih jezerih, smo poklicali, 

ali je s teličkom vse v redu. 

Rekli so, da so ga rešili, a 

samo veliko prask ima in je 

zelo poškodovan. Verjetno se 

bo hitro pozdravil. 

 

Ema Ceglar, 5. a 

BILO ME JE STRAH 

 

Lani poleti smo šli v hribe na 

dvodnevni izlet. Prespali smo 

v Koči na Planini pri jezeru. 

Naslednji dan smo se odpravi-

li h Koči pri Sedmerih jeze-

rih. Dvajset minut od koče 

smo slišali kravo, ki je zelo 

glasno mukala. Vsi smo se je 

zelo ustrašili, saj smo se bali, 

da nas bo kar napadla. Mama 

je šla malo naprej in slišala 

čuden glas. Mislila je, da je 

kakšna zver,  nato pa je videla 

nekakšno kožo. Poklicala nas 

je in šli smo bliže. Videli smo, 
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knjige z naslovi: Franc in njegova 

zbirka, Mala čarovnica, Lili in 

njena zbirka in lahko bi jih še 

naštevala. Potem pa mi je tudi 

branje knjige postalo brezzvez-

no. Rekla sem si: »Zdaj grem pa 

k sestrični Tini, skupaj se bova 

igrali.« In res, začeli sva se igra-

ti. Ko sva se naveličali, sva se 

odločili, da greva malo na sveži 

zrak. Potem pa je začelo deževa-

ti. Hitro sva šli pod streho.  

3. poglavje 

 

DOLGČAS 

 

Celo popoldne mi je bilo dolg-

čas! Nisem vedela, kaj naj 

počnem. Potem pa sem se 

spomnila na branje knjige. 

Začela sem z branjem. V eni 

knjigi je bilo res razburljivo. 

Meni so bile najbolj všeč 

Počakali sva, da je prenehalo 

deževati, nato pa sva šli k meni 

domov. Tam sva petnajst minut 

gledali televizijo. 

Nato sva šli ponovno ven, ven-

dar na igrala. Plezali sva, se 

gugali in spuščali po vrvi. Tudi 

po trampolinu sva skakali. 

Igrali sva se do večera. 

 

Maša Omahen, 4. b 
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STRAH JE VOTEL, TATOVI 

PA V HIŠI 

 

Ko sem bila majhna, me je 

preganjalo mnogo strahov, a 

najbolj sem si zapomnila 

samo tega. Nekega večera, 

ko mojih staršev ni bilo 

doma, ker sta odšla kupovat 

v Ljubljano, sva z bratom 

sama ostala doma. Zelo me 

je stiskalo pri srcu, saj sem 

vedela, da ponoči ne bom 

mogla spati. Brat je po tele-

viziji gledal grozljivke in 

strašne filme. Njega ni bilo 

strah, saj je bil že velik. 

Nisem se mu hotela pridružiti pri 

gledanju televizije, saj bi me 

postalo še bolj strah. Odšla sem 

v svojo sobo.  

Naenkrat se je stemnilo. Začelo 

je deževati in grmeti. Bilo me je 

tako strah, da sem se skrila v 

omaro. Zazdelo se mi je,  da je v 

njej polno kač in pajkov. Brat se 

je odpravil spat. Ostala sem 

sama v grozni noči. Začelo je 

tako deževati, da se je zunaj 

podrla streha za paradižnike. 

Zagrnila sem zavese, stisnila 

medvedka, se zavila v odejo in 

zaspala, vendar so tudi moje san-

je bile tako grozne, da vam jih 

raje ne bi opisala. V hišo je stopil 

tat. Ukradel nam je usnjeno 

torbico, ker je mislil, da je v 

njej denar. Motil se je, saj v 

njej ni bilo ničesar. Takrat 

smo še vsi trdno spali.  

Ko sva zjutraj z mamo šli v 

vrtec, sva na travi zagledali 

našo torbico. Od takrat nap-

rej, ko sem sama doma, vedno 

zaklenem vrata, zagrnem zave-

se in ne gledam grozljivk, 

ampak samo mladinske filme. 

 

Dora Plantarič, 5. a 



Kar je PREPOVEDANO, je ved-

no najslajše, naj bo to čokolada, 

internet, gledanje TV v poznih 

urah ali branje knjige s kočljivo 

vsebino za najmlajše. 

Včasih je tudi prepovedano lju-

biti, razmišljati drugače ali se s 

prijateljem drugačne vere, polti 

dobiti … 

Na OŠ Stična je veliko učen-

cev, ki so ustvarjalni bodisi na 

literarnem ali slikarskem podro-

čju. Z namenom spodbujanja 

kreativnosti in ustvarjalnosti 

ter odkrivanja mladih talentov 

sem se v okviru izbirnega pred-

meta literarni klub odločila 

izvesti literarno-slikarski nate-

čaj na aktualno temo 

»Prepovedano«. 

V natečaju so sodelovale učen-

ke in učenci matične šole ter 

podružnične šole v Višnji Gori. 

V naše uredništvo je prispelo 

veliko pisnih ter likovnih izdel-

kov, med katerimi smo učitelji-

ce izbrale najboljše, ki so dobili 

knjižne nagrade, vsi sodelujoči 

pa so lahko sodelovali v srečelo-

vu ter si s svojim sodelovanjem 

prislužili praktično darilo. 

Razglasitev rezultatov nateča-

ja, podelitev knjižnih nagrad 

ter srečelov so bili 5. decembra 

2011 v Višnji Gori, na matični 

šoli pa 6. decembra 2011. 

 

 

 

 

Knjižne nagrade so prejeli: 

matična šola:  

KLARA NOGRAŠEK (9. b)   

 – nagrada za izvirno ilustracijo, 

MAJA BOŠNJAKOVIĆ (8. a) 

ter KLARA KESERICA (9. b) 

– nagrada za izvirno literarno 

delo. 

Literarni natečaj na temo »PREPOVEDANO« 
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PŠ Višnja Gora: 

KALINA ŠUŠTERŠIČ (5. V. G.) 

– nagrada za izvirno ilustracijo, 

TIM WEBER (9. V. G.) – nagrada 

za izvirno razmišljanje, 

TARA MAJA SIMONIČ (7. V. 

G.) – nagrada za izvirno literarno 

delo. 

Vsem nagrajenim in ostalim sodelujočim iskrene čestitke! 

Nataša Rebec Lukšič, prof. 

Klara Nograšek, ravnatelj Marjan Potokar, koordinatorka 
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STRIPI NA TEMO »PREPOVEDANO«  
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NAGRADA ZA IZVIRNO ILUSTRACIJO — KLARA NOGRAŠEK (9. B) 

Klara Keserica, 9. b 
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Špela Uršič, 6. d 
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Nekoč je živel modrec, ki je rekel: »Pravila so 

postavljena zato, da se kršijo.« Ljudje smo pos-

tavili pravila zato, da bi ohranjali navidezen red, 

a temu še zdaleč ni tako.  

Pravila kršimo vsi: stari, mladi, suhi, debeli, viso-

ki in nizki, navidezno pravični in namerno slabi. 

Včasih to počnemo zavestno in z namenom, 

nekateri pa nezavestno in ponesreči, a takšna in 

drugačna dejanja imajo posledice, ki 

niso vedno pravične. 

Kar pravzaprav hočem povedati na 

nekakšen čuden in edinstven način, 

je, da pravila včasih niso nezaželena 

in ne potrebna. Človek ima določene 

meje, ki jih ne prekorači. Za vse, 

kar za to mejo naredi, naredi z raz-

logom. Če ne bi bilo razloga, ne bi 

bilo dejanja in ne posledic. To pome-

ni, da bi se morali osredotočiti na 

reševanje problemov, ki so vzrok za 

dejanje. Pravila včasih res niso 

zaželena, a ljudje brez njih ne bi mogli živeti, 

saj smo nanje preveč navajeni.  Mogoče bi 

bilo bolje  »postaviti pravila«, ki ne bi postav-

ljala mej, temveč bi reševala vzroke dejanja. 

 

Tim Weber, 9. V. G 

PRAVILA ALI »VSE KAR JE SVETO« – NAGRADA ZA IZVIRNO RAZMIŠLJANJE 

 

 

Velikokrat se srečujemo s pre-

povedmi. V šoli ne smemo imeti 

telefonov, prepisovati, se pre-

tepati. Tudi v vsakdanjem živ-

ljenju se srečujemo s prepove-

dmi. V nekaterih trgovinah ne 

smemo jesti sladoleda, psi 

morajo biti privezani in ne 

smejo vstopati v zaprte pros-

tore. V šolah je veliko prepove-

di, nekatere so učinkovite, 

nekatere pa ne. Čeprav nam 

nekatere stvari niso všeč, jih 

moramo upoštevati, če pa jih 

ne upoštevamo, nas lahko dole-

ti tudi kakšna kazen. Po hod-

nikih ne smemo tekati, vpiti, 

klepetati med poukom, ne 

smemo biti v čevljih v razre-

du …  

Z resnim neupoštevanjem 

pravil lahko dobimo tudi kak-

šen vzgojni ukrep, zato je 

bolje, da upoštevamo pravila, 

čeprav nam ta niso všeč. 

Nekatere prepovedi moramo 

upoštevati do našega osem-

najstega leta, saj takrat 

postanemo samostojni. 

 

Nataša Zupančič, 8. d 

MNENJA UČENCEV OŠ STIČNA O TEMI » PREPOVEDANO« 

V šoli je prepovedano prepi-

sovanje med testi, pretepan-

je, klepetanje med poukom, 

da po šoli hodimo v čevljih, 

lovljenje, prerivanje po hod-

nikih, telefoniranje med 

poukom, hoja v copatih zunaj 

šole.  

Vse prepovedi pa so tudi (po 

eni strani) koristne, saj če 

jih ne bi upoštevali, bi lahko 

prišlo do nesreč, čistilka pa 

bi imela zelo veliko dela. 

 

Donna  Glač, 8. d 
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Na svetu je veliko stvari prepo-

vedanih. Prepovedane so zato, 

ker naj bi škodovale človeku in 

drugim, ki so v bližini. 

Med poukom je prepovedano 

klepetati, saj s tem motimo 

sebe in druge, ki hočejo poslu-

šati. Zaradi prepovedi še toliko 

rajši klepetamo. Učitelji pa 

potem vedno ponavljajo, da 

moramo biti tiho in poslušati, 

saj bodo razlagali samo enkrat. 

Včasih jih poslušaš in se učiš, si 

zapisuješ, a ko si utrujen in 

zdolgočasen, se obrneš k sose-

du in mu poveš, kaj se plete 

med tvojimi sošolci in kaj si sli-

šal po šoli. Tako si skrajšaš dol-

ge minute, ure, ki se kar nočejo 

končati. 

To se ne dogaja pri vsaki uri, 

saj pri zanimivih urah z vesel-

jem poslušaš, kaj ima učitelj za 

povedati in kaj se je zgodilo. 

Seveda je več ur, pri katerih 

klepetaš, ker so dolgočasne in 

takrat komaj čakaš, da se kon-

čajo. Problem nastane samo, ko 

se moraš za tiste predmete 

potem doma še več učiti. Nasle-

dnji dan se zato odločiš, da ne 

boš klepetal, pa ti tvoj sosed 

pove najnovejšo novico in si spet 

na istem. Tako raje ostaneš na 

starih poteh, kot začneš znova. 

Vse, kar je prepovedano, je 

prepovedano z razlogom. Vse 

novice si lahko povemo med 

odmorom in doma, ampak kaj, ko 

je med poukom bolj zabavno, 

čeprav se moraš potem malo 

več učiti, a vsaka stvar ima dve 

plati – dobro in slabo. 

 

Leja Zaletel, 9. a 

 

 

 

 

V nedeljo sva šli s 

sestrično na sprehod po mestu. 

Med potjo sva videli, kako ljud-

je ne upoštevajo pravil. Neki 
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avtomobil je celo prevozil rde-

čo luč. Bili sva presenečeni. 

Kasneje sva šli v knjižnico, da 

bi si sposodili knjige in slišali 

sva glasno govorjenje. Nisva 

vedeli, da se res dogaja. V 

knjižnici sva videli znak, da se 

ne sme jesti, piti in kričati 

(glasno govoriti). Ko sva si 

sposodili knjige, sva šli domov. 

Staršem sem povedala, kaj sva 

vse videli. Naslednji dan sva šli 

v šolo. Med poukom sta sošolki 

glasno klepetali med seboj. 

Ker učitelj ni mogel normalno 

razložiti snovi, smo se morali 

doma naučiti več.  

Vse, kar je prepovedano, je 

prepovedano z razlogom. Med 

poukom ne smemo klepetati, v 

knjižnici pa kričati in jesti ter 

piti. Vsi se moramo držati pra-

vil. 

 

Cecilia Štefe, 9. a 
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Nekega dne sem iz šole domov 

prinesel slabe ocene. Ko sem to 

povedal mami in očetu, seveda 

nista bila vesela. Prepovedala 

sta mi računalnik in televizijo 

za en teden. Istega dne sta mi 

povedala, da gresta zvečer na 

prireditev v Ljubljano in da ju 

ne bo zelo dolgo. Seveda sem 

izkoristil priliko, da me nihče 

ne nadzoruje in prižgal raču-

nalnik. Najprej sem bil na 

internetu, nato pa sem do kon-

ca igral svojo najljubšo igrico in 

kaj hitro se je zgodilo, da je 

bila že polnoč, jaz pa sem še 

vedno igral računalnik.  

Nekaj minut pozneje sem slišal, 

kako se odpirajo vhodna vrata. 

Hitro sem pobrisal zgodovino 

brskanja in kliknil na gumb 

»ugasni«, vendar preden se je 

do konca ugasnil, je imel še za 

namestiti kar osem posodobi-

tev. Imel sem dve možnosti: 

da na silo ugasnem računalnik 

in tvegam popolno sesutje 

operacijskega sistema ali pa 

počakam, da računalnik name-

sti posodobitve in se tako 

izdam. Izbral sem drugo mož-

nost in največ, kar sem lahko 

naredil, je, da sem ugasnil 

monitor in upal, da ne bodo 

slišali ventilatorja in videli 

zaslončka na ohišju, ki je bil 

na mojo žalost izjemno svetel 

in se ga ni dalo ugasniti. Poleg 

tega sem moral še ugasniti 

UPS (napravo, ki ohranja 

računalnik prižgan od nekaj 

minut ali pa nekaj ur, če zma-

njka elektrike, odvisno od 

zmogljivosti UPS-a), ki ob 

pritisku na gumb glasno zapis-

ka.  

Skočil sem v posteljo in se 

delal, kot da spim. Starša na 

srečo nista opazila, da je 

računalnik prižgan. Kmalu 

zatem se je ugasnil, vendar 

UPS-a nisem mogel ugasniti, 

ker bi ga slišala. Sredi noči pa 

je kar naenkrat začel piskati, 

češ da mu je zmanjkalo bate-

rije. Seveda sta se starša 

ustrašila, kaj je to in odkrila, 

da je to moj UPS. Oče me je 

vprašal, kaj sem delal na 

računalniku in sem mu sprva 

odvrnil, da nisem bil na njem. 

Rekel je, da to ni res, ker 

samo prižgan UPS drugače ne 

služi ničemur. Potem sem mu 

le priznal goljufijo in tako 

sem bil še ob en mesec raču-

nalnika in televizije. 

 

Žiga Jan Muhič, 8. c 

 

značaja? Le kdo bi vedel? Ved-

no je bil priden, neposlušen, 

klepetav, občasno nemiren … 

vse do dneva, ko se mu je zgo-

dilo nekaj strašnega. 

V šoli so se tisti dan pogovar-

jali o spolnosti, kasneje še o 

drogah in alkoholu. Sošolci so 

se ponosno postavljali pred 

puncami, ker so bili polni tak-

šnega znanja o seksu, drogah in 

alkoholu. Anže je bil tisti, ki 

tega še ni izkusil. Še nikoli ni 

imel spolnih odnosov, ni kadil 

Anže je bil učenec 1. letni-

ka gimnazije. V šoli ni kaj 

dosti poslušal, nasploh pa so 

ga kljub temu imeli vsi radi. 

Leta in leta zapored je bil 

predsednik razreda, učitel-

ji so mu vedno popuščali, da 

je imel dobre ocene in imel 

je nešteto prijateljev. Vsa 

šola ga je poznala, punce pa 

so se kar topile, ko je šel 

mimo njih. Ali je bilo to 

zaradi njegove zunanjosti 

ali pa celo zaradi njegovega 

marihuane, bil na ekstaziju in 

domov ob sobotah prihajal 

pijan. Anže je bil tisti retar-

diran fant, ki so ga imeli vsi 

radi, pa je izpadel totalno 

neumen; vse to se je tisti hip 

fantu podilo po glavi. Le kaj je 

čakal? Da bo star dvajset let 

in da te stvari ne bodo več v 

modi? Ne, Anže se je še isti 

trenutek odločil, da bo letos 

dobil vse takšne izkušnje, da 

bo spal s punco, prihajal 

domov pijan in zakajen.  

EN MESEC BREZ RAČUNALNIKA IN TELEVIZIJE 

PREPOVEDANO — NAGRADA ZA IZVIRNO LITERARNO DELO. 



Trdno je bil odločen, da bo vse 

to izkusil v tem prvem letu v 

srednje šole. Ko je tako hodil 

po šoli, se je sošolcem lagal o 

vseh svojih izkušnjah in iskal 

primerno punco. Odločil se je, 

da bo to Alja.  

Alja – vsi fantje so govorili o 

njej, o njenih oblinah, o nje-

nem popolnem telesu. Le kdo si 

je ne bi želel? Imela je zelene 

oči, svetle dolge lase in bila je 

prečudovita. Ona je ta! Ona bo 

preživela noč z Anžetom.  

Anže je pristopil k njej, jo 

poklical po imenu. Alja se je 

obrnila in Anže si ni mogel kaj, 

da ne bi pogledal v njeno bujno 

oprsje.  Čeljust mu je padla do 

tal in pozabil je, kaj jo je mislil 

vprašati. Iz transa ga je zbudil 

sošolec in Anže jo je lepo vpra-

šal, če bi mu zvečer pomagala 

pri nalogi. V glavi si je že pred-

stavljal načrt, kako bo spraznil 

hišo, nekaj časa se bosta učila, 

nato pa veselo na delo. Alja se 

mu je nasmehnila in mu vsa 

srečna rekla »Ja.«.  Ura je 

bila že nekaj minut do sedmih 

zvečer, hiša je bila prazna, 

brez »starcev« in manjkala je 

samo še ONA. Ko je Anže že 

skoraj obupal od čakanja, se je 

prikazala na vratih. Anže je bil 

živčen, ni se mogel skoncentri-

rati. Z nogo je brcal ob mizo, z 

levim očesom pa je ves čas ški-

lil na uro. Komaj je čakal, da 

sta končala. In sta. Povabil jo 

je v svojo sobo, češ naj si jo 

ogleda, kako jo je pospravil, 

tam pa se ji je prijazno zahva-

lil za pomoč in jo objel. Še v 

objemu jo je začel slačiti. 

Najprej ji je slekel majico, 

nato pa je že bil pri modrčku. 

Takrat ga je Alja ustavila. Pri-

mazala mu je klofuto in mu 

povedala, da ima fanta. Oble-

kla se je in stekla iz hiše. Anže 

se je ves potrt in osmešen 

vrgel na posteljo in tam ostal 

do naslednjega popoldneva.  

Bila je sobota, dan, ko je s 

fanti nameraval oditi v diskač, 

nov klub v mestu. Dobili so se 

ob desetih zvečer in peš odšli 

do diskača, ki je od njegovega 

doma oddaljen okoli tri kilome-

tre. »Tastarim« se je zlagal, 

da gre spat k sošolcu, kolesu je 

počila guma, dve nogi pa je še 

vedno imel in za to noč se je 

splačalo prehoditi takšno raz-

daljo. Že med potjo so kadili, 

zato da bi jih varnostnik spus-

til notri že samo zaradi vonja, 

pa temu ni bilo tako. Varnost-

nik je zahteval osebne izkazni-

ce. Na srečo jih je Anžetov 

sošolec dobro ponaredil, tako 

da so prišli čez.  

V notranjosti je bilo vse tem-

no. V vsakem kotu so bili pari, 

ki so se mečkali. Zrak 

je bil zatohel, ljudi pa 

je bilo nemalo. Anže 

se je sprehodil do 

pulta in si naročil vod-

ko. Že po prvem 

kozarcu je bil čuden. 

Vse se je vrtelo okoli 

njega. Prišla je neka 

punca, ki mu je častila 

še eno pijačo, nato pa 

ga odvlekla v neko 

sobo. Najbrž je pija-

ča takrat že krepko 

prijela, saj se Anže 

od tistega trenutka 

dalje ni spomnil ničesar. Ko se 

je zjutraj zbudil, je bil nag. Z 

verigo je bil zvezan na postel-

jo, na vratu pa ga je nekaj 

hudo ščemelo. Poleg sebe je 

zagledal neko starejšo žensko. 

Bila je odkrita, toda kar je 

videl tam spodaj, ni bilo podob-

no ženski. Skočil je s postelje 

in stopil na ključek. Odklenil 

se je in na tleh zagledal džo-

int. Ko se je oblačil, se je na 

hitro pogledal in na vratu je 

imel ljubezenski ugriz. Bolelo 

ga je. Želel je oditi, vendar so 

se v zadnjem hipu na vratih 

pojavili policisti. Prijeli so ga, 

se razgledali po sobi, prijeli še 

drugega tipa in zasegli džoint. 

Ker je bil mladoletna oseba, so 

ga pridržali za en teden v mla-

dinskem domu, doma in v šoli so 

ga čakale še večje težave.  

Od takrat naprej ne krši pra-

vil, saj je ugotovil, da slednja 

obstajajo zato, da se jih upoš-

teva, prepovedano pa bo še 

nekaj časa pustil pri miru. 

Klara Keserica, 9. b 
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Je v življenju pač tako, 

da marsikaj je prepovedano, 

prepoved pa nas vedno omejuje, 

da lahko se pravi red vzdržuje. 

 

Prepovedano je voziti čez rdečo,  

da na cesti ne povzročiš nesrečo  

in kamorkoli se ti zazdi,  

prepovedano metati je smeti. 

 

V šoli se obnašati grdo 

je pa strogo prepovedano, 

kazen hudo takoj dobiš, 

če to pravilo prekršiš. 

 

Učil se nisem, me peče vest, 

kadar pišemo najtežji test. 

Učitelji plonkati žal ne pustijo, 

a tvegaš v upanju, da te ne dobijo. 

 

PREPOVEDANO 

Računalnik igral bi kar cel dan, 

a hitro od njega me spodijo stran, 

čeprav ga igrati je res lepo, 

je predolgo časa prepovedano. 

 

Zvečer bi gledal film rad, 

a zahtevajo, da takoj grem spat, 

s prijatelji na zabavo grem, 

a prepozno je in spet ne smem. 

 

Tudi za kosilo dobro, pravo, 

privoščil bi si več kot zelenjavo, 

saj sladice jesti je tako mamljivo, 

a žal najboljše zdravju je škodljivo. 

 

Da brez prepovedi težko živim, 

na koncu tudi jaz ugotovim, 

če pravil se ne držim že zdaj, 

lahko nekoč me ujame policaj. 

 

Tina Rus, 9. b 
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Moja kariera se je začela z 

dolgim vzdihom. Sedela sem 

pred prelepim belim listom na 

prenosniku in strmela nekam v 

prazno. (Vendar ne v moj pra-

zen list.) Seveda si vsi zdaj 

mislite, da sem dolgočasna, a 

se motite. Jaz namreč nisem 

le strmela v prazno, ampak 

sem razmišljala o prvi povedi, 

besedi ali vsaj naslovu za 

mojo knjigo.  

Ah, ja! Naj se vam pred-

stavim. Moje ime je ... 

Ne, preskočimo ta del. 

Kot v pesmi od Parnega 

valjka – hrvaškem rock 

bendu: Moje ime nije 
važno, jer je namjera, to 
sto čini razliku od čovje-
ka do čovjeka ... (Moje 
ime ni pomembno, ker je 
namera tista, ki ustvarja 
razliko od človeka do 
človeka.) In prav zato 

bom jaz preskočila ime, 

priimek itd. in nadaljeva-

la z dejstvom, da hočem 

postati pisateljica. 

Zakaj? ... No, ja zdaj bi lahko 

filozofirali o tem več ur, 

ampak denimo, da mi je to 

všeč. In ja, sem najstnica. 

Točka, na katero sem se 

sedaj osredotočila, je bilo 

drevo z listki kakor plamenč-

ki, ki prihajajo ravno iz zma-

jevih nozdrvi. Moram prizna-

ti, da naravnost obožujem 

jesen: mraz (ne preveč), dež, 

oranžno barvo, kostanj … 

Zdaj pa preidimo k moji, ja 

dobro ste slišali; moji knjigi, 

ki govori o prepovedi in pusti-

mo to dolgočasno jesen pri 

miru.  

Bil je lep sončen dan. Sovra-

žim tak začetek v knjigah, 

zato ga izbrišem in začnem 

znova. Hvaležna sem, da mi ni 

treba pisati na pisalni stroj. 

Pokrajino je obdajala gosta 
megla ter se mešala z neskon-
čno črnino noči. Srednjeveš-

ko mesto je bilo mirno in pre-
vevala ga je smrtna tišina. 

Obožujem srednji vek, vendar 

le zaradi konj, vitezov in dol-

gih potovanj ter mečev, nika-

kor pa ne zaradi kuge, križar-

skih vojn, oblasti cerkve  … 

Vendar ... ali je bilo res vse 
mirno? Iz noči se je zaslišal  
žvižg. Temna senca je šinila 
skozi nebo in z elegantnim 
premikom perja na koncu 
levega krila gladko spremenila 
smer. Sledila je klicu, ki ga je 

v tišini z lahkoto zaznala. Pre-
den se je približala cilju, je 
glasno zakrakala. Razprla je 
kremplje in zgrabila iztegnjen 
predmet ali natančneje – roko. 
Oseba je nežno prijela črno 
vrano ter ji na nogo pripela 
majhen svitek. Pogladila jo je 
po glavi ter ji z dvigom roke 
pokazala, naj odleti do določe-
nega mesta. Ptica je razprla 

krila in se dvignila v 
nočno nebo. Oseba 
se je nasmehnila in 
si snela črno kapuco 
z glave, da so se mu 
ob obrazu znašli 
črni razkuštrani las-
je, ki so segali 
komaj kaj čez nje-
gova ušesa. Edina 
stvar na njem, ki ni 
bila črna, so bile 
njegove zelene oči. 

Stopil je do visoke 
hiše in se potihoma 
splazil vanjo, da ne 
bi zbudil ostalih. To 
mu je nekako uspelo. 

Ulegel se je v neudobno pos-
teljo in kmalu zaspal. Navsez-
godaj zjutraj je vstal ter se 
po bornem zajtrku odpravil na 
ulice. Takoj, ko je izstopil iz 
hiše, se mu je pridružila Etna 
– njegova vrana.  

Danes je bil sejem, kar ga je 
navdihnilo za njegovo navadno 
početje.   

PLEMENITA PREPOVED — NAGRADA ZA IZVIRNO LITERARNO DELO. 
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Njegova prednost je bila ta, da 
je bil neopazen in da so mu ljudje 
zaupali. Prav ta mu je pomagala v 
njegovih roparskih podvigih.  

Ah, ja! Še ena od mojih posebno-

sti. Zelo rada pišem o tatovih, 

saj se mi zdijo ... hm, kako naj 

rečem … Zdi se mi, da jih lahko 

vidimo tudi kot pozitivce, čeprav 

jih nekateri v tej zgodbi ne, in 

sama menim, da tudi »slabi« lju-

dje lahko delajo dobro in lahko 

ljubijo prav tako kot »dobri« lju-

dje ali celo še bolj.   

V le nekaj minutah si je napolnil 
žepe z dragocenostmi in izginil 
izpred oči trgovcev.   

S krajo se je ukvarjal zaradi 
zabave, deloma pa tudi zato, ker 
so mu vsi veleli, da je bilo prepo-
vedano. Seveda je vedno najslaj-
še prav tisto, česar ne bi smeli 
početi. Kaj bi bilo torej življenje 
brez prepovedi?!   

En sam dolgčas! Etnino pošiljko, 
ki jo je bil snel z vranine noge, je 
imel zdaj končno priložnost pre-
brati. Ni mu bilo treba dvakrat 
ugibati, čigavo je pismo, saj je 
ptica prenašala le njegova in Elli-
jina sporočilca.  

Ellizabeth ali ljubkovalno Ellie je 
bila mlada ženska kratkih rjavih 
las in temnih oči. Bila je plemeni-
te krvi oz. kraljevskega porekla. 
Njen mnogo starejši brat Nan-
dor je bil namreč naslednik pre-
stola. Ellie pa se je od vseh ljudi 
na svetu zaljubila ravno v našega 

tatu Erosa. Poznala sta se že 
vse od otroštva, čeprav sta bila 
takrat le prijatelja.  

Na sporočilcu je pisalo: »Pridi 
na najino posebno mesto čim 
prej zjutraj. Čakala te bom. Elli-
e.«  

Eros se je podvizal in stekel 
proti hlevu. Vrana se je podala v 
nebo ob njegovem hitrem teku 
in mu sledila iz zraka. Povzpel se 
je na hrbet velikega črnega fri-
zijca Lokija ter ga spodbodel, 
da je zagalopiral iz mesta.   

Čez kratek čas je prispel do 
»posebnega mesta«. To je bila 
manjša jasa na vzpetini. Star 
hrast z dolgimi hrapavimi vejami 
je bil razen trave edini, ki je 
rasel tam. Razjahal je in prive-
zal Lokija za hrast.  

Ženska se je nasmehnila, ko ga 
je opazila. Približala se mu je 
ter ga objela. Tudi sam je zalju-
bljeno ovil roke okoli nje. Skupaj 
sta stopila proti previsu ter se 
usedla v travo. Od tu se je vide-
lo celotno mesto.  

»Veš, kaj? Nekega dne bo vsemu 
temu vladal moj brat. Zato lahko 
počnem karkoli hočem! Ali ni to 
zakon?!« je veselo vzkliknila. 
Eros se je zamislil. »No, ja ...« 
je zamrmral. Presenečeno ga je 
pogledala. »Če je vse dovoljeno 
in nič ni prepovedano ... Mislim, 
kaj sploh počneš ves ta čas? Ne 
razumem.«  

»Kaj počneš?! Karkoli, Eros. 
Karkoli želiš!« je rekla zatop-
ljena v svoje besede. Medtem 
je divje mahala z rokami v vse 
smeri.  

Vse zahvale za Ellijino zama-

hovanje z rokami pobere moja 

mlajša sestra Martina, ki tudi 

sama rada dela enako.  

»Morda ..., a to je dolgčas. 
Delaš karkoli in nihče se ne 
jezi ... Nihče ne kriči nate in 
te lovi po ulicah ... Nič. Nihče 
se ne ukvarja s tabo,« je sko-
mignil Eros. »Sem potem tudi 
jaz dolgočasna?« je vprašala. 
Zasmejal se je.  

»Hmm ... pa saj zame si prepo-
vedana, če si na to mislila. 
Veš ..., tat ne more biti s plem-
kinjo ali karkoli že si, četudi bi 
hotel biti.« Naslonil se je na 
svoje komolce ter se zazrl v 
daljavo.  

Ellie je rekla, da mora iti, a je 
ostala še nekaj časa. Preden se 
je zares poslovila, je vzkliknila, 
da ima idejo in odjezdila.  

Eros se ni dolgo ubadal z vpra-
šanjem, kakšna ideja je to, saj 
je vedel, da so se njeni načrti 
vedno spreobrnili v obup, to pa 
zato, ker je menila, da ga poz-
na bolje, kot ga je v resnici 
poznala. Črnolasec je dolgo 
ostal sedeč na soncu. Kot ved-
no se je predal razmišljanju o 
vsem možnem.    



Naslednji dan sta se z Ellie spet 
dobila na istem mestu, le da je 
bila tokrat noč in sta namesto 
mesta opazovala luno.  

»Ugani, kaj sem naredila!« je 
igrivo rekla Ellie. Eros je nekaj 
časa vztrajno ugibal, a ni dolgo 
trajalo, preden se je vdal.  

»Z očetom sem se zmenila, da 
boš lahko nekaj časa ostal na 
gradu.« »Kaj?!« je zgroženo 
vprašal Eros. »Saj ni mogla mis-
liti resno,« je pomislil. »Mhm. 
Nekaj časa boš živel, kot da si 
eden od nas. Brez prepovedi, 
razen kraje, seveda.«  

»Zakaj?« je vprašal. Sledila je 
dolga razlaga o tem, zakaj se je 
Ellie tako odločila in kako je 
pregovorila očeta. Eros jo je le 
napol poslušal, a ga je vseeno 
uspela pregovoriti, da je privolil 
v to. Tako je minil teden dni 
brez prepovedi.  

Eros se je prva dva dni zabaval, 

a kmalu je postajalo vse bolj 
dolgčas. Nihče ni bil jezen nanj, 
ker bi prekršil kako pravilo. Čis-
to nič se ni dogajalo. Prav tako, 
kot je mislil.  

Ni minilo dolgo, da je Ellie opazi-
la, da se dolgočasi.  

»Kaj je, Eros?« »Nič, samo to ni 
zame. Jaz nisem nek bedast 
kralj ali plemič in to, saj veš,« je 
zabrundal. Ni ga razumela, zato 
je sedla k njemu in čakala razla-
go. Zavzdihnil je in začel: 
»Mislim, jaz sem bil tat in vedno 
se je dogajalo nekaj zanimivega, 
kot na primer beg pred stražar-
ji. Tukaj pa je edino dogajanje 
sprehod po gradu in ... oprosti, 
ampak jaz tega ne razumem. In 
vse bolj se mi zdi, da zdaj konč-
no razumem, kaj pomeni biti 
»plemenite krvi«.«  

»Kaj?« je z zanimanjem vprašala 
ženska. »To, da lahko živiš v 
brezdelju in da ti ni mar, da se 
popolnoma nič nikoli ne zgodi. 
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Biti »plemenite krvi« pomeni le 
ukazovati drugim, kaj naj poč-
nejo in hkrati uživati v tem. 
Sploh ne opazite življenja izven 
gradu, ne opazite ljudi, zabave. 
Ampak jaz tega ne morem, Ellie. 
Jaz ne.«  

»Kaj misliš s tem?!« je razbur-
jeno rekla rjavolaska.  

»Da nimaš pojma kaj, pomeni 
uživati v življenju ali kaj pomeni 
imeti prijatelje, ki s teboj krši-
jo pravila in se noro zabavajo! 
In čisto zares ti rečem, da ne 
morem živeti tako. Mislim ej, 
kje je kršenje pravil?! Zato se 
bom, če dovoliš, vrnil nazaj v 
mesto, namesto da sem tu izoli-
ran od vsega.« To rekoč, je 
Eros izginil iz gradu in se 
posvetil roparstvu oz. po njego-
vem – zabavi  ter prepovedanim 
rečem, saj je vedno najboljše 
tisto, kar ni dovoljeno. Zato 
velja tudi, da je vedno najboljše 
tisto, česar nimaš. 
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Odkimala je in na njenem obrazu 
je plesal nasmešek. »Nihče ne 
ve, razen tebe, vendar bodo 
izvedeli, ko jih jutro zbudi, zato 
raje odidiva.« Eros se je zarežal. 
»Vzemi Lokija in vse, kar potre-
buješ za pot do Suffixa, Eros. 
Dobiva se pri vhodu v mesto. 
Sama moram še iti po svojega 
konja.«   

Suffix je bilo mesto ob morju, ki 
je bilo predvsem zelo oddaljeno 
od njunega sedanjega doma. Bilo 
pa je tudi znano po mnogih pre-
povedanih rečeh, kar ju je še 
bolj navdihnilo za ta podvig. 
»Samo še nekaj, Ellie,  preden 
greš.« Privzdignila je obrvi ter 
se obrnila proti njemu. Objel jo 
je in njune ustnice so se dotakni-
le. Oba sta globoko v sebi čutila 
toploto ljubezni, ki ju je grela in 
počutila sta se, kakor da sta 
sama na tem svetu. Za ta večni 
trenutek sta pozabila na vse – na 
kralja, prepovedi, Suffix ... 
Pozabila sta na vse, razen na 
njuno ljubezen.  Njuna pogleda 
sta se staknila, nato pa je Ellie 
odhitela po svoje, Eros pa po 
svoje. Ponovno sta se srečala 
pred vhodom v mesto, kot sta se 
dogovorila, in še zadnjič sta se 
obrnila nazaj, zadnjič pred pot-

jo. Veter jima je mršil lase in 
vedela sta, da se več nikoli ne 
bosta vrnila sem. Nikoli več ne 
bosta stopala po teh tleh, nikoli 
prekršila tukajšnjih pravil. Ne, 
zdaj bosta odšla, odšla daleč 
proč, kjer bosta končno sama, in 
tam bosta sama za večno.  

Spodbodla sta konje in mesto za 
njunima hrbtoma je tonilo v 
pozabo; medtem pa se je v istem 
mestu rodila legenda o princesi 
in tatu.  

In zdaj, ko strmim predse, ne 

vidim le belega papirja, ampak 

vidim le še zgodbo, ki govori o 

ljubezni in prepovedi, čeprav bi 

marsikdo rekel, da nima veze s 

prepovedjo. Pa vendar obstaja 

vez, ki povezuje te besede s 

prepovedanimi rečmi in besedici 

»prepoved« daje svojo obliko oz. 

svojo pripovedko. Moram pa pri-

znati, da je zdaj, ko se ozrem 

skozi okno, pred njim le še tema. 

S tem  bom zaključila svojo zgo-

dbo, ki je nastala nikjer drugje 

kot v moji glavi. 

 

Maja Bošnjaković, 8. a 

Ellie je končno razumela Ero-
sa in kljub temu, da je bila 
besna nanj, je čez čas dou-
mela, da ga še vedno ljubi. 
Hotela ga je zase, a je bil 
zdaj zanjo prepovedan. »Prav 
je imel. A kaj zdaj, ko zanj 
več ne obstajam?« se je 
spraševala.  

Tistega dne se je ozrla za 
sabo in končno opazila. »Kaj 
sploh počnem tu?« jo je zani-
malo. »Zakaj nisem zunaj in 
uživam z njim? Z njim, ki je 
imel prav o »plemenitih« in 
njihovem prepovedanem vese-
lju. In zakaj tega nisem opa-
zila že prej?«  

A važno je  bilo, da je sedaj 
opazila in zato je nekega 
večera pobrala stvari in zbe-
žala iz gradu. Stekla je nara-
vnost k Erosu in na svojo 
neznansko srečo ga je tudi 
našla.  

»Eros!« je zaklicala. Senca se 
je obrnila in v medlem soju 
lune je opazila dobro znane 
zelene oči. Privila se je k nje-
mu in zašepetala: »Ljubim te, 
Eros!«  

»Ampak, kaj delaš tu? Ali oče 
ve?« se je začudil Eros.  
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Živijo! Moje ime je Sofija, 

ampak kličejo me Sofi. Stara 

sem štirinajst let. Naslednji 

teden grem v srednjo šolo. 

Moja zgodba se začne tako. 

Bil je začetek poletja. S star-

ši smo odšli na vsakoletno 

taborjenje v Italijo. Moja 

mama je Italijanka, zato od 

malega govorim dva jezika: 

slovenščino in italijanščino. 

Prvi teden se ni zgodilo nič 

zanimivega. Nato pa sem v 

torek zaplavala predaleč od 

obale in bi me skoraj ubil 

motorni čoln. Nori krmar mi 

je pomagal na krov ladje in mi 

obvezal rano, ki je bila prese-

netljivo globoka. 

Krmar – ime mu je bilo Rober-

to, je bil zelo prijazen. Peljal 

me je do mojih staršev, ki so 

bili že v skrbeh. Razložila sva 

jim, kaj se je zgodilo ter da 

mi ni nič hudega. Bili so jezni 

nanj, a vseeno veseli, da sem 

živa in da je Roberto lepo pos-

krbel zame.  

Starši so me odpeljali k zdra-

vniku, ki mi je napovedal dol-

gočasen teden poležavanja v 

šotoru. Na mojo srečo se 

teden ni izkazal za tako slabe-

ga, kot sem mislila. Roberto je 

izvedel, kje živim in me hodil 

obiskovat. Zvedela sem, da je 

star osemnajst let. Bil je zelo 

lep. Imel je lepo zagorelo polt, 

črne lase in lešnikove oči. 

Veliko sva se pogovarjala in se 

smejala. Povedal mi je, da sem 

mu tudi jaz všeč in začela sva 

hoditi.  Moja mama in oče sta 

seveda to vedela. Nič nista imela 

proti, a Robertu še vedno nista 

čisto zaupala.  

Po tednu dni se mi je rana konč-

no docela zacelila. Roberto me 

je vprašal, če bi šla v petek z 

njim v klub, ker naj bi bil tam 

velik žur. Mama in oče mi seveda 

nista dovolila. Menila sta, da sem 

še majhna 

deklica, ki 

ne sodi v 

klube, ker 

je tam polno 

nevarnosti. 

Roberto pa 

naj bi bil že 

dovolj zrel, 

da ve, kaj 

se lahko 

zgodi. Bila 

sem ogorče-

na, ker sta 

mislila, da 

še nisem 

dovolj odra-

sla. Vse to 

se, povedala 

mojemu Robertu. Predlagal mi 

je, naj se ponoči splazim iz šoto-

ra in grem z njim. Nad idejo sem 

bila navdušena. Tako se je tudi 

zgodilo.  

Klub je bil fantastičen. Tam so 

bile luči vseh barv in fotelji 

vseh oblik. Roberto mi je ponudil 

pijačo, v katero mi je prej pod-

taknil ekstazi. Kmalu sem padla 

pod vpliv mamila. Začel me je 

poljubljati, tedaj pa je v klub 

vstopila policija. Poklical jo je 

kdo drug kot moj oče, ko sta z 

mamo ugotovila, da me ni. Odpel-

jali pa niso le mene, ampak tudi 

Roberta in njegove prijatelje.  

Bili naj bi prekupčevalci z mami-

li.  

Ko so mi policisti povedali, da so 

me zastrupili z mamilom, sem 

napol od šoka, napol od vpliva 

mamila, padla po tleh. Naslednji 

dan sem se zbudila v bolnišnici. 

Ob moji postel-

ji sta sedela 

moja mama in 

oče. Mama je 

jokala na oče-

tovi rami in oče 

jo je božal po 

laseh. Ko sta 

opazila, da se 

zbujam, sta 

planila k poste-

lji in me spra-

ševala, ali sem 

dobro ter 

zakaj sem 

pobegnila. 

Povedala sem 

jima po resnici. 

Bila sta jezna 

name, ker sem izrabila njuno 

zaupanje in ravnala tako neodgo-

vorno.  

Starša sta mi naložila kazen, da 

bom morala preostanek poletja 

prihajati domov že ob osmih 

zvečer, a nič se ne more primer-

jati z mojim strtim srcem in z 

mojim izgubljenim zaupanjem v 

ljudi. 

 

Tara Maja Simonič, 7. V. G. 

PREPOVEDANA LJUBEZEN – NAGRADA ZA IZVIRNO LITERARNO DELO. 



Ob temi oziroma naslovu 

»Prepovedano« sem prvič 

pomislila na Romea in Julijo. 

Onadva sta bila 

»prepovedano« zaljubljena, 

med njima je bila prepoveda-

na ljubezen. Tako se je zgodi-

lo tudi meni. Sem Urška in 

hodim v srednjo šolo v Ljub-

ljani.  

Bila sem na postaji, čakala 

sem avtobus. Mimo mene so 

prišli štirje fantje in se nor-

čevali iz mene, ker sem bila 

revna. Tega sem bila navaje-

na. A v tistem trenutku me je 

nekdo prijel čez ramo in jim 

rekel, naj grejo stran in me 

pustijo pri miru.  

Začudila sem se in ga pogle-

dala; bil je bogat fant iz 

mojega razreda. Zahvalila 

sem se in odšla na avtobus. 

Tisti dan sem samo sanjarila 

in se spominjala tega dogodka.  

Naslednji dan sem ponovno 

čakala na avtobus in spet je pri-

šel do mene ta moj branitelj. 

Zardela sem. Povabil me je na 

sladoled in seveda sem privolila. 

Tisti trenutek se je pripeljala 

njegova mama z BMW-jem. 

Grdo me je pogledala, češ da 

nadlegujem njenega sina. 

Takrat me je stisnilo v želodcu. 

Ustrašila sem se, če sem pravil-

no ravnala, ko sem privolila. Na 

koncu sem prišla do dejstva, da 

sem se odločila narobe. 

Naslednje jutro me je čakal na 

postaji. Šla sem do njega, objel 

me je in kar topila sem se. Nato 

pa mi je rekel: »Draga Urška! Če 

se spomniš, sem ti rekel, da te 

peljem na sladoled, ampak žal s 

tem ne bo nič. Moja mama in 

Viktorijin oče želita, da se 

poročiva, da bova nadaljevala 

politični posel. Zelo mi je 

žal, spoštujem te, ker si 

drugačna od drugih deklet 

in preprosto si mi zelo všeč. 

Če boš kdaj potrebovala 

pomoč, sem ti na voljo. Sva 

zdaj še prijatelja?«  

Privolila sem, ampak tokrat 

s premislekom.  

Kar nekaj časa sem potre-

bovala, da sem vse skupaj 

pozabila, ampak zdaj je dru-

gače. Srečna sem s svojo 

ljubeznijo. 

Tjaša Bradač, 9. b 

ROMEO IN JULIJA V SODOBNI PREOBLEKI  
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Na krilih prihodnosti 

Sprehajal sem se po nevarni 

četrti mesta, ko je naenkrat 

pred mene skočil nenavaden 

mož. Bil je nenavadnega vide-

za, s srednje dolgo brado in 

skoraj črno poltjo. Po videzu 

nikakor ne bi mogel določiti 

narodnosti. Vse se je dogajalo 

zelo hitro. Nenadoma me je 

povlekel v temno izbo ter 

začel razlagati o svoji revolu-

cionarni iznajdbi – časovnem 

stroju. Kot prvemu »testnemu 

zajčku« mi je ponujal to 

potovanje zastonj. Zagotav-

ljal mi je brezhibno delovan-

je; kljub temu se je motil. Na 

to res neverjetno izkušnjo 

sem res pristal kljub res 

neverjetnim okoliščinam. 

Pomislite. Nenavaden mož, 

stroj, ki sem ga videl le v fil-

mih (tudi tu mi po skoraj dveh 

urah pridige ni uspel pokazati 

stroja). Res sem prav otročje 

pristal na to  nevarnost.  

Pristal sem v Londonu leta 

1813, kot sem sklepal po 

časopisu, ki je ležal poleg 

mene. Nekdo me je poklical 

po imenu. Zagrabil me je in 

vlekel vse do grozljivih vislic. 

Na mojo grozo so bile namen-

jene meni. Ko so mi zavezali 

vozel okoli vratu in me skoraj 

že potisnili s stopnice, se je 

zgodilo nekaj neverjetnega … 

Zbudil sem se iz grozljivih 

sanj. 

 

Matic  Pušljar, 8. d 

Preden sem šla včeraj zvečer 

spat, sem odkrila časovni 

stroj. To sploh ni velik stroj, 

kakor sem si ga jaz predstav-

ljala, ampak majhen stroj, tak-

šen kot ura. Na levi strani 

menjaš letnice, na desni pa z 

majhnimi tipkami menjaš dne-

ve. Najprej nisem vedela, kaj 

naj z njim, nato pa sem se 

domislila potovanja v prihod-

nost. Potovala sem v leto 2050.                                                                                                                             

Pristala sem na cesti in zagle-

dala leteče avtomobile! Bili so 

ravno taki kot ptice in letali so 

po nebu. Ljudje so bili oblečeni 

v astronavtske obleke in kma-

lu, sem ugotovila, zakaj.                                                                             

Leta 2050 na Zemlji ni bilo 

več čistega in neonesnaženega 

zraka. Že pred leti so posekali 

vsa drevesa in 

niso več pozna-

li letnih časov. 

Vse živali so 

bile zaprte v 

živalskem vrtu 

in nobena ni 

bila več svobo-

dna. Hiše so 

bile postavlje-

ne ena nad dru-

go kot blok. 

Razlika pa je 

bila, da so se 

lahko premika-

le po nebu, to 

pa zato, ker so 

za delovanje 

motorja potre-

bovale onesna-

žen zrak, tega 

pa je bilo zelo 

veliko.  

Ljudje so v hišah imeli naj-

novejšo opremo in kmalu mi 

je postalo jasno, da v takih 

hišah živijo le bogati ljudje. 

V prihodnosti  se je namreč 

denarna kriza še povečala in 

ljudje so živeli na cestah in 

tam umirali.  

Ker sem postala zelo zaspa-

na, sem na časovnem stroju 

nastavila današnjo letnico in 

dan. Vrnila sem se v svojo 

posteljo, se ulegla in zaspa-

la.  

Ko sem se zjutraj zbudila, 

časovnega stroja ni bilo več. 

 

Marija Omejec, 8. a 
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le stolpnic je bilo več. Na televi-

ziji, ki je bila v veleblagovnici, 

sem opazil oglas za »Potovanje 

na Luno«. Mislil sem si: »Kaj za 

vraga?«, nato pa sem opazil, da 

sem to ustvaril jaz! Tudi zdravi-

lo proti raku in AIDS-u; da sploh 

ne omenjam mesta na Luni. 

Dovolj sem videl. Gremo domov. 

Tako sem vsaj mislil, kajti posla-

lo me je, bog ve kam.  

Pa poglejmo iz časovnega stroja. 

Kje so hiše? Povsod samo drevje 

in rastlinje, nikjer nobenega člo-

veka. Pa saj tam je dinozaver! Pa 

saj to je prazgodovina! Kaj je s 

POTOVANJE V ČASU  

Moj časovni stroj je pokvarjen. 

Kaj pa lahko sedaj naredim? No, 

drugače sem Luka in se pišem 

Kastelic. Pravijo mi »Veliki izu-

mitelj«. Izumil sem že ogromno 

stvari. 

Ko se mi je zdelo, da sem končno 

popravil časovni stroj, sem se 

motil. Sicer sem ga preizkusil in 

je deloval, toda ni me ubogal, v 

katero destinacijo naj me pelje. 

Tako me je peljal 50 let pozne-

je. 

Na Zemlji ni bilo veliko drugače, 
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tem časovnim strojem? Hitro 

v naslednji čas, preden pride 

tiranozaver. Prosim, naj pri-

dem domov! 

Pogledam ven … In ja! Doma 

sem! Zdaj ne omenjajte več 

časovnega stroja. Zdaj grem 

pa izumit način za naselitev 

Lune. Adijo!  

 

Luka Kastelic, 8. a 
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KAJ JE PRAVZAPRAV RES 

Pogledal me je ravno v oči in se 

nasmehnil. Bilo je prvič, da sem 

ga videl nasmejanega, a tudi ta 

nasmeh je trajal morda deset-

inko sekunde. Njegove ledeno 

modre oči so bile namreč vedno 

srhljivo resne. 

»To je prvič, da to počnemo, 

zato ti ne morem garantirati, 

da bo vse v redu.« »Počnemo?« 

sem se vprašal. »Saj ni bilo 

nikogar razen njega in mene – 

»malega, skoraj popolnoma neu-

porabnega ghostwriterja«, kot 

mi je g. Stanton že neštetokrat 

rekel.« 

G. Stanton se je pretvarjal, da 

je eden tistih šefov z ledeno 

mrzlim pogledom, ki jih vidimo v 

filmih. Pobral je tudi nekaj 

gest, ki jih ponavadi vidimo le 

na platnu v kinih, ker je mislil, 

da nihče tega ne bo opazil. Na  

svojo žalost pa se je motil. Sam 

si ga pa kar predstavljam, kako 

se zavrti na stolu, s prepleteni-

mi prsti ter prekrižanimi noga-

mi in reče: »Pričakoval sem 

vas!« To pa seveda ni držalo, 

ker je imel goste enkrat na 

leto, pa še teh ni pričakoval. 

Drugega pa tako ali tako ni nih-

če pričakoval od človeka, ki se 

ukvarja z izdelovanjem časov-

nih strojev, ki »v resnici« delu-

jejo oz. naj bi. Tokrat pa mu je 

celo uspelo izumiti svoj stroj-

ček, ki naj bi te vrnil v prete-

klost.  

Ampak, vrnimo se k ... hmm ... 

njemu? Čeprav se nikoli nismo 

odmaknili od njega ... Torej, 

naredil je nekaj, kar bi popol-

noma neuporaben malček 

moral preizkusiti. In seveda 

me je čakala razlaga delovan-

ja tistega, za kar je menil, da 

je časovni stroj, čeprav je 

bilo videti bolj kot zelo slabo 

izdelana in predvsem dizajni-

rana tuš kabina, v katero je 

nekdo pozabil vgraditi tuš. 

Naj poudarim, da je to že tre-

tjič v tem tednu, da bom 

vstopil vanjo. Prvič se je nam-

reč razpadla, drugič pa je 

skoraj ostala cela. 

»Časovni stroj te bo odpeljal 

v preteklost, a le za en dan. 

Ko boš zaspal, se boš vrnil sem 

in to bo to.« Tor je v prenese-

nem pomenu pomenilo, da ni 

bil prepričan, kdaj in ali se bo 
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vrnil ter da ni imel pojma, kaj 

se bo zgodilo, ko se bo vrnil. 

»S pomočjo tega posebnega 

telefona bova komunicirala 

skozi čas. Tvoja naloga pa je, 

da čim bolje raziščeš tisti čas 

in prostor, ker ga boš – ko se 

vrneš – opisal in objavili bodo 

tvoj članek, ker so ti tako ali 

tako že plačali, da ga napišeš. 

Konec koncev si ...«  

»Mali in skoraj popolnoma neu-

poraben ghostwriter?« sem 

vprašal in privzdignil  obrvi. 

»Kdo pa misliš, da si, ko me 

tako prekinjaš?!« se je razbu-

ril in zapičil leden pogled 

vame. 

»Jack Attkins, gospod,« sem 

porogljivo rekel, a sem se kma-

lu zresnil in rekel, da bom 

naredil to, kar je hotel. Že 

tretjič sem se tako stlačil v 

tuš kabino brez tuša in čez 

zamegljeno prozorno steno 

opazoval dva svetlo modra 

madeža – Stantonove oči. 

Spraševal sem se, kaj se bo 

zgodilo, ko bo ta breztušna tuš 

kabina pričela delati. 

Stanton je zamrmral nekaj, 

kar bi lahko pomenilo: »In ne 

spreminjaj preveč zgodovine!« 

Je mislil resno?! Kako pa bi 

lahko spreminjal zgodovino?! 

Poziral za Mona Liso II.?! Nas-

likal še Whistlerjevega očeta?! 

Zavil sem z očmi, a naslednji 

trenutek sem se zdrznil in 

moje telo je bilo napeto. 

Skozme je stekel močan elek-

trični tok, a ni izginil. Bilo je, 

kot bi se ustavil v mojih prsih 

in se tam nastanil. Veke so mi 

lezle skupaj, pa naj sem se še 

tako trudil držati oči odprte. 

Pustil sem jih, da so se zaprle in 

obstal. Čutil sem le elektriko v 

sebi, utripajoč občutek, ki ti 

ponoči ne dovoli spati, podnevi 

pa razmišljati. Nato me je prevel 

mraz. Čutil sem ga, kot bi vsaka 

kapljica krvi v meni zledenela. Po 

tistem je v mojem spominu osta-

la črna luknja. Morda sem bil 

izgubil zavest, a zdelo se mi je, 

da je bilo posredi nekaj druge-

ga ... 

Obdajal me je zasneženi gozd. 

Kamorkoli sem pogledal so bila le 

drevesa in sneg. Lepi visoki igla-

vci in nekoliko nižji listavci, 

sedaj brez listov. Čeprav sem bil 

v geografiji eden najslabših, sem 

se čudil, ko gozda nisem poznal. 

Zdelo se mi je, da nikoli nisem 

slišal za tolikšno površino gozda. 

Skomignil sem z rameni in se 

sprehodil med rdečkastimi oz. 

rjavimi debli.  

Videti so bili prazni in nekako 

pretihi. Čudno, zakaj bi ... Oh, ja! 
Časovni stroj. Zdaj vsaj vem, da 
sem v preteklosti ... zelo daljni 
preteklosti. Skomignil sem z 

rameni in se zadovoljil z dejs-

tvom, da so se živali razbežale, 

ko sem prispel ... »Kako bom šel 

nazaj?!« sem se vprašal. Stopil 

sem naprej, a me je tisto, kar 

sem videl, prikovalo ob tla. 

Nisem bil ravno naravoslovec, a 

zdelo se mi je, da jeleni z rožki 

na nosu – ne obstajajo. A tista 

žival, ki je skočila meni ravno 

pred nos, je bila sigurno jelen. 

Prevel me je sum ... V katerem 

obdobju sem bil? Pospešil sem 

korak in se oziral naokoli. Kate-

ri datum je danes? In kdaj bo 

že konec tega gozda?! 

Ravno, ko sem to pomislil, sem 

opazil snežno belo jaso. Končno! 
Morda bom zdaj končno izve-

del, v katerem času sem. Hvale-

žen sem bil dejstvu, da sem s 

sabo vzel topel debel pulover. 

Brez njega bi zdaj zmrznil.  

Šele trenutek kasneje sem opa-

zil snežinke, ki so nedolžno ple-

sale po nebu levo-desno in se 

zapletale v moje temne lase. 

Jasa je bila še dvakrat hujša od 

gozda. Obnemel sem in strmel v 

kosmato žival pred mano. Bil je 

oz. bili so kosmati rjavi nosoro-

gi. Eden od njih je počasi obrnil 

glavo proti meni in se oglasil, 

tako da je njegova sapa v obliki 

belega oblačka izginila v nebo. 

Gledala sva se iz oči v oči. 

Videti je bil jezen, zato sem se 

raje umaknil. 

Stekel sem naprej, da bi se čim 

prej umaknil od te norosti. 

Ponovno gozd! Skril sem se za 

drevo in upal, da je bil nosorog 

prelen, da bi se premaknil. Zas-

mejal sem se, ko se ni zgodilo 

nič. Resno, kaj sem pa mislil? 

Da me bo nosorog napadel brez 

razloga. Zavil sem z očmi in se 

prikazal iz skrivališča.  

Opazoval sem ga in on je opazo-

val mene. Nasmehnil sem se ob 

pogledu na njegovo kosmato 

debelo glavo. Pravzaprav ni bil 

tako strašen; bil je kar lušten. 

Še posebej prikupen je bil, ko 

je sklonil glavo in ... začel teči 

proti meni! 
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Bežal sem nekam v neznano, 

ne da bi gledal pred sabo. 

Nato sem se spomnil, da to ni 

bilo pametno, zato sem raje 

gledal, kam tečem, da se ne bi 

zaletel v nekaj. Kmalu pa se je 

nosorog ustavil, a sem še ved-

no tekel. Kasneje sem se usta-

vil in se počutil tako pogumne-

ga in hitrega, da sem bil prep-

ričan, da bom to zapisal v 

članku. Ponosno sem se zrav-

nal in se sam sebi zdel imeni-

ten.  

V gozdu je medtem zavladala 

tišina. Razen ... za mano je 

nekaj zarenčalo. Počasi sem 

se obrnil in se zastrmel v 

mački podobno zver. Vseeno 

pa je bila večja in nisem mogel 

ne opaziti njenih zob. Seveda, 

sabljezobi tiger. In kaj bi 

heroj, kot sem jaz naredil? 

Logično, napadel sem tigra ... 

Samo šalim se – zbežal sem. 

Tisti trenutek sem se počutil, 

kot v filmu, vendar ne kot neki 

junak v filmu, ampak kot tisti 

mali neumni bebec, ki zdaj 

beži od enega, naslednji tre-

nutek pa že od drugega in ved-

no zaide v težave. 

Torej, tekel sem – spet. 

Moram priznati, da nikoli res 

nisem bil oboževalec teka in 

res ne razumem, kako je lahko 

to ljudem zabavno. Morda, ker 

nimajo tigra za vratom, a vse-

eno. Kot drugo pa me je 

neznansko zanimalo, kdo je 

naslednji. Mamut Manny? 

Lenivec Sid? Ali veverica, ki 

se neprestano podi za lešni-

kom, ki ga v vsakem delu Ice 

Age oz. Ledene dobe ponovno 

izgubi?! Mislim, Diego je tako ali 

tako že tu! In prav nič me ne bi 

čudilo, če bi zdaj slišal Sidov 

jok.  

A sam sem imel večje probleme 

od živali iz risanke! Lovil me je 

namreč tiger in bil mi je že za 

petami. Ali bo to moj konec? Ali 
bo to konec najboljšega 
ghostwriterja vseh časov? Mis-
lim, kaj bo svet brez mene? Kdo 
jim bo pisal članke o tigrih in 
živalih iz preteklosti? Kdo se bo 
vedno šalil na sestankih, ko so 
vsi drugi srhljivo resni? Kdo bo 
komentiral vse tiste videe na 
YouTubu? Kdo bo ugašal luči, ko 
jih Stanton pusti prižgane? sem 

sarkastično pomislil. 

Medtem, ko sem razmišljal, kako 

»grozen« bo svet brez mene, je 

iz goščave priletel kosmat moški 

z baklo v roki in skočil pred 

tigra. No, videti je, da je vsaj 

nekdo prepoznal dolgoletnega 

genija in tvegal izgubo življenja 

zanj. Tiger je –, ko je videl 

ogenj – zbežal.  

»Oh, hvala vam! Hvala, hvala, 

nešteto hvala!« sem se zahvalje-

val. Moški, oblečen v kožo, me je 

samo čudno pogledal in nekaj 

tulil v svojem jeziku. Pomignil je 

z glavo in odšel. Ker sem – kot 

pravi pravcati genij – takoj pre-

poznal, da to pomeni, da naj mu 

sledim, sem mu sledil. Med potjo 

je neprestano nekaj brundal – po 

mojem o mojem izrednem pogu-

mu in imenitnosti. Nato mi je na 

pamet prišlo zelo pametno vpra-

šanje? 

Kako ljubiš v jeziku, ki nima 

besed? Ali kako poveš: »Jaz 
sem genij!« Pogledal sem proti 

bradatemu moškemu in pomislil, 

da tale – po resnici povedano – 

besede genij sploh ni potrebo-

val. Mislim ... – ne da bi sodil po 

videzu ali da bi bil rasist, 

ampak enostavno se mi ni zdel 

izredno pameten. Morda pa je 

to zato, ker ga še nisem spoz-

nal.  

Čez čas me je pripeljal do veli-

ke jame, pred katero se je 

svetil ogenj. Dva moška, prav 

tako kosmata kot tisti pred 

mano, sta stražila vhod, kot da 

bi bilo v jami kaj posebnega. Z 

nekaj – meni nerazumljivimi 

glasovi – jima je moški pred 

mano razložil nekaj – meni tudi 

nerazumljivega. 

Spustili so naju v jamo in me 

posedli vanjo. Okoli mene so se 

v trenutku vsi zbrali. Razumel 

sem, da so govorili nekaj o hra-

ni, ki so jo pekli na ognju, zato 

sem odkimal in rekel, da nisem 

lačen. Ker me niso razumeli, 

sem jim vse pokazal z mimiko, 

ki je prav tako niso razumeli, 

ker so me odvlekli k ognju. 

»Sem – vam – že – rekel – da – 

nisem – lačen,« sem govoril – 

besedo po besedo – in hkrati 

pokazal, kar sem mislil.  

Nisem rabil dolgo, da sem 

razumel, kaj so hoteli. »Oh, ne, 

ne. Ne morete skuhati mene!« 

Hitel sem jim razlagati z mimi-

ko in enostavnimi besedami: 

»Vi – popapati – mene -, vi – 

biti – živi nič več.« To sem 

pokazal tako, da sem pokazal 

nanje, se delal, da jem, potem 
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pokazal name, nato spet nanje 

in odigral svojo smrt. Nič 

lažjega ... Ponovno je prišlo do 

nesporazuma, saj so razumeli, 

da bom jaz nič več, če me oni 

popapajo. Dve minuti kasneje, 

sem jim končno uspel dopove-

dati, da me ne smejo pojesti, 

ker se bodo zastrupili in bodo 

nič več. 

Bili so nekoliko užaljeni, a so 

se vseeno hoteli pogovarjati z 

mano. Tako smo nekaj časa 

vodili prijateljski pogovor in 

prav kmalu sem se že brez 

večjih težav sporazumeval z 

njimi. Zdelo se mi je, da sem 

se zelo hitro vklopil mednje, 

čeprav zveni čudno ... ampak, 

ko si jih spoznal, si videl, da 

sploh niso tako slabi in da so 

celo zabavni oz. smešni. 

Dobil sem idejo in preveril 

svoje žepe, da bi jim pokazal 

predmete iz današnjega časa. 

V enem sem našel telefon oz 

napravo za komuniciranje sko-

zi čas, v drugem pa nekaj 

lesenih koščkov za sestavljan-

je logičnih »sestavljank«. 

Zdelo se mi je, da bi to lahko 

bilo zabavno. Položil sem jih 

predse in jima pokazal, kako 

lahko iz njih sestaviš razne 

stvari. Sestavil sem na primer 

krog iz visokih deskic in nanje 

vodoravno položil druge, da so 

sestavljale krog. Znotraj njih 

sem zgradil krog iz manjših 

kamenčkov in začel graditi še 

manjši krog velikih, a mi jih je 

zmanjkalo, zato sem zgradil le 

deset stolpičev – po dva sku-

paj – in na vsaka dva položil 

enega vodoravno. Zapolnili so le 

pol kroga, zato sem z malimi 

naredil tudi le polkrog. Ker so mi 

ostali še trije srednji, sem enega 

postavil na sredino, druga dva pa 

dal na »stražo« nekaj centimet-

rov stran od krogov.  

Množico, ki me je obkrožala, je 

zanimalo, kaj je to. Razložil sem 

jim, da je na sredini veliki ogenj 

in da ga obkrožajo ljudje. Vsak 

od njih ima svoj kamen oz. svoje 

mesto, kjer se greje. Na sredini 

je glavni, ki zaneti ogenj, drugi 

krog so otroci, tretji oz. zadnji 

pa odrasli. Tista dva bolj oddal-

jena pa stražita. Na koncu tisti 

na sredini razdeli pečeno hrano 

med druge po določenem vrst-

nem redu. 

Oboževal sem te ljudi, ker so mi 

vse verjeli! Kot drugo pa sem 

opazil, da delijo svoje zaloge 

hrane in svoje prijateljstvo ter 

ljubezen z drugimi, ne glede na 

to, kdo so. Mene so namreč toplo 

sprejeli medse in me pozorno 

poslušali, kar je v sedanjem času 

zmožen le redkokdo; morda 

zato, ker niso poznali denarja. 

Presenetilo me je tudi to, da so 

vse delili in da je vsak delal 

nekaj, kar je služilo vsem kot 

dobro, ne pa samo njemu, kakor 

počnemo sedaj. 

Morda so bili celo pametnejši, 

kot smo mi sedaj, ker niso tako 

polni sovraštva in ne mislijo le 

na denar. In čeprav ne poznajo 

besed, lahko pokažejo prijatelj-

stvo, ljubezen, kar sedaj znajo 

le redki. Sila redki. Prav tako 

sem videl, kako dobro se spora-

zumevajo z živalmi. Videl sem 

namreč ljubezen med volkovi 

kot živalmi in ljudmi, ki jo zdaj 

vidimo le od časa do časa. Prav 

tako pa lovijo le toliko, kot pot-

rebujejo in uporabijo čisto vse. 

Živali, ki jih pa ne jedo, pustijo 

pri miru ali jih samo splašijo, ne 

pa ubijejo kot ljudje sedaj. In 

če bolje pogledaš, vidiš, da pra-

vzaprav vedo, kaj pomeni prava 

ljubezen in sovraštva kratkoma-

lo ne poznajo. Torej so v tem 

mnogo boljši od nas zdaj. 
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Ja, morda niso zgradili vsega 

tega, kar smo mi, in niso tako 

napredni, so pa vseeno mnogo 

bolj ljubeči in ljubezen je bolj 

važna od razvoja ali denarja.  

Videti je, da smo mi ob vsem 

tem napredku vse bolj izgubljali 

ljubezen in pozabljali nanjo, 

tako da jo je zdaj denar že sko-

raj izpodrinil. Oni pa niso pozna-

li pisave in ničesar, so pa poznali 

ljubezen, in to je vse, kar šteje. 

Zato so, če pogledaš s tega 

kota, celo pametnejši od nas, 

ker vedo, kako ljubiti, čeprav 

nimajo besed, črk ... Nimajo 

ničesar, razen prijateljstva in 

ljubezni. 

Zemlja se je že zavrtela za 

celoten krog okoli svoje osi in 

zatemnila dan, Sonce pa je 

zamenjala Luna. Zastrmel sem 

se vanjo in videl, da nisem edini, 

ki opazuje tisto belo kroglo. 

Kar naenkrat pa sem čutil elek-

trični tok, ki je šinil skozme. 

Ponovilo se je enako, kakor prej 

in leden mraz me je pospremil 

nazaj v sedanjost. 

Bil sem utrujen, a sem se kmalu 

zdramil in povedal Stantonu o 

tistem, kar sem videl. Bil sem 

presrečen, ko sem mu pripove-

doval in mislil sem, da bo vse v 

redu. Povedal sem mu tudi o 

mojih treh malih skulpturah.  

»Krasno! Res krasno! Mislim, da 

sem ti rekel, da ne spreminjaš 

ničesar!« se je jezil name. 

Rekel sem, da nisem, ker sem 

tako mislil, a sem kmalu sprevi-

del, da to ni dobra ideja. Usedel 

se je za računalnik, me povlekel 

k sebi in mi pokazal slike Sto-

nehenge-a. »Tole si spremenil, 

Jack! Tole je tvoja majhna 

neumna skulptura in obstajata 

še dve: Bluehenge in 

Woodhenge. Za nobeno od teh 

ne vedo, zakaj so nastale in kdo 

jih je uporabljal! Ne moreva pa 

jim povedati za tvojo neumno 

idejo, ker nam tako ali tako ne 

bi verjeli. In mi lahko pojasniš, 

kako so ga zgradili?!« 

Spomnil se je, da jim je pripo-

vedoval o tem, kako imajo v 

Indiji udomačene slone, ki dvi-

gajo težke tovore in se zgrozil: 

»Z mamuti!?«  

Pripovedoval sem jim o udoma-

čitvi indijskih slonov!«  

»In kaj bova sedaj?!« se je 

razburjal. 

»Nič, ne bodo vedeli, čemu je 

služil in kako so ga zgradili. Jaz 

bom pa napisal članek o tem, 

saj sem tako ali tako samo mali 

neuporabni ghostwriter.« 

Namrščil se je, a se je strinjal 

z mano in tako sva naredila 

prav to – nič.  

Ko sem oddal svoj članek, so 

bili prejemniki hkrati zelo nav-

dušeni zaradi napete in lepe 

zgodbe, hkrati pa so nekoliko 

nergali o tem, da je zgodba o 

Stonehenge-u laž. Vseeno so 

članek objavili v večih časopi-

sih. Tako se je moje popotova-

nje končalo ... za zdaj. 

 

Maja Bošnjaković, 8. a 



STEVE JOBS -  RAČUNALNIŠKI 

REVOLUCIONAR IN VIZIONAR 

 

Govoril bom o mojem vzorniku Ste-

vu Jobsu, ki je žal oktobra prejšnje 

leto preminil po dolgotrajnem, 

natančneje 8 let trajajočim bojem 

z rakom in soustanoviteljem najbolj 

uspešnega računalniškega podjetja 

zadnjih 15 let. 

Steve Jobs se je rodil 24. 2. 1955 

v vasici Green Bay, ZDA. Ko je bil 

mlad, ga šola ni zanimala in bil je 

precej problematičen otrok. Leta 

1969 je odšel na računalniško sred-

njo šolo v Oregon. Tam je spoznal 

tudi prijatelja Steva Wozniaka. 

Med počitnicami sta skupaj delala 

pri HP-ju. Kmalu po tem sta se 

odločila, da odpreta svoje računal-

niško podjetje in sestavila sta 

računalnik, ki še ni imel imena. Ta 

računalnik je imel procesor  s tak-

tom 1 Mhz (za primerjavo, današnji 

računalniki imajo po 2 Ghz in več 

jeder), 32 KB rama (danes večino-

ma 4 GB in več), trdi disk 3 MB 

(danes 500 GB in več). Računalnik 

je bil brez ohišja, sestaviti pa si ga 

moral sam. 

1. 4. 1976 pa se je zgodila ena naj-

večjih prelomnic v zgodovini raču-

nalništva – Steve Jobs, Steve 

Wozniak in Ron Wayne so ustanovili 

Apple Computers Inc. Računalnik je 

dobil ime Apple l, cena je bila 666 

ameriških dolarjev. Že leta 1977 je 

bil predstavljen Apple ll, ki je imel 

plastično ohišje, tipkovnico in je bil 

prodajan po enaki ceni kot njegov 

predhodnik. Ta računalnik je bil 

tako uspešen, da so ga proizvajali 

Vzorniki 
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Vir slike: http://mybroadband.co.za/vb/showthread.php/340669-Steve-Jobs  

kar do leta 1985. Leta 1980 

je Apple začel kotirati na 

borzi, začetna vrednost delni-

ce je bila 3,59 ameriških 

dolarjev. Steve Jobs je imel 

pri komaj 25 letih 200 milijo-

nov ameriških dolarjev. Toda 

revolucija se je zgodila na 

manjši stvari – miški. Jobs je 

leta 1979 odšel na tehnološki 

center Xerox v Palo Alto. Nji-

hov računalnik Alto je imel 

miško, grafični uporabniški 

vmesnik in ikone na namizju. 

Tako je leta 1983 Apple pred-

stavil Liso, prvi njihov raču-

nalnik z grafičnim uporabniš-

kim vmesnikom, miško in iko-

nami na namizju. Toda cena je 

bila kar 10000 ameriških 

dolarjev, zato ni bila konku-

renčna. Apple je medtem iskal 

direktorja, ki bi krotil njiho-

vega mladega vizionarja. Jobs 

sam ga je našel v Johnu 

Sculleyu, predsedniku Pepsija. 

Ko je Steve Jobs prišel k nje-

mu, ga je preprosto vprašal: 

»Ali želiš prodajati sladkano 

vodo do konca tvojega življen-

ja ali želiš pomagati spremin-

jati svet?« Toda že leta 1984 

je Apple predstavil Macin-

tosh, pomanjšano verzijo Lise. 

Cena je bila 2500 ameriških 

dolarjev. V tistem času so se 

tudi začela razhajanja med 

Jobsom in Sculleyjem, ta ga 

je leta 1985 tudi odpustil. 

Vendar se Jobs ni predal in je 

že leta 1986 ustanovil raču-

nalniško podjetje NeXT, ki se 

je prodajalo poslovne računal-

niške sisteme. Ti računalniki 

so bili zelo zmogljivi za tisti 

čas, vendar tudi zelo dragi, 

tako da se niso dobro proda-

jali. Isto leto je Jobs kupil 

tudi Pixar za 10 milijonov 

ameriških dolarjev, ki je 

http://mybroadband.co.za/vb/showthread.php/340669-Steve-Jobs
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danes najbolj znano po risanem 

filmu Toy Story. Leta 2006 je 

Disney kupil Pixar za 7,4 milijar-

de ameriških dolarjev. Medtem je 

Apple propadal, izmenjalo se je 

več direktorjev. Zadnji izmed 

njih, Gil Amelio, je najbolj znan 

po srečni potezi, ko je leta 1996 

kupil Jobsovo podjetje NeXT za 

430 milijonov ameriških dolarjev. 

S tem se je Steve Jobs vrnil v 

matično podjetje. Potreboval je 

le nadaljnjih 6 mesecev, da je 

znova postal predsednik Appla. 

Takoj je sprejel finančno pomoč 

Microsofta, vredno 150 milijonov 

ameriških dolarjev, ukinil razvoj 

nekaterih izdelkov in začel razvi-

jati nove. 

Že leta 1998 je Apple predstavil 

računalnik iMac, ki je bil najbolj 

prodajan računalnik tistega leta. 

Leta 2001 je Apple predstavil 

mp3 predvajalnik iPod, ki je bil 

privlačen in je lahko shranil do 

5000 pesmi, šel pa je v žep, ven-

dar je stal 399 ameriških dolar-

jev, kar vsekakor ni malo. Jobs je 

s tem nehote sprožil verižno rea-

kcijo. Namreč s popularnostjo 

iPoda so zaživele spletne strani, 

kjer si lahko glasbo brezplačno 

preneseš na računalnik, iz raču-

nalnika pa na iPod. Glasbeniki so 

se pritožili, da nimajo nobenega 

dobička. 

Tako so leta 2003 so predstavili 

iTunes, kjer si lahko uporabnik po 

ceni 99 centov prenesel pesmi na 

računalnik, od tega je Apple dobil 

30 %. Isto leto je Jobs tudi zbo-

lel za rakom. Napovedali so mu le 

še en mesec življenja, vendar je 

čudežno ozdravel. 

Leta 2005 je imel govor o skoraj-

šnjem predčasnem koncu: »Smrt 

je najboljši izum človeštva.« 

»Počisti staro, da naredi pros-

tor za novo.« »Tvoj čas je ome-

jen, zato ga ne zapravi z življen-

jem nekoga drugega.« »Edini 

način uživanja v življenju je, da 

obožuješ, kar delaš.« »Če tega 

dela ne najdeš, išči naprej in se 

ne ustavi.« »Zato ostanite nor-

čavi, ostanite lačni.« 

Leta 2007 je Apple predstavil 

iPhone, revolucionarni mobilni 

telefon z novo tehnologijo zaslo-

na na dotik, imenovano multito-

uch, lastno trgovino z aplikacija-

mi, internetom in še in še. Leta 

2010 je Apple predstavil iPad, 

tablični računalnik, ki je neke 

vrste povečan iPhone. Jobs je 

bil med drugim 110. na Forbesovi 

lestvici najbogatejših ljudi na 

svetu, z 8,4 milijardami ameriš-

kih dolarjev premoženja in s 

simbolično plačo 1 dolar na 

mesec zadnjih 5 let. 

Medtem je bolezen močno nap-

redovala, tako da so Jobsu leta 

2009 presadili jetra, 24. 8. 2011 

pa je bil preveč bolan, da bi še 

lahko nadaljeval z delom, zato je 

odstopil z mesta predsednika 

Appla. V isti sapi je bil na čelo 

družbe imenovan Tim Cook, dol-

goletni Jobsov pomočnik pri 

Applu. Potem pa je le dan po 

predstavitvi novega iPhona 4S, 

na kateri ga ni bilo, natančneje 

5. 10. 2011, v družbi svoje druži-

ne na svojem domu zaradi zasto-

ja dihanja, kar je bila posledica 

raka, umrl. Na spletni strani so 

ob njegovi smrti zapisali: »Apple 

je izgubil vizionarja in ustvarjal-

nega genija in svet je izgubil 

izjemnega človeka. Tisti, ki 

so imeli srečo poznati in 

delati s Stevom, so izgubili 

dragega prijatelja in izjem-

nega mentorja. Steve je za 

sabo pustil podjetje, ki ga 

je lahko naredil samo on, in 

njegov duh bo vedno temelj 

Appla.« Med drugim se mu 

je poklonil tudi Barack Oba-

ma, sicer velik ljubitelj 

Applovih naprav. 

Čar Steva Jobsa je zagoto-

vo v tem, da ni izumil ne miš-

ke, prenosnega predvajalni-

ka glasbe ali telefona, ven-

dar je vso tehnologijo znal 

zapakirati v privlačno ohišje 

s preprosto uporabo in nav-

dušil tudi najmanj v tehnolo-

gijo zainteresirane ljudi. 

Kot je rekel sam: »Dobri 

umetniki kopirajo, odlični 

umetniki kradejo.« 

Čar genijev zagotovo ni 

delati zapletenih stvari, 

vendar zapletene stvari 

delati preproste za uporabo.  

Žiga Jan Muhič, 8. c  



Jurij se je rodil 25. 3. 1978 in je priznani slovenski igralec, voditelj in režiser. Obiskal nas je na 

prvem Festivalu otroškega filma v Ivančni Gorici, ki se je odvijal v septembru 2011. 

 

Kdaj ste se odločili postati igralec? 

Za igralski poklic sem se odločil po koncu srednje šole. 

 

Ali ste si kot otrok želeli postati kaj drugega? 

Ja, želel sem postati arheolog. 

 

Katero osnovno šolo ste obiskovali?  

Hodil sem na OŠ Toneta Tomšiča. 

 

Kakšen učenec ste bili? 

Srednje dober. 

 

Kateri je bil vaš najljubši predmet? 

Moj najljubši predmet je bila zgodovina. 

 

Kdo je bil vaš idol? 

Moj idol je bil Arnold Schwarzenegger. 

 

S čim se  ukvarjate v prostem času? 

Prostega časa nimam. 

 

Ali ste se kdaj ukvarjali s kakšnim športom? 

Ne, nisem bil športni tip človeka. 

 

Rok Bašnec,  8. d     

Intervju z Jurijem Zrnecem 

Stran 45 ČASOTEPEC 2011/2012 

1. ŠTEVILKA 

Jurij Zrnec, igralec in voditelj (Foto: Diana 
Anđelič)  



Za začetek so učenci od sedmega do devetega 

razreda podružnične šole v Višnji Gori prip-

ravili nekaj iztočnic ali zanimivih misli, 

zanimivih besed in prevzetih besed, 

zaradi katerih je nemščina tako » ein-

fach « … 

 

 »Nemščina je zelo poučen jezik, ki se ga 

uporablja v življenju. Ni zahteven, je zabaven. 

Pri uri nemščine se učimo na zabaven način, 

včasih rešujemo kvize na internetu, spoznava-

mo nemško kulturo in ljudi, praznike in značil-

ne jedi. Povezujemo ga z angleščino in sloven-

ščino.« 

 

Katarina Jozić (8. razred): 

»Deutsch spricht man in Deutschland, 

Österreich und in der Schweiz.« 

»Pia ist närrisch verliebt ...«  

»Matic ist kurz« ... 

»Ich liebe FC Barcelona« ... 

»Wir hassen Real Madrid« ... So klingt das auf 

Deutsch. = Tako to zveni po nemško. 

 

Karmen Groznik, (8. razred):  

»Pri urah nemščine spoznavamo nove besede in 

za nekatere smo ugotovili, da smo jih mi Slo-

venci prevzeli iz nemščine: » kolen kišta«, 

»taler«, »eimperman« ... 

»In der deutschen Sprache sind Wörter kurz 

und lang.« 

»Med urami se ponavadi smejimo novim bese-

dam – Einige Wörter sind sehr komisch : 

Weintrauben ...« 

 

 

Pia Jakše (8. razred):  

»Nemščina mi je zelo všeč, ker spoznavamo 

nove besede, najbolj mi je všeč, ko so prazniki 

in izdelujemo voščilnice. Všeč so mi smešne 

nemške besede, ker si jih tako lažje zapom-

nim.« 

»Deutsch ist eine interessante Sprache mit 

langen Wörtern: Schmuck, es schmeckt ...« 

»Katarina ist verliebt ...«. 

 

Lana Horvat (8. razred):  

»Deutsch sprechen ist sehr interessant«. 

»Pri pouku nemščine se učimo pisanja, branja in 

izgovarjanja besed.« »Spoznavamo veliko novih 

besed, najbolj so nam  všeč smešne besede, kot 

npr.:  

kurz, es schmeckt, teelöffel, kühe, geges-

sen ...«. 

»Im Deutsch lachen wir viel.« 

 

Arxhenda Kadriu (7. razred): 

Deutsch ist fein. Konjugation von Verben ist 

für mich super«. Npr.: Ich spiele, du spielst, er 

spielt Fußball ... 

 

Kva dogaja na šoli 
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ALI SI ŽE KDAJ POMISLIL/-A, 

KAJ V RESNICI POČNEMO PRI 

IZBIRNEM PREDMETU NEMŠČI-

NA NA PŠ V VIŠNJI GORI? 
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Tara Maja Simonič         

(7. razred): 

»Hallo! Ich bin Tara. Deutsch 

ist gut. Einige Sachen sind 

schwer und einige Sachen sind 

lustig und spaßig«. 

 

Karin Šparovec (7. razred): 

»Deutsch ist kompliziert. Eini-

ge Themen sind sehr interes-

sant«. 

 

Klavdija Germ (7. razred):  

»Viele englische Wörter sind 

im Deutsch. Einige Wörter 

sind so wie im Slowenisch«. 

 

Blaž Kuster (7. razred):  

»Deutsch ist cool und kompli-

ziert«.  »Naučil sem se veli-

ko, a se hočem še več.« 

 

Nina Kuhar (7. razred):  

»Als ich klein war, war 

Deutsch für mich ein biss-

chen schwer und wenn ich 

komme zuerst in die Klasse, 

dann verstehe ich schon ein 

bisschen«. 

»Ich bin gut in der Sprache.« 

»Ich mag Deutsch und 

Englisch sprechen.« 

»Ich bin sehr gut at it J.« 

 

 

Marko Gavranić (9. razred): 

»Nemščina se mi zdi, da je 

zelo koristna, ker nam bo 

prej ali slej prišla prav. Gla-

vna stvar pouka je, da se pri 

pouku zabavamo in se z 

zabavo veliko učimo« 

»Die Liebe ist kurz« 

»Palatschinken schmecken 

gut«. 

 

Blaž Potočnik (9. razred): 

»Pri nemščini je zelo zabav-

no zaradi Marka Gavranića«. 

»Dobro je, da naju učitelj 

razume in pusti nekaj svo-

bode pri izražanju.« 

»Deutsche Mädchen sind 

schön J.« 

 

Pripravil: 

Igor Rajner, prof. 

 

Od 24. do 27. oktobra 2011 

je na Osnovni šoli Stična 

(sodelovale so tudi podruž-

nice: PŠ Višnja Gora, PŠ Sti-

čna, PŠ Muljava, PŠ Ambrus 

in PŠ Krka) potekala prva 

zbiralna akcija starega 

papirja, na kateri smo se 

učenke in učenci zelo dobro 

odrezali. Pridno smo polnili 

zabojnike in skupaj zbrali 

24,5 ton papirja. 

Pri zbiranju papirja so se 

najbolje odrezali učenci 9. c 

razreda, ki so z razredni-

»Kva dogaja na šoli« 

Jesenska zbiralna akcija papirja 

čarko Darinko Dremelj nab-

rali kar 2212  kilogramov 

papirja. 

Naslednja zbiralna akcija 

starega papirja bo predvi-

doma aprila 2012 

 

 

Jožica Knez, prof. in 

Nataša Rebec Lukšič, 

prof. 

 



Mladi za mlade 
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NAJSTNIŠTVO 

 

Najstništvo ali najstniška leta so zelo 

zahtevna stvar, ki jo bolj ali manj razu-

memo le najstniki. Če bi moral definira-

ti najstništvo, bi rekel, da so to najbolj 

nora leta v življenju (do zdaj). Najstni-

ki smo včasih zelo naporni, tečni, leni. 

Nekateri učitelji to razumejo in tudi 

upoštevajo, nekateri pa sploh ne vejo, 

kaj je to. Morda tega obdobja v življe-

nju niso mogli oziroma želeli izkusiti. 

Včasih se sprašujem, ali je najstništvo 

res tako naporno ali pa samo tega ne 

razumejo. Najstništvo pa s sabo prine-

se tudi dobre stvari, kot so na primer 

odgovornost, zrelost in sprejemanje 

lastnih odločitev. Mladoletnost je samo 

nadgradnja tega vsega naštetega. Glav-

na stvar najstništva je ljubezen. Ne 

vem, kakšen čut se razvije v nas, ven-

dar mislim, da tisti bolj zrelejši čut za 

ljubezen. Obojestranska zrelost se 

pokaže v vsakdanjem življenju. To lah-

ko učitelji opazijo v klopeh ali pa na 

izletih. Po mojem mnenju nas morajo 

učitelji razumeti in izpostaviti nek 

odnos. Ljubezen pa se da v tem času 

najbolje izkoristiti. Ta prispevek kon-

čujem z mislijo: Ljubezen premaga vse. 

 

M. G. 
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KALININA MODNA STRAN 



Beremo.si ... 

V tem času, 

ko je v naših 

domovih zav-

ladala tehno-

logija  s tele-

vizijskim 

sprejemnikom 

in  

računalnikom  na čelu in ko ure 

in ure presedimo pred TV-

ekranom ter si dolgčas pregan-

jamo  s spremljanjem najrazlič-

nejših oddaj, filmov, risank ... 

ali pa z deskanjem po medmre-

žju, vedno manj časa preživimo 

s knjigo v roki. 

Ali branje knjig res tone v 

pozabo? Ali se bo na naših knji-

žnih policah v prihodnosti samo 

nabiral prah? Zakaj se branju 

tako radi izmikamo? 

V okviru izbirnega predmeta 

LITERARNI KLUB smo zato 

pripravili kratko anketo o bran-

ju ter o knjigah, ki jih najraje 

berete. Zanimalo nas je, kakšne 

so bralne navade učenk in učen-

cev OŠ Stična in kateri avtor-

ji/dela so na vrhu  vaše TOP 

bralne lestvice. Želeli pa smo 

tudi ugotoviti, kakšna je vloga 

staršev pri vzbujanju ljubezni 

do branja pri otrocih in ali tudi 

oni sami radi berejo. 

Anketne lističe je izpolnjevalo 

61 učencev, od tega 37 deklet 

in 24 dečkov, starih od 8 do 15 

let. 
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Izsledki ankete so nam pokazali 

naslednje. 

Večina (41) anketiranih učencev 

(67 % anketirancev) obožuje bra-

nje, 16 (26 %) je takih, ki niso 

oboževalci branja, 4 (7 %) pa so 

taki, ki se niso mogli opredeliti, ali 

jim je prebiranje knjig všeč ali ne.  

Ker v družbi nekako velja prepri-

čanje, da knjige raje prebirajo 

dekleta, nas je pri analizi anketnih 

odgovorov zanimalo, če to velja 

tudi v praksi. Izsledki raziskave  

so našo hipotezo potrdili. Večina 

(27 anketirancev oziroma 44 % 

vprašanih) mladih knjižnih moljev 

je namreč ženskega spola. 

Na vprašanje, ali so jim starši v 

zgodnjem otroštvu zvečer prebi-

rali pravljice, jih je 47 (77 % 

anketiranih) odgovorilo pritrdilno. 

Ta podatek nam zgovorno priča, 

da igrajo starši vsekakor pomem-

bno vlogo pri vzbujanju ljubezni 

do pisane besede že v prvih letih 

otrokovega življenja.   

 

Mama in oče sta naša prva 

vzornika, večerne bralne urice 

pa še celo najbolj navihani mal-

čki sprejmejo kot nekaj lepega, 

magičnega ... kot trenutek, ko 

je mamica/oči samo njihov/-a. 

V današnjih časih namreč pogo-

sto pozabljamo, da si malčki 

želijo predvsem naše topline in 

da je marsikatera lumparija 

izvedena le z namenom obupne-

ga iskanja pozornosti svojih 

staršev. 

Kar 42 učencev (69 % anketi-

rancev ) nam je zaupalo, da nji-

hovi starši radi berejo, kar je 

vsekakor zelo spodbuden poda-

tek. 



Beremo.si ... 
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Anketiranci so v svojem ranem 

otroštvu prebirali/poslušali 

raznolike pravljice, med kate-

rimi so se jim v spomin najbolj 

vtisnile naslednje: 

11 anketirancev (18 %) se naj-

bolj spomni pravljice Rdeča 

kapica, 6 (10 %) vprašanim je 

ostala v spominu  Sneguljčica 

in sedem palčkov, 6 učencem 

(10 % anketiranim) Pepelka, 4 

učencem oziroma 7 % vpraša-

nim Pika Nogavička, prav tako 

4 učencem (oziroma 7 % vpra-

šanim) pa je ostala v spominu 

zgodba Grozni Gašper.  

Ostale pravljice, ki so se našim 

učencem vtisnile v spomin, so 

še: Peter Pan, Franček, Volk in 

sedem kozličkov, Zajec in žel-

va, Kekec in Pehta, Pedenjped, 

Grdi raček, Krtek, Bambi, Zla-

tolaska in trije medvedi, 101 

dalmatinec, Janko in Metka. 

 

 

 

 

 

Na vprašanje, kdo je tvoj naj-

ljubši literarni junak iz otroš-

tva, je odgovorilo 47 učencev 

oziroma 77 % anketiranih. 

Na samem vrhu lestvice petih 

najbolj priljubljenih otroških 

knjižnih junakov je Pepelka (7 

učencev), sledijo pa ji Peter 

Pan (6), Rdeča kapica (5 učen-

cev), Harry Potter (5 učencev), 

peto mesto pa si delijo Pika 

Nogavička (2 učenca); Kekec (2 

učenca), Čebelica Maja (2 

učenca), Grozni Gašper (2 

učenca), Franček (2 učenca), 

Aladin (2 učenca)  in Sneguljči-

ca (2 učenca). 

 

NAJBOLJ PRILJUBLJENE 

ZVRSTI KNJIG 

20 (33 % anketiranih) učencev 

najraje prebira detektivske 

zgodbe, 11 (18 %) učencev lju-

bezenske romane, 14 (23 %) 

znanstvenofantastične zgodbe, 

3 (5 %) zgodovinske romane, 13 

učencem (21 % vprašanim) pa 

so všeč različne zvrsti. 

TOP BRALNA LESTVICA 

NAŠIH UČENCEV 

Na vprašanje, katera je naljubša 

knjiga naših anketiranih učenk in 

učencev, smo dobili naslednje 

odgovore, na podlagi katerih smo 

sestavili top bralno lestvico: 

1. mesto: HARRY POTTER 

(J. K. ROWLING) – 12 učencev; 

2. mesto: ZBIRKA PET PRIJA-

TELJEV (ENID BLYTON) – 3 

učenci; 

3. in 4. mesto: GROZNI GAŠPER 

(FRANCESCA SIMON) – 2 učen-

ca ter SOMRAK (STEPHENIE 

MEYER) – 2 učenca. 

Ostale knjige, ki so našim učen-

cem ostale najbolj v spominu, pa 

so: Zoya (Danielle Stell), Blazno 

resno o seksu (Desa Muck), 

Nevesta (Victoria Holt), Velike 

zelene oči (Jana Frey), Lov na 

pošasti (Adam Blade), Pika Noga-

vička (Astrid Lindgren), Bela 

Masajka (Corinne Hofmann), 

Jakec kuha (Polonca Kovač), Pira-

ti s Pompejev (Caroline Lauren-

ce), Kapitan Gatnik (Dav Pilkey), 

Grdi raček (Hans Christian 

Andersen), knjiga 50 cent-a, 

Tisoč in ena noč (arabske prav-

ljice). 

Anketne vprašalnike smo za vas 

pripravili ter jih analizirali: 

Nataša Rebec Lukšič, prof., 

Branka Lah, Janez Hočevar ter 

učenci izbirnega predmeta 

Literarni klub. 
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NEKAJ  O PRAVLJICI ... 

Naj bomo mladi ali stari, vsi 

obožujemo pravljice. Te so naš 

zvesti spremljevalec že od 

samega rojstva, zato lahko 

brez kakršnih koli zadržkov 

tudi rečemo, da so nam bile 

pravzaprav položene že v zibel-

ko. 

Pripovedovale so nam jih mame 

ali očetje, babice ali dedki, 

včasih pa so nas s pravljičnimi 

besedami poskušali uspavati 

celo naši starejši bratje ali ses-

tre. 

Pravljice med ljudmi živijo že 

od nekdaj. Z njimi so si ljudje 

krajšali dolge zimske večere, 

se bodrili, tolažili, vzgajali ...  – 

bile so nepogrešljiv del življen-

ja naših prednikov. 

Sodobni človek zaradi vpliva 

trendov materialistično usmer-

jene družbe in nenehne bitke s 

časom postaja pasiven, tisto 

pravo družabno življenje, kakr-

šnega so živeli nekoč, pa počasi 

tone v pozabo. Tudi zasvoje-

nost z gledanjem TV-programov 

ter deskanjem po medmrežju 

sta naredila svoje. 

Kljub temu pa pravljica še 

živi ... 

ČASOTEPEC 2011/2012 

1. ŠTEVILKA 

PRAVILA ZA SODELOVAN-

JE V LITERARNEM NATE-

ČAJU 

Literarna akademija OŠ Stič-

na, ki jo sestavljamo učitelji-

ce razredne stopnje, učitelji-

ce slovenščine ter knjižničar-

ki, razpisujemo literarni 

natečaj za najpravljičarja/

pravljičarko OŠ Stična. 

V njem lahko s svojimi prispe-

vki sodelujete vsi učenci, ki 

gojite ljubezen do pravljic in 

imate zvrhano mero domišlji-

je. 

Napisati morate svojo 

(lastno) pravljico s srečnim 

koncem, pravljičnimi bitji, 

nenavadnim zapletom ..., nas-

lov in tema pa sta prepuščena 

vaši izbiri. 

Izdelke nam lahko oddate najkas-

neje do 31.marca 2012, in sicer 

po elektronski pošti na naslov: 

knjiznica.osljstic@guest.arnes.si 

 ali pa v klasični pisni obliki

(učiteljici slovenščine/

knjižničarki). 

 

Najbolj izvirna dela bomo objavili 

v drugi številki Časotepca. 

 

Pa veselo na delo! 

 

Nataša Rebec Lukšič, prof. 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 

 

POZNANSTVO 

Profesor: »Midva se pa že 

poznava, kajne?« Študent: 

»Da, lani sem bil na izpitu. 

Takrat mi je spodletelo.« 

Profesor: »No, ja, bo šlo pa 

danes bolj gladko. Se spomni-

te, kakšno je bilo lani moje 

prvo vprašanje?« Študent: 

»Midva se pa že poznava, kaj-

ne?« 

 

SPANEC 

Študent, ki je ponoči delal, da 

je imel za preživetje, podnevi 

pa obiskoval predavanja in štu-

diral, je zadremal v predaval-

nici. Profesor je pristopil do 

njega, ga stresel za ramo in 

mu dejal: »Si ti spal med 

mojim predavanjem, kaj?« 

»Hotel sem, pa ne morem, ker 

govorite preveč naglas.« 

 

KOLO 

Ura telesne vzgoje. Vsi učenci 

ležijo na hrbtu in vozijo kolo. 

Učitelj vpraša Jureta: »Jure, 

kaj pa je s teboj? Zakaj samo 

ležiš in nič ne delaš z nogami?« 

»Peljem se s kolesom po klancu 

navzdol.« 

 

 

PRIDEN OČKA 

»Očka, si bil ti v šoli priden in 

nisi nikoli manjkal pri pouku?« 

»Seveda. Niti ene ure nisem 

manjkal.« 

»No, vidiš, mami, da mu ni nič 

koristilo.« 

 

DOMAČA NALOGA 

Oče je vprašal sina, ki se je vrnil 

iz šole: »In, kaj je rekla učitelji-

ca za domačo nalogo, ki sem ti jo 

naredil včeraj?« 

»Rekla mi je, da sem vsak dan 

bolj zabit.« 

 

GNEZDO 

V ordinacijo prižvižga pacient in 

reče psihiatru: »Doktor, jaz 

mislim, da sem ptič!”« 

»Kar odletite nazaj v čakalnico, 

jaz pa bom poklical v bolnico, da 

vam pripravijo gnezdo.« 

 

MASKA 

»Kar odložite masko, gospod 

doktor. Sem vas že prepoznal!« 

je rekel pacient v operacijski 

dvorani. 

 

VOŽNJA 

Zakaj se Božiček vozi s sanmi z 

jelenčki? – Ker je bencin pred-

rag. 

 

 

 

 

 

 

RIBOLOV  

Gre blondinka pozimi na ribolov. 

V led zvrta luknjo in hoče zače-

ti, ko z neba zasliši glas: »Tukaj 

ni rib.« 

Odide malo naprej, ponovno 

izvrta luknjo, da bo začela loviti 

in spet z neba: »Tukaj ni rib.« 

Ker gre v tretje rado, se odloči, 

da bo poskusila še na drugi stra-

ni ledene ploskve. Izbere prime-

ren kraj, zvrta luknjo, pripravi 

palico, skoraj vrže …  

Z neba zadoni: »Pravim ti, da 

tukaj ni rib.« 

Blondinki je prekipelo. Zadere 

se nazaj: »Kdo mi to govori, da 

tukaj not ni rib? A si bog, al' 

kdo me prepričuje, da ni rib?« 

 Z neba se zasliši: »Ne, jaz sem 

napovedovalec v hokejski dvora-

ni in pusti led pri miru.« 

KDO KADI? 

»A’ mogoče tvoji konji kadijo?« 

»Osel!« 

»Potem ti pa hlev gori. 

 

Vice sva za vas zbrala: 

Luka Kastelic, 8. a 

Lara Grm, 5. V. G.  

 

Razvedrilo 
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Kalina Šušteršič, 5. V. G.  



NEKAJ NAPOTKOV ZA PRIHAJAJOČO POMLAD ... 

KAKO OSVOJITI SANJSKEGA MOŠKEGA? 

Sanjski moški mora biti pošten, zanesljiv, družaben, športen, pogumen, privlačen. Stati ti mora ob 

strani. Ne sme biti ljubosumen. – Kaj vse potrebujemo, da ga lahko osvojimo?!!!! – Nič lažjega! – 

Dekleta, preberite si spodnji recept in se odpravite na bojni pohod ... 

SESTAVINE: 

– taktika, 

- žele, 

- pogum, 

- make-up, 

- ogledalo, 

- nakit in 

- točnost. 

KAKO OSVOJITI SRCE SANJSKE ŽENSKE? 

Za osvojitev sanjskega dekleta potrebu-

ješ: 

– utrjevalec (žele), 

– vodo, 

– glavnik, 

–brisačo, 

– parfum, 

– zobno ščetko, 

– zobno pasto, 

–pogum in 

NAVODILA ZA UPORABO: 

Najprej si uredi frizuro s 3 

kilogrami želeja, 200 mililitri 

parfuma in 10 litri vode. Nato 

vzemi glavnik in si oblikuj pri-

česko. Temu sledi umivanje 

zob ter krašenje rok in vratu z 

zlatnino. 

Smrklje 

Ko boš 

izpolnil vse predpisane 

korake, boš pripravljen na 

osvajanje deklet. Preden 

zapustiš kopalnico, se še dob-

ro poglej v ogledalu, da nisi 

česa pozabil. 

TAKO. Sedaj te čaka delo, 

zato se ne obiraj in brž pojdi do 

svojega sanjskega dekleta in mu 

zaupaj svojo ljubezen. Pa veliko 

sreče ti pri tem želi: 

pet najstrožjih šerifov iz V. G. 
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