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Deteljici na pot! 
 

Leto dni je od izida prve številke zagraškega šolskega časopisa. Takrat sem vas 
nagovarjal k spoštljivemu odnosu do nove pridobitve, nove šolske zgradbe in vse-
ga, kar šola vključuje. Sedaj, leto dni kasneje, lahko ugotavljam, da ste se potrudili 
in da spoštujete skupno pridobitev, ki bo služila še številnim generacijam, tudi 
vašim otrokom, pa naj to v tem trenutku  zveni še tako nenavadno. Tudi društva v 
kraju in okolici, predvsem športna, so dodobra izkoristila ponujeno priložnost, vad-
bo v  novi telovadnici, in tako naj ostane. S spoštovanjem do lastnine se bo krepil 
odnos do sočloveka. 
 
Ob vsem tem lahko sedaj gradimo naprej, na dvigovanju kvalitete medsebojnih od-
nosov. V tako lepem ambientu, kot ste sedaj, je to pravzaprav navdih za vsakega 
izmed vas. Le prepustite se besedam vaših učiteljic in učiteljev, ki vas v želji po naj-
boljši izobrazbi vodijo k znanju, vas podpirajo in usmerjajo. Z znanjem je vedno laž-
je. 
 
Moram omeniti nekaj najbolj izstopajočih trenutkov iztekajočega šolskega leta v Za-
gradcu. 
 
Šola v Zagradcu je bila v času jesenskih 
počitnic gostiteljica vsem našim pedago-
škim delavcem. Takrat smo izvedli pohod 
po šolskem okolišu podružnične šole Za-
gradec in tako spoznavali znamenitosti 
Zagradca in Fužine ter se spogledovali z 
lepotami reke Krke. Učiteljem so se kot na 
dlani predstavljale vasi, kjer prebivate, in 
tako smo skupaj spoznavali okolje, iz ka-
terega vsakodnevno prihajate v šolo. Da 
bolje spoznaš ljudi, moraš poznati tudi nji-
hov domači kraj. 
 
Nova šola je ponudila priložnost nekate-
rim učencem, predvsem učenkam, v okvi-
ru bralnega projekta »Noč knjige«. V noč-
nih urah ste brali svoje najljubše knjige in 
potem še prespali v šoli, kar je bilo gotovo 
doživetje prav posebne vrste. 
 
Omeniti moram še nalogo učencev 7. raz-
reda, ki so v Mercator centru Trebnje na 
turistični tržnici v okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava, ki poteka pod po-
kroviteljstvom Turistične zveze Slovenije, predstavili znamenitosti Krke, Zagradca 
in Ambrusa. 
Skratka, tem in področij je bilo veliko. Gotovo ste jih opazili tudi vi. 
 

Marjan Potokar, ravnatelj  OŠ Stična 

Ilustratorka: Zoja Jernejčič, 7. a Z 
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Draga Deteljica! 
 
 
 
Ob tem imenu pomislim na vse učence naše 
šole, ki so vsak dan večji, kot travniške rastli-
ne. To je 182 učencev iz Krke, Ambrusa in 
Zagradca. Njihova rast je odvisna od treh 
dejavnikov: dednosti, okolja in lastne aktiv-
nosti. Učitelji si prizadevamo dodati svoj de-
lež med dejavnike za boljšo rast in razvoj, 
kar pa se vsakodnevno spreminja. Hiter tem-
po življenja in mnoga odkritja nas potiskajo 
naprej in prehitevajo našo notranjost. Ko pa 
se za hip ustavimo ob lepih izdelkih naših 
učencev, je tako, kot bi se ustavil čas. Učen-
ci so še vedno taki kot pred tridesetimi leti; 
vedoželjni, ustvarjalni in hvaležni. Da, prav 
ste prebrali, hvaležni.  Težje pa je  odstraniti 
moteče dejavnike, ki negativno vplivajo na 
naše delo.  Prav novinarsko ustvarjanje je 
tisto, ki nas tiste, ki imamo žilico za fotografi-
ranje, pisanje rim in zgodb, popelje na poto-
vanje v domišljijski svet. Učenci pravijo temu 
»odklop«. Menim, da bi se vsi morali obča-
sno odklopiti od vsakdanjega hitenja in zaja-
drati v čudežno deželo. 
 
 
Na naši šoli delujejo številni krožki, o tem boste prebrali v Deteljici, srečni pa so tisti 
učenci, ki najdejo pravega – enega, ki ga redno in odgovorno obiskujejo ter obenem 
uživajo. 
 
 
Ko zaslišim na šoli glas harmonike, me popelje v čas mojega otroštva, ko je še odme-
vala Slakova harmonika. Kadar pa v zagraški šoli zaigrajo tri harmonike, je ZAK. To je  
zakon. Takrat mi ni treba nič narediti. Igrajo trije učenci, iz vsake krajevne skupnosti 
eden. Ostali učenci kukajo skozi vrata in uživajo. Ko je konec odmora, utihne glasba 
in pouk se nadaljuje.  Muzikanti srečni odidejo k pouku, saj so tudi vestni učenci. Z 
njimi sem srečna tudi jaz. 

 

 
 

Slavka Nahtigal, vodja  PŠ Zagradec 

 
 

 
. 

Ilustratorka: Špela Kenik, 7. b Z 
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Živijo! 
 
 
Leto je naokoli in pred vami je nova številka Deteljice, šolskega glasila 

učencev OŠ Stična, PŠ Zagradec. V tem šolskem letu sta jo z vašo po-

močjo, cenjeni učenci in učenke PŠ Zagradec, soustvarjali kar dve ekipi 

mladih nadobudnih osnovnošolcev.  Učenci, ki obiskujejo izbirna pred-

meta šolsko novinarstvo in literarni klub, so si krepko zavihali rokave 

ter budno spremljali celoletno pestro dogajanje na šoli in izven nje. Med 

drugim so našo šolo obiskale Tačke pomagačke, gospod Ivan Janez 

Rošelj nas je podučil o čebelarstvu. Gostili smo gospoda Gregorja Trebu-

šaka, urednika informativne oddaje Svet na Kanalu A, pokukali pa 

smo tudi v svet medijev. 

 

Še posebej so nam ostali v spominu prijetni trenutki druženja z našimi 

malčki iz Vrtca Sonček, ki smo jim pred popoldanskim počitkom pre-

birali pravljice. Ti mali sončki, kakor sem jih ravnokar sama poimeno-

vala, so se našega obiska zares razveselili. Za-

vzeto so prisluhnili zgodbicam in tudi sami so 

nam bili pripravljeni povedati marsikaj zani-

mivega. Marsikdo izmed nas je med posluša-

njem njihovih zanimivih izjav skrivoma poto-

čil kakšno solzico ter v mislih poletel v čas svo-

jega razigranega otroštva. 

 

Želim vam prijetno branje našega glasila ter 

dolge in nepozabne poletne počitnice! 

 

 
 
 
 
 

Nataša Rebec Lukšič, glavna urednica Deteljice 
 
 
 
 

Ilustratorka:  
Ajda Barna Grabrijan, 6. Z 
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Dragi bralci in bralke! 

 

V letošnjem šolskem letu 2016/17 smo se učenci, ki smo obiskovali iz-

birna predmeta šolsko novinarstvo in literarni klub, potrudili in za vas 

pripravili izjemno novo številko našega šolskega časopisa z naslovom De-

teljica. 

 

Naš časopis nima imena kar tako, ima pa zelo velik pomen. Prvič: tripe-

resna deteljica predstavlja nas, učence iz različnih krajev – iz Ambrusa, 

Zagradca in s Krke. Vendar naša deteljica ne predstavlja le nas in naših 

krajev, ampak tudi različne ideje, zamisli in znanja iz vseh teh krajev, od 

koder smo učenci doma. 

 

V našem časopisu ni stvari, ki vas ne bi spravila v dobro voljo, smeh ali 

pa vam povedala nekaj nevsakdanjega.  

 

Zato imate vi, ki prebirate naš izdelek, res veliko prednost, saj ste lahko 

ob branju Deteljice veseli, obenem pa ponosni, kaj vse zmoremo otroci, ki 

obiskujemo osnovno šolo. 

 

Zato vam želim, da si vzamete čas za prebiranje našega šolskega časopi-

sa, saj vam bo gotovo polepšal dan.  

                                                             Nina Miklič, učenka 9. Z  

Fotografija je vzeta iz arhiva OŠ Stična, PŠ Zagradec. 
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Novičke iz šolskih klopi ... 

 
TAKO SO ZAGRAŠKI PRVOŠOLCI POGUMNO ZAKORAKALI V NOVO 

ŠOLSKO LETO 
 

  
 

 

 

Nato so na en-dva-tri trak preskočili in  v prvi razred uradno vstopili. 

Ko so se naši prvošolčki v šolski jedilnici zbrali, so najprej nekaj uvodnih 

besed vodje šole, gospe Slavke Nahtigal, poslušali. 

Pripravila: Nataša Rebec Lukšič, prof. 
Fotografije: Arhiv OŠ Stična, PŠ Zagradec 
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NA PŠ ZAGRADEC NAS JE PONOVNO ZDRUŽIL JESENSKI KROS 

 

 

V sredo, 28. 9. 2016, smo učenci 6.–9. razreda PŠ Zagradec lahko preizkusili svoje 
tekaške sposobnosti na jesenskem krosu. 
 
Na začetku smo imeli 4 ure pouka, po koncu 4. šolske ure pa smo se skupaj z učite-
lji odpravili na šolsko igrišče. Tam sta nam učitelja športa podrobneje predstavila na-
vodila za potek jesenskega krosa, nato pa smo odšli po progi do starta, od koder 
smo se z vsemi močmi zagnali proti ciljni črti. Kros so odtekli najprej šestošolci in 
šestošolke, za njimi pa še učenci in učenke 7. a, 7. b, 8. in 9. razreda. 
 
Po zaključku krosa je sledilo kosilo, takoj zatem pa še razglasitev prvih treh zmago-
valcev in zmagovalk v vsakem razredu, ki so se uvrstili na medobčinski kros. Po raz-
deljenih priznanjih smo se vsi odpravili domov.  
 
Jesenski kros je bil tako kot vedno odličen, poskrbel pa je tudi zopet za malo druže-
nja in zabave med prijatelji. 
 

3 najbolje uvrščeni učenci po razredih: 

 
 
 

3 najbolje uvrščene učenke po razredih: 
 

 
 

 

 

 

Pripravili: Nina Miklič, 9. Z, in Irena Bregar, prof. 
 

6. RAZRED 7. RAZRED  8. RAZRED 9. RAZRED 

1. Nejc Zavodnik 1. Blaž Ceglar 1. Blaž Perko 1. Damjan Hočevar 

2. Martin Bradač 2. Urban Žgajnar 2. Nejc Ropič 2. Miha Zupančič 

3. Jože Hočevar 3. Matevž Šparovec 3. Blaž Bregar 3. Primož Žgajnar 

6. RAZRED 7. RAZRED  8. RAZRED 9. RAZRED 

1. Mojca Zupančič 1. Maja Novak 1. Karin Janežič 1. Tjaša Zore 

2. Maja Mohorčič 2. Sara Mišmaš 2. Adrijana Hočevar 2. Nika Kaurin 

3. Karolina Bregar 3. Danica Koželj 3. Špela Štrus 3. Nika Novak 
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EVROPSKI DAN JEZIKOV 

 

Na pobudo Sveta Evrope iz Strasbourga že od leta 2001 vsako leto 26. septem-
bra praznujemo evropski dan jezikov. 

Na ta dan se po vsej Evropi odvija vrsta dejavnosti za otroke in z otroki. Vse Evropejce 
se spodbuja k učenju jezikov v katerikoli starosti, v šoli ali izven nje. Večjezičnost pred-
stavlja pomembno orodje za boljše medkulturno razumevanje in je ključna sestavina 
bogate kulturne dediščine naše celine. 

Tudi na naši šoli se vsako leto aktivno spomnimo tega pomembnega datuma in za 
učence pripravimo različne dejavnosti. 

Letos so naši učenci podrobneje spoznali določene evropske države, njihove kulturne 
in jezikovne značilnosti, sestavljali besede in besedne zveze iz različnih evropskih jezi-
kov. Starejši učenci so se s pomočjo videokonference spoznavali osnove španskega 
jezika, v osnove francoščine pa je učence uvajal učitelj francoščine. 

Učenci razredne stopnje pa so peli in plesali na angleške in nemške pesmice ter šteli 
do deset v različnih evropskih jezikih. 

 

 

Povzeto po spletni strani OŠ Stična 

Fotografiji: Arhiv OŠ Stična, PŠ Zagradec 

 

Dan jezikov je super! Ob prijetnem druženju se lahko naučiš veliko novega. 
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MEDOBČINSKI JESENSKI KROS 

 

V četrtek, 13. 10. 2016, smo po enoletnem premoru na OŠ Stična zopet organizirali 
medobčinski jesenski kros. Tekmovanja so se udeležili najboljši tekači OŠ Stična, 
PŠ Zagradec, PŠ Višnja Gora, OŠ Brinje, OŠ Dobrepolje, OŠ Ferda Vesela  in  OŠ 
Louisa Adamiča. 

Učenci in učenke OŠ Stična in njenih podružnic so dosegli veliko odličnih uvrstitev.  

Na zmagovalne stopničke so se v svojih kategorijah povzpeli: 

 
1. mesto: Tjaša Miklavčič, Blaž Perko, Zoja Peteh, Živa Batis, Črt Šparl, 

                 Aljaž Vlašič, Natka Jevnikar, Pia Lebar. 

 
2. mesto: Ajda Blažević Arko, Sebastjan Avdić, Nina Bregar, Uršula Černelč, 
                 Nika Černelč, Tjaš Kuhelj, Stella Lekić, Lovro Hočevar, Om Dušič. 
 
3. mesto: Julija Genorio, Ula Batis, Laura Nograšek, Jerneja Bregar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsem zmagovalcem iskreno čestitamo! 
 
 

Povzeto po spletni strani OŠ Stična 

Fotografija: Arhiv OŠ Stična 
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DAN SLOVENSKE HRANE NA PŠ ZAGRADEC  

V petek, 18. novembra 2016, smo tudi na podružnični šoli v Zagradcu obeležili dan 
slovenske hrane. Tako učenci kot učitelji smo si privoščili tradicionalni slovenski zajtrk: 
kruh, maslo, med, jabolko in mleko lokalnih ponudnikov. 

Na šoli smo gostili dva izkušena čebelarja, gospoda Ivana Janeza Rošlja ter Mateja 
Mandlja, ki sta nam  spregovorila nekaj besed o čebelah in medu. 

Z učitelji smo si privoščili obilen slovenski zajtrk ter se pogovarjali o pomenu zajtrka in 
uživanja domače hrane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtorji prispevka: učenci izbirnega predmeta šolsko novinarstvo 

Fotografije: Arhiv OŠ Stična, PŠ Zagradec 



Stran 12 DETELJICA 2016/2017 2. številka 

 

INTERVJU S ČEBELARJEM IVANOM JANEZOM 
ROŠLJEM 

 

Danes poteka tradicionalni slovenski zajtrk. Učenci smo jedli tipični sloven-

ski zajtrk: kruh, maslo, med, jabolko in mleko. 

 

 

Kaj ste Vi ponavadi jedli v otroških letih? 

Ko sem bil jaz še otrok, sem za zajtrk najpogosteje imel kruh, jabolko, 

mleko ali čaj. 
 

Kdaj ste se začeli ukvarjati s čebelarjenjem? 

S čebelarjenjem sem se aktivneje pričel ukvarjati, ko sem bil star enajst 

let. 
 

Kdo vas je navdušil nad tem? Ali se s tem še vedno ukvarjate? 

Nihče me ni navdušil nad čebelarjenjem, mi pa je oče dajal napotke za 

nadzor in vzgojo čebel. To mi je priraslo k srcu in je še vedno v mojem sr-

cu, saj letos mineva že sedemdeseto leto mojega čebelarjenja. 

V prijetni družbi gospoda Janeza Rošlja v knjižnici 
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Koliko litrov medu ste največ pridelali? 

Moja največja količina pridelanega medu je znašala 1400 kg. 

 

Katere vrste medu poznamo? 

Poznamo: gozdni, cvetlični, hojev, lipov in kostanjev med. 

 

Kateri med je vam najboljši? 

Sam nimam najljubšega ali najboljšega, ampak mi med veliko pomeni in 

vsak dan pojem veliko žlico medu. 
 

Čemu vse služi med? 

Med se uporablja predvsem za zdravstvene namene. Ko sem si poškodoval 

hrbtenico, sem si dal med na hrbet in si ga pokril s cunjo in ja; ne boste 

verjeli; pomagalo je. Enako je, ko te boli grlo. Takrat poješ žlico čistega 

medu in si kmalu kot nov. 

 

 

Ivan Janez Rošelj se s čebelarstvom ukvarja že od enajstega leta starosti. 
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Kje in kako ste pridobivali znanje o čebelah? 

Veliko znanja sem dobil od svojega pokojnega očeta, ko pa sem to bolj 

resno vzel, sem obiskal kar nekaj dobrih čebelarjev in se izpopolnjeval 

tudi na raznih predavanjih. 

 

Ali nam lahko kaj na kratko poveste o čebelah? 

Čebela je koristna žuželka. Sestavljena je iz glave, prsnega koša in zadka. 

Ima raztegljiv zadek. Satje je čebelam dom in je sestavljeno iz voska. 

Vsaka čebela na dan naredi približno 20 letov. 

 

Kaj vse mora početi čebelar? 

Vsak čebelar mora redno, v vseh letnih časih, nadzorovati, kaj se dogaja 

s čebelami in skrbeti zanje. Vedeti mora vse o medu. 

 

Kaj je obvezna oprema čebelarja? 

Čebelar mora obvezno imeti: čebelarski klobuk, čebelarske rokavice in če-

belarsko obleko. 

 

S čim ste se ukvarjali v življenju? 

Zaposlen sem bil v elektrarni v Zagradcu, potem sem nekaj časa v elek-

trarni pokrival celotno dolenjsko regijo, dokler se nisem poškodoval in bil 

dolgo na bolniški,  da sem okreval. V elektrarni sem delal 36 let. 4 

mandate, od leta 1962 do 1977 sem bil tudi predsednik KS Zagradec. 

 

Ali vas je že pičilo več čebel hkrati in kaj ste takrat naredili? 

Ne, mene še ni nikoli pičilo več čebel hkrati oz. so me v enem dnevu več-

krat, a ne naenkrat in na isto mesto. Ne vem, kaj bi naredil takrat, a 

vem, da sem, ko so me pičile, dal na rano med. 
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Ste odličen poznavalec čebel in zgodovine našega kraja. Ali nameravate kaj 

izdati o tem? 

Ja. Zagradec je zelo zanimiv kraj, vsaj zame, saj poznam vso zgodovino in 

točno vem, kdo je komu kaj ali čemu kdo. V Zagradcu je bila aktivna 

elektrarna, v kateri sem tudi sam delal. V Zagradcu je tudi cerkev Marije 

Brezmadežne. Na njenem južnem boku so zapisali pogumne in mrtve fan-

te ter može, ki so pomrli v vojni. Za Zagradec je bilo mišljeno, da se sko-

zenj zgradi železnico, a ker večina ljudi ni prisegala na to, so ta projekt 

opustili in se odpravili k drugim. 

 

 

Kakšne spomine imate na vaša šolska leta? 

Na šolska leta me vežejo predvsem lepi spomini, je pa nekaj tudi takih, 

bolj grenkih. Najbolj mi je ostalo v spominu, ko so očeta vprašale tovariši-

ce, ki so takrat stanovale pri nas, za plačilo. Takrat je oče rekel, da noče 

plačila, vendar, da hoče zgolj to, da mene vzamejo v šolo, samo da bom 

zraven in da bom poslušal. Jaz sem to zase vzel bolj nagajivo kot pa resno, 

kajti ko smo se učili, sem jaz snov le slišal in znal. Zato so me poslali tudi 

v višje razrede. Tam sem se izkazal kot tako imenovani genij. 

 

Kako je takrat potekal pouk in kakšni so bili učitelji? 

V tistih časih je bil pouk precej zahtevnejši v primerjavi s sodobnim pou-

kom. Nismo vedeli niti, kako bo potekal pouk naslednji dan. Ponavadi smo 

prinesli v šolo le en zvezek in si vanj zapisovali vse predmete. Nismo imeli 

napovedanih testov in ustnega ocenjevanja. Učitelji so bili strogi in zahtev-

ni, vendar do tistih, ki so jim bili pri srcu, tudi dobrosrčni. 

 

Kakšne pravice in dolžnosti so imeli učenci? 

Učenci učiteljem niso smeli ugovarjati. Morali so jih vikati in precej bolj 

spoštovati. Že takrat pa smo imeli pravico do šolanja. 

 

Intervju pripravila: Karin Žgajnar, 7. b Z. 

Fotografiji: Arhiv OŠ Stična, PŠ Zagradec 



Stran 16 DETELJICA 2016/2017 2. številka 

 

RAZGLEDNICE IZ PORTORIKA 

 

Na pobudo učiteljice Mojce Hrvatin smo 
učenci 6. razreda PŠ Zagradec pri uri ge-
ografije pisali razglednice v srednjeame-
riško državo Portoriko. Odposlali smo jih 
našim vrstnikom na drug konec sveta. 

Seveda v Portoriku ne govorijo sloven-
sko, zato smo pisali v angleščini. Na po-
vratno pošto smo čakali približno dva 
tedna. 15. 11. 2016 smo z navdušenjem 
prejeli njihove razglednice. Zelo smo se 
jih razveselili in upamo, da je to šele za-
četek našega komuniciranja. 

V Portoriko pa niso pisali samo učenci 6. Z, ampak tudi učenci 6. b iz matične šole. 
Tudi v 6. b so bili vsi zelo veseli pošte iz daljnega Portorika.  

Povzeto po spletni strani OŠ Stična 
Fotografiji: Arhiv OŠ Stična, PŠ Zagradec 
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OBISK TOVARNE LIVAR V IVANČNI GORICI 
 
 
V sredo, 14. 12. 2016, smo učenci izbirnega predmeta kemija v okolju (KEO) pod 
vodstvom učiteljice Suzane Klopčič obiskali tovarno Livar v Ivančni Gorici. 
Na kratko smo si ogledali proizvodnjo, nato pa odšli v neko sobo, kjer smo imeli pre-
davanja o zgodovini in delovanju tovarne. 
 
Izvedeli smo, da je livarna v Ivančni Gorici največja livarna v Sloveniji. Obstaja že od 
leta 1954. Je specializirana livarna za proizvodnjo produktov iz sive ter nodularne liti-
ne in mehansko obdelavo. 
 
Kot zanimivost lahko povem, da je bila 8. septembra 1954 prvič zakurjena kupolna 
peč. 
 
Osnovno vodilo v družbi Livarja je, da v vsakem trenutku skrbijo za naše okolje. 
 
Na koncu pa so nam pokazali tudi defibrilator, saj so delavci v Livarju vsak dan v živ-
ljenjski nevarnosti, še posebej poleti zaradi vročine. 
 
To pa je bilo tudi zadnje, kar smo videli. Izvedeli smo veliko novega. 
 
Vsi skupaj bi se radi še enkrat zahvalili za predstavitev in čas, ki so si ga vzeli. 
 

                                

Avtorica prispevka: Nina Novak, 9. Z 

Fotografija: Arhiv OŠ Stična, PŠ Zagradec 

Učenci izbirnega predmeta kemija v okolju na obisku v Livarju 
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BOŽIČNO-NOVOLETNA PRIREDITEV 

V petek, 23. decembra 2016, se je na naši šoli odvijala božično-novoletna prireditev, 
na kateri smo obeležili tri prihajajoče praznike: dan samostojnosti in enotnosti, božič 
in novo leto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S pomočjo čarobne knjige smo pokukali v Božičkovo domovanje in izvede-
li, da se gospod Božiček pripravlja na nastop na Slovenija ima talent ... 

Za popestritev programa so poskrbeli naši sončki − otroci iz Vrtca Sonček. 
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Vsi nastopajoči so se izvrstno odrezali! 
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»Le kaj sta Božičku v pismu napisali Maja in Sara?« 

Božiček je na Talentih s svojima prijateljema močno raztegnil meh. 

Avtorji prispevka: učenci izbirnega predmeta literarni klub 
Fotografije: Arhiv OŠ Stična, PŠ Zagradec 
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ŠOLSKA PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 

    
 
V četrtek, 2. februarja 2017, se je na PŠ Zagradec odvijala prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku, na kateri smo se poklonili našemu največjemu pesniku, Francetu 
Prešernu. 
 
Tokrat je učenke in učence PŠ Zagradec doletela zares posebna čast. Na šoli smo 
gostili dr. Franceta Prešerna (igral ga je Žan Strmec iz 7. b Z), ki je naši mladi novinar-
ki Maši Žnidaršič (prav tako učenki 7. b Z razreda) duhovito in zavzeto odgovarjal na 
številna vprašanja, povezana z njegovim življenjem in samim literarnim udejstvova-
njem. Prireditev so popestrili še ostali nastopajoči, učenci razredne in predmetne stop-
nje. 
 
 
 
 
 
 

  

 

Avtorji prispevka: učenci izbirnega predmeta literarni klub 
Fotografija: Arhiv OŠ Stična, PŠ Zagradec 

Maša Žnidaršič, učenka 7. b Z, je intervjuvala dr. Franceta Prešerna, 
ki ga je izvrstno odigral njen sošolec Žan Strmec. 
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GOSTILI SMO GREGORJA TREBUŠAKA, UREDNIKA SVETA  NA        
KANALU A 

 
 

11. januarja 2016 nas je na PŠ Zagradec obiskal Gregor Trebušak, voditelj in urednik 
oddaje Svet na Kanalu A. Povedal nam je nekaj o sebi in veliko o svojem poklicu. 
 

Z novinarstvom se je aktivno pričel ukvarjati pri 
svojih mladih dvajsetih letih. Sedaj že kar tri-
najst let dela v redakciji Sveta na Kanalu A. 
Njegova prva avdicija pa ni bila novinarska, saj 
jo je opravil na radiu Hit.  
  
 
Povedal je, da je za oddajo zgolj voditelj pre-
malo. Za nemoteno delo potrebuje vso preo-
stalo redakcijo. Sodeluje z novinarji, snemalci, 
grafičnimi tehniki, montažerji, uredniki in vodi-
telji. 
 
Delo novinarja je naporno, ker poteka kar od 
9.00 ure zjutraj do neposrednega prenosa od-
daje ob 18.00 uri. Novinarsko delo je tudi za-
htevno, saj se mora naučiti pravilno pristopiti 
do ljudi, seveda pa ni samo to.  
 
 
Novinar, ki pripravlja prispevek, najprej preveri 
zgodbo, če je resnična in se dogovori za inter-
vju z ljudmi, ki so z dogodkom povezani. Po-
tem skupaj s snemalcem na terenu pripravita 

prispevek. Nato ga lektor pregleda in popravi 
slovnične napake. Urednica oz. urednik pre-
gleda še vsebinsko sestavo prispevka. 

 
 
 
Nato novinar odide v montažo, kjer skupaj z montažerjem 
pripravita slike, glas in video, da vse skupaj dobro izgle-
da. Tako je prispevek nared za predvajanje v oddaji Svet 
na Kanalu A ob 18.00. 
 
 
 
Novinarji zaradi poklica veliko potujejo in pri svojem delu 
spoznajo veliko novih ljudi in resničnih zgodb. Včasih se 
zgodi, da morajo poročati tudi iz tujine.  
 
 

Gregor Trebušak 
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Slabost novinarskega poklica je, da morajo biti novinarji vedno v pripravljenosti in na 
razpolago, saj se zanimivi dogodki neprestano dogajajo. Novinar mora na terenu še 
posebej skrbeti za svoje zdravje in poškodbe.  
 

Gospod Trebušak nam je povedal, da bodo novinarji vedno imeli delo, saj zanimivih 

in resničnih zgodb ne bo nikoli zmanjkalo. 

 

Dve uri z zanimivim človekom, ki pa ga osebno poznam že od prej, sta hitro minili. 

Zdi se mi, da smo izvedeli veliko novega in zanimivega o tem poklicu. Nekaj sem že 

vedel, saj nam Urša in Gregor Trebušak ob družinskih srečanjih pripovedujeta zani-

mivosti iz njunega poklica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtor prispevka: Primož Žgajnar, 9. Z 

Fotografije: Arhiv OŠ Stična, PŠ Zagradec 

Ena gasilska fotka z Gregorjem Trebušakom ... 
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OGLED NAJVEČJE SLOVENSKE TOVARNE ZDRAVIL – KRKA d. d 
NOVO MESTO 

 
 
V četrtek, 16. 2. 2017, smo se učenci 9. razredov, ki obiskujemo izbirni predmet ke-
mija v okolju, odpravili na ogled največje tovarne zdravil v Sloveniji – Krke d. d v 
Novem mestu. 

 
 
 
Tam so nas lepo sprejeli, nato pa nas je vodič odpeljal do manjše predavalnice, 
kjer smo si ogledali krajši videoposnetek o sami tovarni. Po predvajanem posnetku 
nas je odpeljal na ogled proizvodnje. Medtem ko smo hodili, nam je povedal še kar 
nekaj podatkov o tovarni, ki na posnetku niso bili tako poudarjeni. 
 
 
Izvedeli smo, da je Krka največje mednarodno generično farmacevtsko podjetje v 
Sloveniji, ki ima sedež tu, v Novem mestu. Kar 80 % vseh njihovih izdelkov so zdra-
vila na recept, proizvajajo pa tudi ostala zdravila, med njimi tudi veterinarska zdravi-
la. Njihov prodajni trg je zelo širok. Svoje izdelke prodajajo kar v 70 držav po svetu 
(predvsem v zahodne države), od tega pa je njihovo podjetje prisotno tudi v tujini, 
npr. Rusiji in še veliko drugih državah. Skozi celo leto v tovarni Krka proizvedejo 
kar 4,5 milijarde zdravil, ki jih na trgu prodajajo pod svojo lastno blagovno znamko. 
V tovarni Krka imajo tudi svoj slogan, ki se glasi: »Živeti zdravo življenje«, kar pa 
pomeni, da je njihov cilj ohranjati varno okolje, hkrati pa omogočati zdravo življenje 
ljudem.  
 
 
Ko smo dobili nekaj informacij o sami tovarni, smo skupaj z vodičem odšli na dviga-

lo in si v vsakem nadstropju ogledali, kaj počnejo v posameznem delu proizvodnje. 

Kasneje smo si ogledali tudi avtomatske vozičke, ki prevažajo škatle do skladišča.  

Učenci izbirnega predmeta KEO v Krki, d. d. 
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Vodič nam je povedal, da ima vsak voziček svoje ime. Ta imena pa so imena glavnih 
voditeljev in direktorjev tovarne Krka (npr. Jože, Cvetka …). 
 
Za konec smo si ogledali še Krkino skladišče in izvedeli, da je eno izmed njihovih 
največjih skladišč, saj je dolgo kar 100 m, visoko pa približno 32 m. Ker si nismo 
mogli predstavljati, koliko škatel lahko spravijo v tako skladišče, nam je vodič razložil 
na čisto preprost način, in sicer takole: »Predstavljajte si, da je v tem skladišču toliko 
škatel, kot če bi izpraznili 250 velikih tovornjakov, natovorjenih s škatlami!« 
 
Čisto na koncu smo se voditelju lepo zahvalili za tako lepo voden ogled, on pa nam 
je dejal: »Le glejte, da se boste pridno učili in se mogoče čez nekaj let vidimo prav 
tukaj! « Za konec smo se še malo nasmejali, nato pa počasi odšli proti domu. 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtorica prispevka: Nina Miklič, 9. Z 

Fotografije: Arhiv OŠ Stična, PŠ Zagradec 

Mogoče bo kdo izmed nas nekoč postal uspešen farmacevt ... 
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OBISKALI SMO NAŠE NAJMLAJŠE PRIJATELJE – OTROKE VRTCA 
SONČEK 

 

V sredo, 22. februarja 2017, smo učenci 9. Z razreda, ki obiskujemo izbirni predmet 
literarni klub, obiskali najmlajše na PŠ Zagradec – otroke vrtca Sonček. 
 
Ko smo prišli, smo jim prebrali pravljico, ki je bila razdeljena na več vlog, tako da je 
kar nekaj učencev razrednega pouka bralo pravljico otrokom. Otroci so nas tako 
zbrano poslušali, da so postajali kar malo utrujeni.  
 
Po koncu branja pravljice smo naše najmlajše prijatelje še malo »anketirali.« Vprašali 
smo jih, katere pravljice so jim najljubše. Njihov odgovor je bil v večini »o zajčkih, o 
dinozavrih, o vlakih …« 
 
Nato smo jih vprašali, kaj bodo, ko bodo veliki. Eden od otrok nam je povedal, da bo 
imel pravo motorno žago in bo z njo žagal. To je povedal v tako hecnem tonu, da 
smo se prav vsi smejali. Drugi otroci so govorili, da bodo vile, Pike Nogavičke, gasilci, 
avtomehaniki … 
 
Ker so bili otroci zelo veseli, da smo jih obiskali, so nam v znak hvaležnosti zapeli 
pesmici Mi se imamo radi in Kuža pazi.  
 
Ker pa se je bližal čas za spanje, smo morali kmalu oditi. Otrokom smo obljubili, da 
se bomo še velikokrat vrnili in jim prebrali še kakšno lepo pravljico. Lepo smo se za-
hvalili tudi vzgojiteljici vrtca, da nam je omogočila obisk, nato pa smo odšli novim do-
godivščinam nasproti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtorica prispevka: Nina Miklič, 9. Z 

Fotografija: Arhiv OŠ Stična, PŠ Zagradec 

Učenci izbirnega predmeta literarni klub so se preizkusili v vlogi pravljičarjev. 
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OBISKALA STA NAS GOSPA JANA IN KUŽA OLI IZ DRUŠTVA TAČKE 

POMAGAČKE 

 

V sredo, 8. marca 2017, sta nas obiskala Jana Miklič in kuža Oli iz društva Tačke Po-
magačke. 
 
Kuža Oli je najdenček in je star 5 let. Kuža je mešanček, ki je zelo podoben zlatemu 
prinašalcu. Gospa Jana in Oli izvajata terapijo z živalmi. Obiskujeta bolnišnice (bolnike 
po poškodbah glave), knjižnice, osnovne šole, vrtce ter domove za starejše občane. Na 
PŠ Zagradec sta se družila z učenci, ki imajo težave pri branju. 
 
Delavci v tem društvu so prostovoljci. Terapijo opravljata že 4 leta. Veterinarski pregled 
kuža Oli opravi dvakrat letno. 
 
Oli se mi je zdel lušten in zelo prijazen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtorica prispevka: Špela Kenik, 7. b Z 

Fotografija:  Arhiv OŠ Stična, PŠ Zagradec 

 

Simpatičen Oli s svojo prijazno lastnico Jano 
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UČENCI 7. B Z SO OSVOJILI SREBRNO PRIZNANJE NA 

PREDSTAVITVI TURISTIČNO-PROJEKTNIH NALOG 

 

 

 

 

 

 

 

V torek, 21. marca 2017, je v Mercator centru Trebnje potekala turistična tržnica, na ka-
teri so se v okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava, ki poteka pod pokrovitelj-
stvom Turistične zveze Slovenije, predstavili tudi učenci  7. b razreda PŠ Zagradec. Na-
tančneje povedano – Maša Žnidaršič, Karin Žgajnar, Tjaša Zupančič, Žan Hren, Žan 
Strmec, Gregor Perko in Rok Hočevar so pripravili nalogo z naslovom Trikotnik Suhe 
krajine, v katerem so se sprehodili po poteh in znamenitostih Krke, Zagradca in Ambru-
sa.   

Ob prihodu v Trebnje smo morali najprej opremiti naš prostor za predstavitev. Poskusili 
smo pričarati našo zeleno pokrajino, reko Krko, ambruške jurčke, seveda pa je dišalo 
tudi po dobrotah, za katere poskrbi moka iz zagraškega mlina. Pri pripravi materiala za 
stojnico so nam velikodušno priskočile na pomoč vse tri krajevne skupnosti, predvsem 
turistično društvo Krka, aktiv podeželskih žena Lisičke, turistično in športno društvo Am-
brus ter Občina Ivančna Gorica in Zavod Prijetno domače. Naši učenci so brez dvoma 
razdelili največ promocijskega materiala in s tem gotovo privabili v naše kraje potencial-
ne obiskovalce. Lahko rečemo, da so bili resnično izjemni promotorji Suhe krajine, turi-
zma in tudi naše šole. 

Glede na to, da smo se tovrstnega izziva lotili prvič, smo z osvojenim srebrnim prizna-
njem zelo zadovoljni. Še bolj pa smo zadovoljni z novimi izkušnjami, spoznanji, poznan-
stvi in pridobivanjem idej za naslednje leto. Naj omenimo še, da so se na tržnici poleg 
naše šole predstavile še Osnovna šola Toneta Pavčka, OŠ Mirna, OŠ Podbočje, OŠ 
Milana Jarca, OŠ Jožeta Gorjupa in OŠ Stari trg ob Kolpi. Tudi njihove naloge in turi-
stični produkti so bili zelo izvirni in vsi smo se strinjali, da bi bilo zelo zanimivo doživeti 
»chilling po mirnopeško« ali doživetje »čez drn in strn«, morda pa bi bilo zabavno 
»obuditi spečo lepotico« ali pa si v poletnem mesecu vzeti čas za »igrarije na Krki«. No, 
če se bomo za kar koli od zgoraj naštetega zares odločili, bomo seveda o tem izčrpno 
poročali. 

Avtorica prispevka: Dragica Šteh, prof. 

Fotografija: Arhiv OŠ Stična, PŠ Zagradec 

Učenci 7. b Z na turistični tržnici v Trebnjem 
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V ŠOLI POLEG UČENJA POČNEMO TUDI ZABAVNE REČI 
 
 
Na PŠ Zagradec smo učenci izbirnega predmeta kemija v okolju spoznali, da lahko v 
šoli lahko počnemo še veliko zabavnih reči.  
 
Skupaj z učiteljico kemije smo v letošnjem šolskem letu počeli kar nekaj zabavnih re-
či. Pri pouku smo se učili, kako pride do nastanka kislega dežja, s poskusom smo 
ugotovili, da robček, pomočen v alkohol, lahko gori, a pri tem ne zgori, naredili smo 
svoje lastne bombone in še veliko drugih zelo zabavnih reči. A ker smo se med pou-
kom zelo trudili in sodelovali, smo skupaj z učiteljico odšli tudi na različne ekskurzije. 
Odšli smo do Kemijskega inštituta v Ljubljani, kjer smo delali razne poskuse ter spre-
menili bronaste kovance v srebrne in nato še v zlate. Na inštitutu smo na koncu sku-
paj rešili še kviz ter se vsi poveselili.  
 
Ogledali smo si tudi tovarno Livar, ki je v naši neposredni bližini, v Ivančni gorici. Tam 
smo si ogledali, kako pretopijo železo, ter nato iz njega naredijo ulitke. V Livarju smo 
želeli izvedeti, ali njihova proizvodnja močno onesnažuje okolje, saj pretapljajo  toliko 
železa in drugih snovi, a smo izvedeli, da poizkušajo v Livarju vse svoje delo opraviti 
v dobro sebi in varstvu našega okolja.  
 
Na koncu pa smo si ogledali še eno stavbo, ki je znana po vsej Sloveniji in tudi po 
svetu. Govorim o največji tovarni zdravil v Sloveniji,  Krka d. d., ki ima sedež v Novem 
mestu. Tam smo si ogledali proizvodnjo, kjer delajo zdravila. Zdravila iz tovarne Krka 
prodajajo pod lastno blagovno znamko, njihov trg pa je dokaj velik; izvažajo pred-
vsem v zahodne države.  
 
Naš izbirni predmet se je kmalu zaključil, a vsem drugim želim, da bi se radi udeležili 
tega izbirnega predmeta, ker vam povem, da vam pri izbirnem pouku kemija v okolju 
ne bo nikoli dolgčas.  
 
 

 

   

   

 

 

 

 

 

 Avtorica prispevka: Nina Miklič, 9. Z 

Fotografija: Arhiv OŠ Stična 

Učenci izbirnega predmeta kemija v okolju 
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OBISKALI SMO »DOM« SLOVENSKIH MEDIJSKIH ZVEZD 
 

V sredo, 22. marca 2017, smo se učenci izbirnega predmeta literarni klub odpravili 
po Sloveniji, da bi si ogledali »DOM SLOVENSKIH MEDIJSKIH ZVEZD«.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z avtobusom smo se najprej odpeljali do Grosuplja, kjer smo si ogledali Radio Zele-
ni val. Ker smo bili »zelo žejni«, smo najprej vsi skupaj odšli na mrzel sok v tamkaj-
šnjo kavarno. 
 
 
Po kratkem predahu nas je prijazna gospa razdelila v dve skupini. Prva skupina je 
odšla v prostore, v katerih snemajo oglase, druga pa je šla v studio, v katerem se 
bere radijska poročila in povezuje program. 
 
Potem je voditelj izbral eno izmed naših učenk in ji v živo po radiu zastavil nekaj 
vprašanj, ona pa mu je odgovarjala. 
 
Ob koncu smo vsi skupaj naredili še eno zelo dobro reklamo za radio Zeleni val, ki 
se je glasila: »Prihajamo s podružnične šole Zagradec in radi poslušamo Zeleni 
val!«  
 
Nato smo se še poslovili in odšli naprej, saj se naša pot tukaj še ni končala. 
 
 

 

Ena gasilska z Brankom Čakarmišem 
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Skrivni sodelavec POP TV 

Iz Grosuplja smo se odpeljali do Ljubljane in si tam najprej ogledali stavbo POP TV in 
Kanala A. Gospa Elizabeta Šebela nas je lepo sprejela in nas odpeljala do studia, v 
katerem snemajo oddajo 24UR. V istem studiu se snemata tudi oddaji Šport in Pre-
verjeno, včasih pa so snemali tudi oddajo MOTO GP. Naša vodička nam je poveda-
la, da imajo že od nekdaj neko osebo, ki je že stalno zaposlena pri njih. Vsi smo se 
začudili, kako je to sploh možno in na koncu nam jo je tudi pokazala. 
 
 
Ko smo videli, kdo je njihov skrivni zaposleni, smo se vsi začeli smejati, saj je bila ta 
oseba plišasta igrača v obliki opice. Spraševali smo se, kako je lahko ta igrača zapo-
slena na POP TV-ju, ko nam je gospa povedala, da to igračo uporabljajo za to, da 
pred oddajo nastavijo luči, da lahko potem v živo v napovedovalca oddaje prav tako 
svetijo luči. Vsi smo bili presenečeni, a smo vseeno prosili, če bi se lahko slikali s 
tem »zaposlenim«. Seveda nam je gospa dovolila. 
 
Nato pa smo doživeli še en čudež. Med razlago gospe smo pri novinarjih zagledali 
napovedovalca oddaje 24UR, gospoda Edija Pucerja, zato smo gospo lepo prosili, če 
bi ga šla vprašat, ali bi se slikal z nami. Naše povabilo je takoj sprejel. (Zaradi slabe 
kvalitete posnete fotografije na žalost ne moremo objaviti.) 
Po ogledu studia 24UR  smo si ogledali še studio oddaje Svet na Kanalu A. Ob kon-
cu ogleda smo pokukali še v režijo, kjer imajo toliko tipk, da se med njimi lahko izgu-
biš. 
Ko smo odhajali iz stavbe POP TV, smo zagledali še gospoda Branka Čakarmiša, 
komentatorja v oddaji Slovenija ima talent. Zato smo tudi njega prosili, če bi se lahko 
z nami fotografiral. 
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Po skupnem fotografiranju smo morali hitro nadaljevati pot, saj smo si morali ogle-
dati še Radio 1. 
 
 
Na Radiu 1 nam je glavna urednica Nina Luin razkazala radijsko hišo. Preden smo 
prišli do studia Radia 1, nam je pokazala še novonastali radio Bob ter nam sprego-
vorila nekaj besed o delu radijskega novinarja in moderatorja. 
 
 
Ko smo prišli do studia, smo šli najprej v veliko sejno sobo, kjer nam je na kratko 
razložila o Radiu 1, potem pa smo si ogledali studio. Tam sta bila napovedovalec 
Tomaž Klepač in Iztok Gustinčič.  
 
Hitro sta napovedala vreme in stanje na cestah, potem pa sta se posvetila nam. 
Ugotovili smo, da je imel tisti dan Iztok rojstni dan (praznoval je 35. rojstni dan). Na 
isti dan pa je imel rojstni dan tudi učenec naše šole, zato mu je dal Iztok »petko«, 
saj je bil zelo vesel, da ima prav on na isti dan rojstni dan kot on.  
 
Ker nismo imeli posebnih vprašanj, je Klepač zavrtel še kolo sreče in smo se za ko-
nec še malo miselno nasmejali. 
 
Kmalu pa smo morali oditi, saj so radijci imeli delo, mi pa smo postajali tudi zelo lač-
ni.  

V studiu s Tomažem Klepačem in Jurijem Gustinčičem. 
Žiga X Gombač, 

voditelj kviza Dva 
na dva 



Stran 33 DETELJICA 2016/2017 2. številka 

 

 
Po ogledu Radia Zeleni val, POP TV-ja, Kanala A in Radia 1 smo odšli še v restavra-
cijo s hitro prehrano, v kateri smo se pošteno najedli, nato pa smo odšli še v ljubljan-
ski Kolosej na ogled filma KONG: OTOK LOBANJ.  
 
Film KONG  je znanstveno-fantastični film, ki govori o skupini vojakov, ki so odkrili 
otok v Pacifiku in se odločijo, da ga bodo raziskali. Ne vedo pa, da na tem otoku živi 
ogromni opičji velikan, ki je kralj otoka in že s prihodom vojakov na otok pobije skoraj 
polovico vojakov. Poveljnik se je pripravljen maščevati opici, ker je pobila njegove 
vojake, vendar se vojaki ne zavedajo, da je opica njihov edini način, da preživijo na 
otoku, saj tam živijo še druge pošasti 
 
Kmalu srečajo človeka, ki je v zadnji bitki pred temi vojaki preživel, medtem ko so 
drugi umrli. Tam se je skupaj z nekim plemenom skrival, da ga ne bi dobila opica. A 
ta človek se je odločil, da bo pomagal vojakom in jim posodi svojo barko, da bi z njo 
čim hitreje prišli do severa, kjer imajo orožje proti opici. 
 
Ko so prišli do severa, se poročnik Packard in vojaški poveljnik razideta, saj bi poroč-
nik Packard rad rešil svoje ljudi, poveljnik vojakov pa se bi rad maščeval opici. 
 
Ko pride poročnik Packard s San na vrh gore, San izstreli signal, a pri tem pade v 
reko. Življenje ji reši prav opičjak, zato se Packard in San odločita, da zaščitita opico 
pred poveljnikom, ki se ji želi maščevati. 
 
Na koncu se iz globin prebudi ogromna pošast, ki napada otok, zato jo hoče Kong 
ubiti, a je premočna. Konga priveže z verigami, da se ne more premikati. A Kong je 
močan in se je verig rešil ter pokončal pošast. 
 
Kong na koncu le ni vojakov ubil, je pa ubil tiste, ki so mu hoteli škodovati, med njimi 
tudi poveljnika  vojakov. 
 
Film KONG mi je bil zelo všeč, čeprav je bil v določenih delih grozljiv, a mi je bil všeč 
konec filma. V filmu me je najbolj presenetilo to, kako je opica pomagala San, ko je 
padla iz gore. Všeč mi je bila tudi opica, ko se je tako srčno borila za svoj otok. V fil-
mu mi edino ni bilo všeč, kako vojaški poveljnik ni hotel dojeti, da jim opica skuša re-
šiti življenje in je moral na koncu zaradi maščevanja umreti. Sporočilo filma je, da ni-
koli ne smeš obupati, še posebej takrat, ko gre za tvoj otok. Ljudje moramo včasih 
razumeti dobroto drugih in vsaj malo pozabiti na maščevanje in sovraštvo, saj ti ži-
vljenje  tistih, za katere se maščuješ, ne bo nikoli več vrnilo nazaj.  
 
Ves dan mi je bil zelo zanimiv, a hkrati tudi zelo utrudljiv, a mislim, da mi bo še kar 
nekaj časa ostal v spominu, saj sem se imela odlično. 
 
 

      Avtorica prispevka: Nina Miklič, 9. Z 
Fotografije: Arhiv OŠ Stična, PŠ Zagradec 
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MLADI NOVINARJI IN GLEDALIŠČNIKI PŠ ZAGRADEC SO SPOZNA-
VALI SLOVENSKE MEDIJSKE HIŠE 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V sredo, 29. marca 2017, smo se učenci, ki obiskujejo gledališki klub in šolsko novi-
narstvo ob 13.20 odpravili iz Zagradca v Ljubljano. Odšli smo na ogled medijske hiše 
POP TV, Kanal A, Radia 1, Radia Ekspres in Koloseja.  
 
Najprej nam je vodička Elizabeta Šebela razkazala medijsko hišo POP TV in Kanal 
A. Povedala nam je, da snemalci najprej pripravijo studio s pomočjo igrače, ki je med 
njimi zelo priljubljena in jim je kot sodelavec. Zanimivo je tudi, da so scene, kjer sne-
majo Preverjeno, Moto GP in 24ur, vse v istem prostoru.  
 
Nato smo si ogledali  studio, v katerem snemajo informativno oddajo Svet na Kanalu 
A. Tam nam je Gregor Trebušak povedal, kako poteka snemanje oddaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Naši mladi novinarji in gledališčniki na Pop TV 

Z Gregorjem  Trebušakom v studiu Sveta na Kanalu A 
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Pred medijsko hišo POP TV in Kanal A smo se slikali z igralko Uršo Vučak Markež, 
ki v nadaljevanki Ena žlahtna štorija igra lik Mirice in izvrstno pleše v oddaji Zvezde 
plešejo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Pred Pop TV smo se slikali s simpatično igralko Uršo Vučak Markež. 
 
 
 
Nato smo odšli na RADIO 1, kjer 
nam je Nina Luin, ki je urednica na 
RADIU 1, predstavila delo novinar-
ja. Povedala je tudi, da ti za delo na 
radiu ni treba imeti zaključenega 
študija novinarstva. 
 
RADIO 1 je komercialni radio, to 
pomeni, da služi iz reklam. Izvedeli 
smo tudi, da RADIO 1 deluje na 
več frekvencah. 
 
 
V dveh skupinah smo odšli v studio. V skupini, v kateri sem bila jaz, sta Tomaž Kle-
pač in Iztok Gustinčič najprej napovedala Zjutranjo Kroniko, nato pa nam pokazala, 
koliko napravic imajo, besedilo na računalniku, ki ga morata prebrati, in še veliko 
več. Tisti, ki so bili v drugi skupini, so povedali, da so v eter zavpili: »Vse najboljše 
RADIO 1!«  
 

Utrinek z Radia 1 
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Pot nas je nato vodila do Radia Ekspres, kjer smo dobili lizike in bombone, ki so bili 
zelo sladki. V nasprotju z RADIEM 1 Radio Ekspres ne deluje na toliko frekvencah. Je 
pa res, da je tako kot RADIO 1 komercialni radio. 
 
Na Radiu Ekspres so nas posneli, ko smo prebirali jingle, ki jih bodo tudi predvajali. 
Brali smo jih po skupinah, tistega, ki pa sta ga napisali učiteljici, smo povedali (malo 
tudi zapeli) čisto vsi. 

    

Na radiu Ekspres so  bili našega obiska zelo veseli ... 

Tako izgleda pravi radijski studio ... 
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Ta-ta-ta-tam! 
 
Zdaj pa sta prišla na vrsto restavracija 
s hitro prehrano ter film Lepotica in 
zver (v Koloseju). 
 
Najprej smo imeli pol ure časa, da po-
jemo. Vsi smo bili že čisto lačni, sploh, 
ko smo zagledali vso hrano.  
 
10 minut do šestih smo odšli kupit še 
kokice in pijačo. Učiteljica nam je razdelila karte in lahko smo odšli v dvorano.  
 
Film je bil žalosten, a je imel srečen konec. Lepotica po imenu Bell je živela s svojim 
očetom v majhni vasici, v katero sta se z očetom preselila iz Pariza, ko je bila njena 
mama zelo bolna. Bell tega ni nikdar vedela. V vasi so vse punce grdo govorile o 
njej, saj je znala brati in je bila lepo oblečena. Vanjo se je zaljubil bogat fant Gaston. 
Vse punce so ji zavidale, ker je bil Gaston zaljubljen samo v Bell. 
 
Ko je njen oče šel v mesto na tržnico, se je na poti proti domu izgubil v gozdu. 
 
Začelo je snežiti in pojavili so se volkovi. Odšel je po poti, za katero je mislil, da je 
prava, in prišel do gradu, v kateri je živela zver. Ogledal si jo je in nato hotel odtrgati 
vrtnico z drevesa, saj si jo je Bell zaželela. 
 
Prišla je zver in ga je zaprla. Bell je skrbelo zanj, ker ga že toliko časa ni bilo in je 
odšla za njim. Našla ga je na gradu. Tam je namesto njega hotela ostati, a oče tega 
ni dovolil. Vseeno je ostala tam, oče pa je odšel domov. Tam je povedal vaščanom, 
da je zver ugrabila Bell. Nihče mu ni verjel, razen Gaston. Odšel je ponjo, da bi se 
lahko poročil z njo. Na gradu je bila zver zelo nesramna do Bell. 
 

Zver se je spremenila v princa in skupaj z lepotico sta živela srečno do konca svojih 
dni. 
 
Ta dan mi bo ostal v trajnem spominu. 
 

 

 

 

Avtorica prispevka: Tjaša Meglen, 7.a Z 
Fotografije: Arhiv OŠ Stična, PŠ Zagradec 
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TUDI NA PŠ ZAGRADEC SAMO ZBIRALI STAR PAPIR 
 

 

Med 30. marcem in 6. aprilom 2017 je na OŠ Stična potekala druga zbiralna akcija 
starega papirja. V sodelovanju z Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje so učenci 
na matični šoli ter na podružničnih šolah zbrali skupno skoraj 34 ton papirja. Kljub 
temu da je tokrat vreme malo nagajalo, ste nas kar zasuli s papirjem. Na matični šoli 
smo tako (vključno s PŠ Stična in PŠ Muljava) zbrali dobrih 20 ton papirja, na po-
družnici v Zagradcu (vključno s PŠ Ambrus) 5,4 tone papirja, na PŠ Višnja Gora pa 
še dodatne 8,4 tone odpadnega papirja. Zbrana sredstva bodo namenjena šolskemu 
skladu OŠ Stična. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste prispevali papir. Hvala tudi vsem učiteljem in učencem, 
ki ste pomagali pri izvedbi zbiralne akcije. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Avtorica prispevka: Lucija Medimurec, prof. 
Fotografija: Arhiv OŠ Stična 

Tako smo pred nekaj leti zbirali star papir na matični šoli. 
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NOČ KNJIGE NA PŠ ZAGRADEC 
 
 
 

 V petek, 21. 4. 2017, je na naši šoli v Zagradcu potekala Noč knjige. Tega dogodka 
so se udeležili učenci in učenke z matične šole, PŠ Krka, PŠ Višnja Gora in seveda 
naše šole – PŠ Zagradec. 
 
Okoli 19.00 smo se učenci in učitelji zbrali v šoli. Najprej nas je pričakal ravnatelj z go-
vorom, nato pa še knjižničarka s krajšo predstavitvijo tega dogodka. Seveda smo po 
koncu uvoda vsi nestrpno pograbili prtljago in se zapodili po stopnicah, da bi ja dobili 
najboljši prostor v knjižnici. Razpakirali smo, nato pa je sledil krajši pogovor o tem, ka-
tero knjigo bomo brali in zakaj smo se zanjo odločili. Slišali smo naslove različnih knjig 
in nedvomno je kdo od nas dobil idejo za branje. Potem smo se razdelili v delavnice. 
Večina se nas je odločila za tiho branje. Imeli smo tudi krasno večerjo, s katero so nas 
postregli kuharji, in sicer testenine z mesno omako ter solato. Po obroku smo se vrnili 
v knjižnico in nadaljevali z branjem. 
 
Ko je bila ura 23.00, so se nekateri učenci odpravili spat, tisti pa, ki smo imeli še nekaj 
energije, smo brali pozno v noč.  
  
Zjutraj nas je pričakal zajtrk v jedilnici in starši pred šolo. Mislim, da se nas bo večina 
tega dogodka udeležila tudi naslednje leto. 
 

 
 
 

 
 

Avtorica:  prispevka: Maša Žnidaršič, 7. b Z 
Fotografiji: Arhiv OŠ Stična, PŠ Zagradec 

Mi pa pridno beremo ... 
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UTRINKI Z NOČI KNJIGE NA PŠ ZAGRADEC 

Vtise je zbrala: Andreja Robek Perpar, prof. 
Fotografije: Arhiv OŠ Stična, PŠ Zagradec 

Dve edini kristjanki sva noč preživeli supertastično. Imeli sva čips in čo-

kolado. Brali sva knjigo o plesnih salamah in zelo vam jo priporočava. 

Zagradčana sta nama redno jemala čips. Za Noč knjige sva se odločili 

zato, ker sva si želeli ogledati šolo v Zagradcu. Selili smo se kot nomadi iz 

knjižnice v učilnico in nazaj. To je bilo zelo težko, saj smo morali nositi 

potovalne torbe, spalne vreče in dve blazini. Imeli sva se super. Z vese-

ljem se bova Noči knjige udeležili tudi naslednja leta. 

Tara Stranjar Zupanc in Vanja Fink, 5. K 

 

Branje pred spanjem je bilo zabavno in veselo. Nekaj se nas je pogovarja-

lo in jedlo bonbone. Učiteljice pa so se zanimale, če imamo s seboj kaj čo-

kolade, da bi se z njo posladkale. Bilo je veselo dolgo v noč. 

Zoja Jernejčič, 7. a Z 

 V petek smo prespali v šoli. Bilo je zanimivo, ker smo bedeli dolgo v noč. 

Naslednje leto se bom spet udeležila spanja. Tisti, ki niste bili letos, vam 

ga priporočam. 

Patricija Kastelic, 6. Z 
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Intervjuvali smo ... 

INTERVJU Z GREGORJEM TREBUŠAKOM, UREDNIKOM SVETA NA 
KANALU A 

 

 

Koliko let že opravljate svoj poklic? 

Novinar sem že 13 let. 

 

 

Kaj je dobrega pri tem poklicu? 

Dobro je, da v sklopu svojega poklica lahko veliko potujem, spoznavam nove kraje, 

nove ljudi in njihove značaje.  

 

Kaj menite o novinarskem poklicu? 

Zame je to najboljši poklic, kar jih je. Je zelo razgiban in raznolik. Rad spoznavam 

ljudi, njihovo sprejemanje novic, od teh ljudi se veliko naučim jaz in ostali novinarji. 

  

Kdo Vam piše tekst za oddajo? 

Napišem ga sam, saj je zame, kot voditelja oddaje, veliko lažje, saj ga napišem s 

svojimi besedami in pri branju informacij točno vem, kje je kaj napisano. Na podla-

gi tega se manjkrat zmotim. 

  

Kako se strokovno reče Vašemu poklicu? 

Voditelj informativnega programa. 

 

Kakšni so bili Vaši novinarski začetki? 

Na Radio Hit sem prvič prišel štiri dni po dopolnjenem osemnajstem letu starosti, a 

so mi rekli, da sem še premlad in naj k njim pridem čez dve leti, kar sem tudi storil. 

 

 

Gregor Trebušak 
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 Radijski in televizijski voditelji se morate izogibati mašilom. Ali je to težko? 

 Ja. Pri branju poročil in pogovoru z gosti ne smemo uporabljati mašil, kot so na 

primer A, HM, M ... Na začetku je to težko, vendar se tega s prakso in trdim de-

lom naučiš. 

 

Kako je potekalo vaše delo ob terorističnem napadu v Parizu? Ali je bilo v 

tem mestu veliko novinarjev iz drugih držav? 

Delo je bilo naporno, ampak sem šel tja, da vidim, kako poteka delo na terenu v 

prisotnosti največjih TV-hiš. Naštel sem kar 147 ekip večjih TV-postaj. Če pri-

merjam našo TV-hišo s tujimi svetovno znanimi TV-hišami, smo mi precej 

skromno opremljeni in v manjši zasedbi, ko poročamo o kakem dogodku, ki je 

pretresel svet. 

 

Kaj je za vas novinarstvo? 

Novinarstvo je trenutek, ki odloča, ali si dobil članek (prispevek) ali ne. 

 

Kje novinarji dobite informacije? 

Informacije dobimo od tiskovnih agencij ali na terenu. V določenih državah, na 

primer v Severni Koreji, oblast strogo odloča o tem, kar bo objavljeno v medijih, 

tako da je tam novinarsko delo še posebej naporno. 

 

Ali se Vam zdi, da imamo na razpolago dovolj informacij? 

Danes smo ljudje dobesedno bombardirani s številnimi informacijami. Že samo 

na Facebooku jih je veliko. Med temi je žal veliko lažnih oziroma takih, ki sploh 

ne držijo. 

 

Ali so vse informacije verodostojne? 

Ne. Glavna naloga vsakega novinarja je, da preveri verodostojnost prejete infor-

macije. Šele nato se novico javno objavi. Zavedati pa se morate, da mnogi mediji 

objavljajo neresnične podatke in s tem zavajajo javnost. 
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Ali so vse novice na spletu resnične? 

Ne, na to bi vas želel še posebej opozoriti. Veliko informacij na spletu je napač-

nih oziroma neverodostojnih in temu ljudje verjamejo.  

 

Ali obstajajo medijske hiše, ki poročajo o določenih novicah za denar? 

Da. Tudi v medijih je veliko podkupovanja. Nekateri ljudje so pripravljeni medi-

jem dati velike vsote denarja, da potem ti poročajo o novicah, ki so napisane 

njim v dobro. 

 

Od kod dobite podatke o gledanosti informativne oddaje Svet na Kanalu A? 

V Sloveniji ima 400 družin doma napravo, s katero spremljamo gledanost naših 

TV-oddaj. Vsako jutro dobimo poročilo (rezultate) o tem, kako nas naši gledalci 

gledajo. 

 

 Katera je največja slabost novinarskega poklica? 

Največja slabost mojega poklica je, da moraš biti neprestano v pripravljenosti. 

Tudi, če si na dopustu ali pa z družino na pikniku in se nekje zgodi nekaj po-

membnega za medije, moraš vstati in iti na kraj dogodka ter pripraviti novico, 

poročilo ali reportažo. 

 

 Koliko časa je lahko novinar lahko na terenu? 

V času množičnega prehajanja beguncev preko slovenske meje je bil naš novi-

nar skupaj na terenu kar 14 dni. Ti dnevi, ko je spremljal migrante, so bili zanj 

zelo stresni in naporni, a kljub temu je moral ostati zbran in objektiven. 

 

Katero je Vaše najpogumnejše novinarsko dejanje, na katerega ste še po-

sebej ponosni? 

Moje najpogumnejše dejanje je to, da sem na lastne stroške odpotoval v Pariz 

v času, ko se je v njem zgodil hud teroristični napad. 
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Ali Vam je bolje delati na radiu ali na televiziji? 

Če delaš na radiu, si v veliki prednosti pred TV-novinarji. Ni ti treba biti brezhibno 

urejen. V primeru, da se zmotiš pri branju informacij, se prebran tekst enostavno 

pobriše in se ga ponovno posname.  

 

Zakaj je delo novinarja naporno? 

V novinarstvu je zelo malo improvizacije. Pred oddajo se moramo dobro pripraviti. 

 

 Kdo od zaposlenih na TV prejme največ slave? 

Največ slave pobere voditelj informativne oddaje, ker posreduje informacije preko 

TV-sprejemnikov. Je urejen, vsi ga prepoznajo in si o njem ustvarijo določeno 

mnenje. Vendar je voditelj popolnoma odvisen od prispevkov, ki ga zanj pripravijo 

njegovi sodelavci – novinarji. 

 

Zaposleni ste na komercialni televiziji. Kakšna je razlika med nacionalno in 

komercialno televizijo? 

Kanal A in Pop TV se financirata izključno s sredstvi, ki jih pridobita z reklamami. 

 

Katere so odlike dobrega novinarja? 

Novinar mora o določenem dogodku poročati nepristransko oziroma objektivno, 

dogodke pa mora ljudem predstaviti takšne, kot so se v resnici zgodili. 

 

 

 
Avtorica prispevka: Karin Žgajnar, 7. b Z 

Vir fotografije: Arhiv Kanala A  
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Mini literarni klub 

 
ZGODBA O ŽREBIČKU, KI JE PREMAGAL STRAH PRED VODO 

 
 

Nekoč je pri neki družini živel mlad žrebiček po imenu Tekač. Bil je zelo živahen in 
razigran žrebiček. 
 
Nekega dne so ga na pašniku napadli divji psi. Od strahu se je pognal v dir in čofnil v 
vodo. V tistem trenutku se je zelo prestrašil in mislil, da bo umrl. Na srečo je vse to 
videl njegov gospodar in ga je rešil iz vode. Od takrat dalje se je zelo bal vode in se ji 
niti približal. 
 
Gospodar je videl njegov strah in je sklenil, da mu pomaga, da se spet navadi na vo-
do. Nadel mu je uzdo in ga je vsak dan peljal bližje k vodi. Ko je videl, da njegov strah 
ni tako močan, ga je nekega dne peljal tudi v vodo. 
 
Od tistega dne dalje se žrebiček ni več bal vode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avtorica prispevka in ilustracije: Manca Rojc, 3. Z 
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Avtorica zgodbice in ilustracije: Lana Vidrih, 3. Z 
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Avtorica zgodbice: Kaja Mezek, 1. Z 



Stran 50 DETELJICA 2016/2017 2. številka 

 

POMLAD IN PRIJATELJICE 

Avtorica zgodbice in ilustracij: Taja Travnik, 2. Z 
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NORI KRALJ 

… pa je srečal prijazna zmaja. 

Zlobni zmaj se je odločil, da napade drugega kralja, 

Avtor zgodbice in ilustracij: Timotej Zavšek, 1. Z 
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Avtorica zgodbe in ilustracij: Lara Zaletelj, 1. Z 
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METKIN ROJSTNI DAN 

 

Avtor zgodbe in ilustracij: Benjamin Zavšek, 1. Z 

NEKOČ JE BILA METKA, KI JE 
IMELA ROSTNI DAN. MAMA JI 
JE PRIPRAVILA PRESENEČENJE. 

OČE JI JE PRIPRAVIL MIZO, DA SE BODO 
USEDLI, KO BO TORTA. 

BRATEC JI JE POSPRAVIL POSTELJO, DA BO 
ŠLA LAHKO SPAT. SESTRA JI JE PRIPRAVI-
LA OBLAČILA, DA JIH BO LAHKO OBLE-
KLA. MLAJŠA SESTRA IN BRAT STA JI PO-
SPRAVILA IGRAČE. 

STRIC JI JE PRIPRAVIL ZABAVO, DA SE BO 
LAHKO IGRALA. BABICA JI JE KUPILA TOR-
TO, DA JE NE BO POTREBNO PEČI. MAMICI. 
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Mladi pesniki se predstavljajo 

JENSEN 
 
 
 

Črne oči 
vame strmijo. 
Želijo si ljubezni, 
ki je ne dobijo. 
 
Danes greš z nami, 
domov na pašnik prostrani. 
Tam tudi zate 
ljubezen se pase. 
 
Leta in leta 
družnega klepeta, 
napolnjenega s tišino 
in tiho milino. 
 
Topot kopit, 
griva valovi. 
Zvok povsem čist 
prinaša mi srečo,  
nikoli ne izhlapi. 
 
Ti si prvak moj, 
zmagaš vedno. 
Vsak pokal je tvoj, 
ostalim jahačem 
je to že bedno. 
 
Še zdaj mi je žal, 
da nisem ostala 
takrat s tabo doma, 
da bi te občudovala. 
 
En sam teden 
je svet naredil beden. 
In tisto usodno tekmovanje ... 
naredilo je žalovanje. 
 
Tisti večer sem čutila, 
da s tabo ni več vse v redu. 
Izginila je milina. 
Takrat, ko na nebu 
se je zvezda utrnila. 
 
Tisti sam trenutek, 
ena napaka. 
Želim si, da bi bil to le osnutek, 
ampak ne, solza zate gre vsaka. 
 
Tista poškodba, 
ki je nastala, 
ko sta z jahačem 
na hrbtu zmagovala. 

Tista poškodba 
je vse spremenila. 
V moje srce 
z nožem prebila. 
 
Tebe je bolelo, 
mene prizadelo. 
Zato da ti olajšamo trpljenje, 
smo ti polepšali življenje. 
 
Res je, 
uspavali smo te. 
A verjemi.  
Bolje je bilo zate. 
 
Če ne, bi še zdaj trpel, 
v bolečinah živel. 
Namesto tebe jaz zdaj žalujem 
in tebe po nekaj letih 
še vedno objokujem. 
 
Ko odšel si ti, Jensen, 
nastala je zima. 
Posušil se je jesen. 
Moje srce tebe več nima. 
 
Vsi pravijo, da si šel, 
da te več ni 
in da so edini sel 
le še spomini. 
 
Jaz pa vem, kje si. 
Vsako noč 
se naseliš v moje sanje. 
Vedno z rezgetom in ljubeznijo 
prodreš vanje. 
Ti imaš tako moč, 
da odpelješ me proč. 
 
Ko v sanjah se srečava, 
drug k drugemu stečeva. 
Jaz se ti na plečih zjočem, 
nikoli več nazaj nočem. 
 
Dokler se ne srečava spet, 
si srce k slikam hodim gret. 
Vsak spomin nate oživi, 
v meni srečo prebudi. 

 
Maša Žnidaršič, 7. b Z 
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POVODNI MOŽ 
 
NAJLEPŠA JE URŠKA, 
VSI JO SLAVIJO, 
KER DOBRO VEDO, 
KAKO PRI NJEJ ŽIVIJO. 
 
JE DEKLICA VAŽNA, 
PREVZETNA, OPAZNA, 
FANTE SI ZBIRA 
IN JIH PREZIRA. 
 
KO GREM MIMO NJE, 
JI VRŽEM NASMEH, 
A NAZAJ DOBIM LE POSMEH. 
 
NA FB NAPIŠEM: ,,NAJLEPŠA SI MI!"! 
A ME SKENSLA, DA KAR RES NI. 
 
NATO JO VIDIM, S FANTOM TAPRAVIM. 
TO NE BO ŠLO, PA DA STAVIM! 
      
                           

 Avtorica pesmi: Sendi Zupančič, 8. Z 
Ilustratorka: Patricija Strmec, 9. Z 

TI 
 
Ti si moj čar, 
moje srce. 
Povsem me predstavljaš, 
kot moje ime. 
 
Ti si mi sreča. 
Ti si mi solze. 
Ko nasmeh izgine, 
zaradi tebe po licu spolze. 
 
Ti si mi sonce. 
ti si moj dež. 
Vremenska napoved, 
Vedno uspeš. 
 
Ti si moja najboljša lastnost. 
Moja največja napaka. 
Narediš me posebno, 
me odpelješ do oblaka. 
 
Ti si list nepopisanega papirja, 
moj portret brez okvirja. 
Karakter enak, 
Tvoj obraz ni tak. 
 
Avtorica pesmi: Afrodita 
Ilustratorka: Ajda Barna Grabrijan, 6. Z 
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POMLAD 
 

Pomladi vse cveti, 
trava zeleni, 
ptiček žvrgoli, 
pomlad se prebudi. 
 

Trobentice cveto, 
zvončki pojo, 
lastovke se vračajo, 
pomlad prinašajo. 
 

Urica tikaka, 
zima nam pomaha, 
komaj čakamo 
na to čarobno pravljico. 
 

Učenci oživijo, 
svojo simpatijo lovijo. 
Pisemca pišejo                                             
za svojo ljubico.                               

 

Avtorici pesmi : Maja Novak & Zoja Jernejčič, 7. a Z  

 

 

POMLAD 
 
Pomlad se začne s soncem. 
Zvončki in kronice cvetijo. 
Pomlad jih segreje s srcem, 
iz zvončkov se pa kapljice rosijo. 
 

Pomlad se začne z novim prijateljstvom, 
rože rastejo na travnikih, 
kjer se sunki vetra kot vrtinci prepletajo med oblaki, 
kukavica se že oglaša ku-ku. 
 

 
Avtorica pesmi: Neža Kambič 7. a Z   
Ilustratorka: Špela Kenik, 7. b Z 
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POMLADNA PESEM 
 

Pomlad se zbuja, 
a včasih zamuja. 
 

Pomlad je čas, 
ki ga ima skoraj 
vsak posebej rad. 
 

Spomladi pride neka 
čudna bolezen, 
ki ji pač pravimo ljubezen. 
 

Spomladi se še ovci 
kolca, ker ima to čudno 
bolezen – ljubezen.                           

 

Avtorica pesmi: Danica Koželj, 7. a Z 

 
 

POMLAD 
 
Pomlad je čas, 
ko zvončki zacvetijo 
in hormončki ponorijo. 
 

Otroci zunaj že norijo, 
starši pa za njimi se podijo. 
 

Srčki okoli letajo  
in se med seboj prepletajo. 
 

''Fuzbal'' zunaj se igra, 
saj Evropska liga bo prišla. 
 

Krompir na njivi že zori, 
meni pa se nikamor ne mudi, 
saj vsi veselimo se zelo,  
saj konec šole kmalu bo.  
 

 
Avtorice pesmi: 
Nika Miklič, Lara Zaletelj, Adrijana Hočevar in Ana Škufca,  8. Z 
Ilustratorka: Sara Mišmaš, 7. b Z 
 

POMLAD 
 
Pomlad, oh ta pomlad, 
ki se prebuja iz zime. 
Vse, kar je lepega, 
se na novo prerodi. 
 
Cvetje se predrami iz mrzle zime, 
drevesa pozelenijo, 
ptice se vrnejo s svojimi prelepimi glasovi 
in tudi ljubezen ni redka. 
 
V tem času se zaljubljajo vsi, 
od mačke do ljudi. 
Nekaterim učencem ljubezen tako zmeša 
štrene, 
da se jim obrnejo ocene. 
 
Pomlad, oh, ta pomlad, 
vedno lepša, vedno bolj zelena, 
vedno polna presenečenj! 
Pomlad, oh, ta pomlad! 
 
Avtorica pesmi: K. J. 
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POMLAD 
 
Pomlad v vas je spet prišla, 
a upam, da nam ne bo ušla. 
 

Pomlad je kakor ptica, 
ki zardi v lica. 
 

Pomlad je kakor cvet, 
nežen, ljubeč kakor led. 
 

Pomlad kmalu odide, 
a kmalu spet pride. 
 
 
              Alja Miklič  7. a Z 

POMLAD 
 
Pomlad je lepa, vsa dehteča. 
Ptički pojejo, se igrajo, veselijo, 
a ti v hiši tam sediš. 
Ko bi prišla ven k nam, 
bi ti srce razgnalo, od sreče zaigralo. 
 
Res morda svet je krut, 
a ko s tabo sem, 
vse se spremeni. 
Ko ti v oči pogledam, se srce razveseli,  
ker vidi, kar videno še ni. 
 
 
                     Leja Marinčič, 7. a Z 

POMLAD 
 
To je čas, ko vse brsti 
in potoček zašumi. 
Ptička si že domek naredi, 
pomlad medveda prebudi. 
 
 
Zajček skače čez potoke, 
kjer si deklica umiva roke. 
Na vrtu treba pomagati je, 
otroci pa vedno rečejo: »Ne.« 
 
 
              Jernej Miklič, 6. Z 
 

Ilustratorka: Špela Kenik, 7. b Z 
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LJUBEZEN 
 

 
Tako, kot poljublja fantič dekle, 
se tudi srček odpre, 
tako da ljubezen na dan privre., 
zadržanost odpne. 
 
 
Lunco je videlo, 
sonček pa ne, 
kako je objemal fantič dekle. 
 
Bom zabrisal svojo sled, 
saj bom dolgo še na svet. 
Morda prime me ljubezen, 
me napade ta bolezen. 
 
 
 

 
POMLADNA LJUBEZEN 
 
 
Prišla je pomlad 
In z njo zvončki, trobentice in sreča. 
Sreča je kot vreča, 
ki je enkrat odprta, drugič zaprta. 
 
Pomlad je kot sreča, 
vsakega preseneča 
in to je najbolj pomembno. 
 
Avtorja pesmi: Mark Zore in Žan Zavodnik, 6. Z 
Ilustratorka: Špela Kenik, 7. b Z 

LJUBEZEN 
 
Ljubezen čez dan prihiti, 
a včasih tudi zbledi. 
 
Včasih je nežna, včasih pa groba, 
vedno pa te uboga. 
 
Kot puščica prileti, 
njima pa srce zažari. 
 
Včasih je velika, včasih pa mala, 
Vedno pa ti je sreča podana. 
 
                Alja Miklič in Maruša Hrovat, 6. Z 
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SVET 
 
Na svetu je veliko različnih ljudi, 
eni so beli, drugi črne polti, 
eni so lepi, eni grdi, 
eni pa vase vdrti. 
 

Več kot milijarda nas je na svet', 
ampak vsi gremo nekam živet, 
eni so mladi, eni stari, 
tretji po poklicu so krmarji. 
 

Različnih jezikov kar mrgoli, 
malo več kot mravelj v mravljišču čepi. 
Živali je ogromno, 
malo več kot sto vrst, 
pridite si ogledat naš brst. 
 

Nika Prašnikar, 6.  Z 
 

Ilustracija je vzeta iz arhiva OŠ Stična. 
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TRAKTOR LAMBORGHINI 
 
 
Čez zimo traktorji spijo, 
spomladi pa se spet zbudijo. 
Nekateri pa delajo tudi pozimi 
kot na primer Lamborghini. 
 
Lamborghini je najboljši traktor na svetu 
in veliko dela opravi v letu. 
Spomladi pa vse do jeseni z njim v gozd hitijo 
in nekaj drv tam na ogenj naložijo. 
 
Res da stane veliko denarja, 
pa kupcev ima veliko, 
privlači celo komarja 

in nikoli ga ne uničijo z motiko. 
 
 
 

 
Avtorica pesmi in ilustracije: Tjaša Meglen, 7. a Z 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tako si pomlad predstavlja Vid iz Vrtca Sonček, skupina Polžki. 
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ZA LJUBITELJE PRAVLJIC 
 
 

ZMAJČEK DOSI DOBI PRIJATELJA 
 

Nekega sončnega, poletnega dne je na svet privekal mali zmajček po imenu Dosi. 
Skupaj z mamico in očkom so živeli daleč stran, tam za devetimi gorami, ob vznožju 
zelo starega vulkana. 
 
Ko je zmajček začel rasti, mu je postajalo dolgčas. Ves čas je bil sam, zato je sklenil, 
da bo odšel na počitnice v kraje, ki jih še ne pozna. S seboj je vzel le svojo najljubšo 
igračko, dinozavra Pikca.  
 
Ko je Dosi hodil po puščavah, po gozdovih in kamor koli mu je segel pogled, je nekje 
v daljavi zaslišal, kako nekdo kliče na pomoč. Sledil je glasu in kmalu prispel do veli-
kega prepada, kjer je na šibki veji stal mali medvedek, ki je klical na pomoč. Dosi je 
hitro zamahnil s svojimi krili in medvedka rešil pred smrtjo. 
 
Čez nekaj časa je vprašal medvedka, kako mu je ime. Mali medvedek mu je odgovo-
ril: »Jaz sem Puhec, pa ti?« 
 
Zmajček je dejal: » Jaz sem Dosi. Lepo, da sva se spoznala. Ali bi hotel postati moj 
prijatelj?« 
 
Medvedek je hitro odgovoril: »Seveda bi bil tvoj prijatelj, ampak jaz ne vem, kaj je pri-
jatelj; nikoli še nisem imel prijatelja.« 
 
»Ti pa si hecen!« mu je rekel Dosi. »Prijatelj je nekdo, ki te ima rad in se s teboj 
igra.« 
 
Puhec je rekel: »A, no; lepo, da sedaj vem, kaj je prijatelj. Mislim, da bova odlična pri-
jatelja!« 
 
»Tudi jaz tako mislim,« mu je odločno dejal zmajček Dosi. 
 
Čez nekaj trenutkov sta bila že tako dobra prijatelja, da sta tekala sem ter tja in sploh 
nista opazila, da sta se izgubila. 
 
Kmalu se je začelo temniti in postalo ju je strah. 
 
Medvedek je rekel: »Dosi, kje sva?« 
 
Dosi je odgovoril: »Ne vem. Mislim, da sva se izgubila.« 
 
Bližala se je nevihta, mali Dosi in Puhec pa nista vedela, kam naj gresta, ko sta kar 
naenkrat v daljavi zagledala majhno hišico. Stekla sta k njej in potrkala na vrata. V 
hišici je živela lepa majhna deklica. Vprašala ju je: »Kaj pa vidva tako pozno zvečer 
delata v teh krajih?«  
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Puhec je rekel: »Izgubila sva se. Ali bi lahko prespala pri tebi?« 
 
Deklica je rekla: »Seveda. Vstopita!« 
 
 
Ko sta vstopila, sta v prostoru zagledala same bleščeče stvari, zato sta deklico vpra-
šala: »Ali si ti gozdna vila?« 
 
Rekla je: »Tako je. Jaz varujem vse, ki so v tem gozdu, in tudi vama bom pomagala.« 
 
»Kako prijazno od tebe!« sta veselo vzkliknila zmajček in medvedek. 
Deklica jima je rekla: »Naj vaju opozorim. Vsakemu lahko izpolnim le 3 želje. Če po-
rabita vse želje, nikoli več ne prideta iz gozda!« 
 
Prijatelja sta se spogledala, nato pa hitro odšla spat. 
 
Naslednje jutro sta imela vsak po 2 želji. Dobri vili sta rekla: »Midva sva si za začetek 
zaželela vsak po 2 želji.« 
 
»Kakšni pa sta vajini želji?« ju je vprašala dobra vila. 
 
Prijatelja sta rekla v en glas: » Rada bi največjo liziko na tem svetu in ogromen srček 
bombončkov za mamico in očka!« 
 
Dobra vila jima je rekla: »Prav. Če sta to želji, vama ju bom izpolnila, a vedita, da 
imata le še eno željo, tako da jo pametno izkoristita.« 
 
Vila je v roke vzela svojo čarobno paličico in pričela z njo mahati: »1,2,3 … CIN!« in 
vsak je dobil svojo liziko ter ogromen srček bombončkov za starše.  
 
Ves večer sta zmajček in medvedek razmišljala, kaj naj si še zaželita. Naslednje jutro 
pa sta navsezgodaj vili zaupala svojo željo, ki je bila takšna: »Dobra vila, hvala, ker si 
nama pomagala, ko sva se izgubila, zato pa je najina zadnja želja, da … naju pošlješ 
domov k mamici in očku!« 
 
»O, kako lepa želja, seveda vama jo bom izpolnila,« jima je rekla gozdna vila. 
 
Zmajček Dosi in medvedek Puhec sta se poslovila, potem pa 1,2,3 CIN, CIN in že sta 
bila pri mamici in očku. 
 
Oba sta imela zelo lepe spomine, saj sta drug ob drugem spoznala, kaj pomeni imeti 
pravega prijatelja. Nato sta hitro stekla k mamici in očku in jima povedala, kaj vse sta 
doživela in vsi so nato živeli srečno do konca svojih dni. 
 
 

Avtorica zgodbe: Nina Miklič, 9. Z 
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ČUDEŽNI SAMOROG 
   
Pred davnimi časi je za devetimi gorami in devetimi vodami živel čudežni samorog. 
Ta samorog je skrbel, da je dežela dobila dovolj dežja, sonca, snega in vetra. Bil je 
čudežni vremenski samorog. 
 
Nekega dne je v samorogovo deželo prišel zlobni oven, ki je hotel prevzeti oblast nad 
vremenom. Tako sta se s samorogom spopadla in samoroga je premagal oven. Vzel 
mu je čarobni rog in odšel v svojo palačo na drugi strani sonca. 
 
Čez nekaj trenutkov je sonce ugasnilo in prikazali so se temni oblaki. Čarobni samo-
rog se je odločil, da bo vzel svoj rog nazaj in premagal zlobnega ovna. Odločil se je, 
da si poišče pomoč svojih prijateljic ptic in veverice. Ptice so ga z veverico vred pone-
sle v nebo med temne oblake, kjer ima zlobni oven svoje kraljestvo. 
 
Ko so prispeli v ovnovo kraljestvo, so našli samorogov čarobni rog. Zato se je vreme 
kar naenkrat tako poslabšalo. Zlobni oven je poslabšal vreme s samorogovim rogom.  
Ko so hoteli vstopiti, so jih napadli stražarji, a veverice so jih začele obmetavati z že-
lodi, medtem ko se je samorog priplazil v grad. Tam je srečal zlobnega ovna. Spet sta 
se spopadla, a takrat je zmagal samorog. Vzel je nazaj svoj čarobni rog in odšel do-
mov.  
 
Ko je prispel v svojo palačo, je vreme spet postalo lepše in nebo se je razjasnilo. Spet 
je bilo vse po starem in svet je bil lepši. 
 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtorica zgodbe: Stela Podržaj, 9. Z 

Ilustratorka: Anja Tomšič, 7. b Z 
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PIKAPOLONICA NOČE V VRTEC 
 

 

Živela je pikapolonica Jana, ki je bila stara 2 leti. Njena mama jo je prijavila v vrtec, 
da se bo družila s prijatelji in se tudi že malo pripravila na šolo. Sprva je bila Jana 
prestrašena, bilo jo je strah, zgodaj je morala vstati, zato je bila zaspana in utrujena. 
  
Prišel je dan, ko jo je mama peljala v vrtec. Jana je potočila solzo, saj jo je bilo zelo 
strah. 
 
Ko sta prišli v vrtec, jo je tam pričakala njena vzgojiteljica Anja, ki jo je toplo sprejela. 
Rekla ji je: »Ne boj se, Jana; dobila boš veliko prijateljev in veliko se bomo igrali, ri-
sali in se zabavali.« 
 
Jana je bila še vedno prestrašena. 
 
Ko je mama odšla, jo je vzgojiteljica odpeljala v sobo, kjer je bilo veliko otrok njene 
starosti. Otroci so prišli do nje in jo vprašali, kako ji je ime. Odgovorila jim je, da je 
Jana, nato pa so se ji predstavili še oni. 
 
 
Neka pikapolonica Naja jo je odpeljala in sta se skupaj igrali s plišastimi punčkami. 
Jana je bila zelo vesela, da si je hitro našla prijateljico. 
 
Ko jo je mama prišla iskat, se je Jana poslovila od prijateljice Naje in mamici poveda-
la, kaj vse so počeli. 
 
 
»Mama; veliko, veliko smo se igrali, šli smo počivat, nato pa smo se spet igrali,« je 
veselo govorila mamici. Bila je zelo vesela, da se je lepo imela v vrtcu.  
 
 
Jana je komaj čakala naslednji dan, da bo spet lahko odšla v vrtec. Ko je prišla, jo je 
Naja že nestrpno pričakovala, da se bosta zopet igrali. Ko sta prišli v sobo z igrača-
mi, sta videli neko pikapolonico, ki je v kotu jokala. Šli sta do nje, se predstavili in jo 
vprašali po imenu. 
 
Odgovorila je : »Ime mi je Tia.« Vprašali sta jo, zakaj joče. 
 
Odgovorila jima je: »Ni mi všeč v vrtcu, ker nimam prijateljev, pa tudi mamico pogre-
šam in želim si, da bi imela svoje igračke.« 
 
 
Jana in Naja sta jo potolažili in ji rekli: »Tukaj sva midve in z veseljem bova tvoji pri-
jateljici, kar se pa tiče igrač, jih imamo tukaj veliko in z veseljem se bova igrali s ta-
bo.« 
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Tia se jima je zahvalila in vse skupaj so se odšle igrat.  
  
Nato jih je vzgojiteljica Anja poklicala, da se zberejo in skupaj zapojejo pesmico. Peli 
so tako dolgo, da so bili že pošteno utrujeni in odšli počivat.  
 
Kmalu je po Jano prišla mamica in Jana je spet komaj čakala naslednji dan, da se 
bo spet igrala z Najo in Tio. Upala pa je tudi, da si bo našla še več prijateljev.  
 

»Zato se ne bojte vrtca, saj boste kmalu imeli veliko, veliko prijateljev. Veliko se 
smejte, igrajte in tako vam bo čas v vrtcu hitreje minil, pa še zabavali se boste.«                                          
 

 
Pikapolonica Jana 

                                                                                     

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtorica zgodbe: Nina Novak, 9. Z 

Ilustratorka: Ema iz vrtca Sonček, skupina Polžki 
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DETELJICA 
 
Nekoč je živela deklica, stara 12 let, po imenu Nadja. V šoli ni bila najboljša učenka in 
tudi ocene so bile temu primerne. Nadja si je zelo želela izboljšati ocene, a ni vedela, 
kako, saj se ni mogla naučiti več kot za dve. 
 
24. maja pa je imela rojstni dan in mama ji je kupila verižico z deteljico. Nadja se je ve-
rižice zelo razveselila, saj je bila zelo vraževerna in je verjela, da mačka čez cesto po-
meni nesrečo, štiriperesna deteljica pa srečo. Obljubila si je, da bo verižico nosila ve-
dno, ko bo v šoli vprašana ali pa bodo pisali pisni preizkus znanja.  
 
Kaj kmalu je imela priložnost, da verižico preizkusi. Pisali so pisni preizkus znanja iz 
matematike. Nadja se je vseeno zelo učila in obenem upala, da ji bo deteljica pomaga-
la.  
 
Naslednji dan so pisali test. Nadja je odpisala in imela enkraten občutek. Po enem 
tednu, ko je učiteljica vrnila teste, je bila Nadja zelo vesela, saj je dobila odlično oceno. 
Tudi mama je bila vesela.  
 
Dnevi so minevali in Nadja je s pomočjo deteljice imela same odlične ocene. Nekega 
dne pa je razmišljala, ali dobi ona dobre ocene, ker ima deteljico ali ker se vseeno do-
bro nauči snov. Odločila se je, da naredi poskus. En dan, ko bodo dobivali ocene, se 
bo učila in bo šla v šolo brez deteljice, enkrat pa bo šla, ko se ne bo učila, a bo imela 
deteljico na sebi.  
 
Prišel je dan, ko so pisali angleščino. Učila se je en teden pred testom in bila res dobro 
pripravljena. Na dan pisnega preizkusa znanja Nadja ni vzela verižice. Upala je, da do-
bi dobro oceno tudi brez verižice. Imela je dober občutek. 
 
Čez nekaj dni je učiteljica vrnila teste, tudi takrat Nadja ni imela verižice. Bila je pre-
srečna, saj je dobila odlično oceno, a ni se veselila prezgodaj. Imela je še en poskus, 
in sicer brez učenja dobiti dobro oceno. 
 
Pisali so naravoslovje. Učila se ni niti 5 minut, zato jo je bilo kar malo strah, a je vseeno 
verjela v deteljico.  
 
Naslednji dan, ko so imeli test, je Nadja imela verižico pri sebi in je z njo pisala test. Ni 
imela občutka, da je sploh kaj znala. Ko jim je učiteljica vrnila teste, je ugotovila, da je 
pisala plus 2.  
 
Nadja je spoznala, da nima dobrih ocen zaradi deteljice, ampak zaradi učenja. Čudno 
pa se ji je zdelo, da se je ona učila tudi, ko sploh se ni imela deteljice, a je vseeno pisa-
la slabo. Zato je prišla do ugotovitve, da se z deteljico dopolnjujeta oz. da se Nadja na-
uči, deteljica pa ji pomaga, da ima moč in razumevanje, da se dobro nauči in tudi razu-
me.  
Sporočilo te zgodbe je, da ti nič ne pomaga, da dobiš dobro oceno, ampak se moraš ti 
dobro pripraviti na test ali pa ustno spraševanje. Lahko zaupaš v neko stvar, a vseeno 
moraš biti v življenju vedno pripravljen!!!      

                        
                                             Avtorica zgodbe: Nina Novak, 9. Z 
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TRIJE NAJBOLJŠI PRIJATELJI 
 

Nekoč so na daljnem podeželju živeli trije neločljivi prijatelji po imenih Vid, Maja in Mark. 
Poznali so se že od tretjega leta, ko so šli v vrtec. Skupaj so se igrali, se potepali in vča-
sih ušpičili kakšno neumnost. Komaj so čakali, da pride prvi šolski dan in da bodo kot 
trije prijatelji skupaj odšli v šolo. Kmalu je ta dan tudi napočil. 
 
Leta so minevala in naši trije mladi junaki so postali že sedmošolci. 
 
Nekega dne se je Maja domislila nore pustolovščine. Po šoli je hitro odhitela v park, kjer 
sta jo čakala Vid in Mark. Ko jima je predlagala to noro idejo, so hitro odhiteli domov 
vsak po svoj nahrbtnik, da bodo šli po daljnih krajih, čez kakšen teden pa bi se že vrnili 
domov. 
 
Na poti po svetu so se utrudili, zato so se odločili, da se bodo utaborili. Mark je odlično 
igral kitaro, zato so se ob tabornem ognju še malo poveselili, nato pa odšli spat. 
 
Naslednje jutro so prispeli do vasice, v kateri je bilo veliko otrok, ki so se na šolskem 
dvorišču veselo podili za žogo. Ker je bil Vid velik oboževalec nogometa, je svoja prija-
telja prosil, naj vsi skupaj odidejo do igrišča, da se pobliže spoznajo z zavzeto nogomet-
no druščino, s katero so se takoj ujeli in postali veliki prijatelji. Maja in Mark sta Vida 
opozarjala, da morajo nadaljevati pot, a jima je rekel, naj odpotujeta brez njega in naj ga 
pobereta na poti proti domu. Bila sta razočarana, a sta se vseeno na pot odpravila nje-
ga. 
 
Ko sta prispela do mesta, je Mark zagledal trgovino z glasbili. Ta je oboževal, zato je 
nemudoma stopil v prodajalno, Majo pa pustil samo sredi mesta. Deklico je bilo zelo 
strah, a je vseeno odšla naprej. 
 
Prišla je do osamljene hišice, v kateri je živela stara ženica. Videla je, da se močno tru-
di, da bi uspela pospraviti pridelek z njive in ker je bila dobrega srca, ji je ponudila po-
moč. Ker ji je pomagala, ji je ženica dovolila prenočiti pri njej. 
 
Naslednje jutro jo je ženica prosila za pomoč pri pospravljanju hiše. Maja je privolila, saj 
je vedela, da je ženica stara in osamljena. Pri njej je ostala nekaj dni, a jo je v teh dneh 
ženica zelo izkoriščala z opravili in je morala Maja trdno delati. 
 
Tudi Vidu se ni dogajalo nič bolje. Člani nogometne druščine so se ves čas jezili nanj, 
če je storil kaj napačnega, Marka pa so napodili iz trgovine.  
 
Vid, Maja in Mark so zelo pogrešali drug drugega, zato so se odločili, da bo vsak zase 
odšel na njihov najljubši kraj. 
 
Ko se je zvečer stemnilo, je Maja ušla ženici, Vid je pobegnil fantom, Mark pa prav tako. 
Kot naročeni so bili ob istem času vsi na istem mestu, v parku. 
 
Ko so zagledali drug drugega, so si stekli nasproti in se močno objeli. Obljubili so si, da 
se nikoli, ampak res nikoli, več ne ločijo. 
 
In tako so se naslednji dan že ob zori odpravili domov ter živeli srečno, do konca svojih dni. 

 

Avtorica zgodbe: Nina Miklič, 9. Z 
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NA KMETIJI 
 
 
Vihar so otroci končali z ježo. Živali pa so se spravile k pogovoru.  
 
KONJ (žalostno): »Zakaj moram nositi otroke?« 
 
KRAVA (jezno): »To ni še nič! Tebe ne molzejo vsak dan.« 
 
PUJS (potrto): »Kaj se pritožujete?! Mene zdaj najprej redijo, potem pa me ubi-
jejo in pojedo.« 
 
KOKOŠ (odločno): »Kaj se pa pritožujete?! Od mene vzamejo vsak dan po 10           
jajc.« 
 
KRAVA (prestrašeno): »Tiho, tiho, kmet prihaja! » 
 
(Kmet zmeraj zamenja vodo in jim prinese sveže seno in krmila.)  
 
KONJ: »Ne bi se smeli pritoževati.«  
 
PUJS: »Nikoli ne pozabi na nas! » 
 
(Živali so od tega trenutka naprej z veseljem opravljale svoje delo.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avtorica zgodbe: Anja Miklič, 6. Z 
Ilustrator: Primož Žgajnar, 9. Z 
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SREČNE PIKAPOLONICE 
 
Nekoč so nekje v lepi deželi, polni cvetlic in ob zvoku potočka, v svojih hišicah iz rožic 
živele majhne pikapolonice s sedmimi pikami. Bile so zelo vesele. Najstarejši pikapo-
lonici je bilo ime Anita in morala je poskrbeti za vse svoje majhne pikapolonice. Velika 
pikapolonica Anita je imela prijateljico po imenu Barbara. Skupaj sta skrbeli za majh-
ne pikapolonice. Majhne pikapolonice so se morale še veliko naučiti, zato sta Anita in 
Barbara poskrbeli, da so pikapolonice zadosti pojedle in se dovolj naspale.  
 
Nekega dne pa so imele male pikapolonice skupaj s prijateljicami čebelicami vaje le-
tenja. Tega so se vse zelo veselile. Anita, Barbara in dve čebeli so jim povedale, kako 
morajo leteti in do kam smejo iti. Pikapolonice in čebelice so to upoštevale, a dve 
majhni čebelici in dve pikapolonici tega niso upoštevale. Dogovorile so se, da skupaj 
odidejo na potep po svetu. 
 
Ena pikapolonica je rekla drugi: »Ampak to je nevarno!« 
 
Druga pikapolonica ji je odgovorila: »Saj smo že velike. Če nočeš, pa ostani tu!« A  
prva pikapolonica je vztrajala, da gre z njimi. 
 
Ko so letale in letale čez polja in hribe, so se zelo utrudile, zato so si vzele odmor in 
rekle, da bodo tu prenočile. Bile so na nevarnem kraju, na kraju polnem žabic in jež-
kov, a jih ni bilo nič strah. 
 
Po večernem klepetu so kmalu odšle spat, a v vasici, kjer so prebivale s pikapolonica-
mi Anito, Barbaro in s čebelicami, so nastale težave. Niso našle dveh majhnih pikapo-
lonic in dveh čebelic. Bile so zelo v skrbeh, zato so hitro na pomoč poklicale botre pti-
ce. Te so jim obljubile, da jih bodo poskušale poiskati.  
Iskali so jih tri dni in tri noči, a zaman. Zato so na pomoč poklicale še mravljice. Tudi 
te so jim pomagale, a ker je bilo že temno, so se odločili, da  jih poiščejo naslednji 
dan. 
 
Naslednje jutro so že navsezgodaj začeli z iskanjem malih čebelic in pikapolonic. Pi-
kapolonici in čebelici pa so se zjutraj odpravile dalje. Prišle so do velikanskega mesta, 
polnega hrupa, avtomobilov in hiš. Niso se znale vrniti, zato jih je postalo strah. Pri-
stale so v neki hiši na koncu mesta, kjer je živela deklica po imenu Marta. Marta je 
imela dar, da je razumela živalski govor, zato so jo vprašale za nasvet.  Marta jim je 
odgovorila, da jim bo pomagala do doma, saj je ugotovila, kje je ta kraj. 
Medtem ko sta se pikapolonici in čebelici pogovarjali z Marto, so jih Anita in drugi ne-
strpno iskali. 
 
Naslednje jutro so Anita in drugi po dolgi iskalni noči obupali in odšli domov. Marta pa 
je ves čas lepo skrbela za pikapolonici in čebelici. Razkazala jim je hišo, vrt, nato pa 
ju odpeljala domov. Vožnja do tja je bila dolga in naporna, a so vztrajale. 
Na koncu so le prišle do vasice, v katerem so živele. Ko je Anita zagledala pikapoloni-
ci in čebelici, se je zelo razveselila. Ni vedela, kdo je Marta, a sta ji čebelici vse razlo-
žili. Anita je bila prijazna in jo je povabila na obisk. Ta je seveda povabilo sprejela. 
Skupaj so se zbrali ob ognju in si začeli pripovedovati zgodbo, še prej pa sta se pika-
polonici in čebelici opravičili Aniti. Ker je bila Anita prijazna, jih ni kaznovala. Zato so 
bili vsi srečni do konca svojih dni, Marta pa je prišla večkrat na obisk. 

Avtorica zgodbe: Nina Miklič, 9. Z  
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ČAROBNA KRTAČA 
 
Nekoč, pred davnimi časi, je globoko v gozdu, sredi jase, stala zapuščena hišica. V 
njej sta živela mož in žena. Od nekdaj sta si močno želela, da bi imela otroka. Žena 
je vsak dan odhajala v vaško cerkev in tam prosila, da bi nekoč lahko dobila otroka, 
medtem ko je mož v gozdu pripravljal drva za zimske večere. 
  
Nekega dne pa sta se možu in ženi rodili dve deklici. Dala sta jima ime Maja in 
Maša. Bili sta si zelo podobni, a tudi zelo pridni. Čeprav je bila njuna družina bolj 
revna, sta bili še vedno zelo lepo vzgojeni in delavni, saj sta doma velikokrat morali 
pomagati mami in očetu. 
 
V hišici poleg gozda pa jima je oče na visokem hrastu zgradil leseno hišico, kamor 
sta zelo radi zahajali. Tam sta se smejali, jokali, se igrali, sanjarili in preživeli večino 
svojega prostega časa. Vedno, ko sta bili v hišici skupaj, sta radi sanjarili, da sta 
dobri vili in da živita v vasici, polnih prijaznih škratkov. Škratkom in dobrim vilam sta 
vedno radi pomagali, ko je hudobna čarovnica, ki je živela tam, s svojimi troli naga-
jala vilam. 
 
Nekega jesenskega dopoldneva, ko sta mama in oče odšla v vas po hrano za dru-
žino, sta svojima hčerkama naročila, naj pospravita in popazita na hišico, v kateri 
so živeli. 
 
Maja in Maša sta dejali: »Mami, oči, ko se bosta vrnila iz vasi, bo hiša kot nova!« 
Mama in oče sta zaupala svojima hčerkama in se odpravila na pot, saj je bila ta 
dolga skoraj en dan hoda.  
 
Deklici sta se takoj lotili dela. Med pospravljanjem je Maša na podstrešju našla zelo 
čuden predmet. Hitro je poklicala Majo in ji ga pokazala. Predmet, ki ga je Maja dr-
žala v roki, je bil zelo svetleče barve. 
 
Maša je vprašala Majo: »Maja, kaj misliš, da je to?« 
Maja je dejala: »Res ne bi vedela, a je podobna čarobni krtači, ki jo uporabljajo vile 
za česanje svojih svilnatogladkih las.« 
 
Maša je nadaljevala: »Seveda; to je tista krtača, s katero preženejo vile hudobno 
čarovnico. A kako se je znašla tu?« 
 
Maja je pripomnila: »Kaj, če so jo vile izgubile in zdaj ne morejo premagati zlobne 
čarovnice!?« 
 
Maša ji je odgovorila: »Seveda, na to pa še pomislila nisem! A kako bova prišli v 
tisto deželo, da jim vrneva krtačo?« 
 
Maja je hitro pripomnila: »Ali se spomniš, kako pridejo vile tako hitro drugam, ko si  
to zaželijo? Pokrtačijo si lase in se takoj znajdejo tam, kamor želijo iti !« 
 
Na krtači je bilo vgravirano geslo, da je krtača začela delovati. 
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Hitro sta se počesali po laseh, prebrali geslo in se kar naenkrat znašli v prelepi vasi-
ci, polni rožic. 
 
Zelo sta se prestrašili, a sta bili obenem tudi zelo veseli, saj so se jima sanje začele 
uresničevati. Na majhni cvetlici sredi vasice, polnih rožic, se je jokala majhna vila. 
Pristopili sta k njej in jo vprašali: »Čemu jočeš?« 
 
Ona je odvrnila: »Pozdravljeni! Ime mi je Mia in sem zelo žalostna, ker je naša vilin-
ska kraljica zbolela, a nobena vila noče po zdravilo v škratjo vasico, saj le tam raste 
roža, ki bi ozdravila našo kraljico. Hudobna čarovnica jo je pred nekaj dnevi zastrupi-
la s svojim strupom, a ker smo vile izgubile čarobno krtačo, da bi se branile, je 
nismo mogle ustaviti.« 
 
Maši in Maji je bilo zelo hudo, saj je bila krtača pri njiju doma, zato sta se odločili, da 
jim pomagata. Rekli sta v en glas: »Midve pojdeva do škratje dežele in prineseva 
zdravilo za kraljico.« 
 
Mia ju je sprva malo čudno pogledala, nato pa se začela smejati. Rekla je: »Še nih-
če ni stopil v škratjo vasico, ker ni nihče tako pogumen.« 
 
Maša ji je rekla: »Ampak midve sva zelo pogumni in bova odšli v škratjo deželo in 
pripeljali zdravilo. Tu pa imate krtačo, ki vas bo obranila pred zlobno čarovnico!« 
 
Tako sta pojedli malo kruha in se odpravili do škratje vasice. 
 
Hodili sta zelo dolgo po zelo temačnem gozdu, ko sta kar naenkrat v daljavi zagle-
dali vrata. Bila so tako velika in strašna, da sta se mislili že vrniti, a sta se spomnili, 
kaj sta obljubili vili. Počasi sta vstopili v vasico škratkov, ko sta nenadoma prišli na 
ogromno dvorišče. Bilo je zelo tiho, ko se je iz daljave začela oglašati glasba. Škratki 
so kmalu zatem pritekli na veliko dvorišče in se ob pogledu na deklici ustavili. Škra-
tek po imenu Kuzma je prijazno stopil naprej in ju vprašal: »Kaj pa vidve tukaj? Še 
nihče ni stopil v našo vas, ker vsi mislijo, da smo grozni.« 
 
 

Ilustratorka: Urša Košak, 9. Z 
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Deklici sta se prestrašili, da ne bosta mogli uspe-
šno opraviti izziva in da ne bosta mogli izpolniti ob-
ljube, a ker bi za te vile naredili vse, sta naposled le 
sprejeli izziv. 
 
Deklici sta odgovorili: »Prišli sva po zdravilo za vi-
linsko kraljico, ki naj bi raslo prav v vaši vasici. Ali bi 
nama dali to zdravilo? PROSIM!!??« 
 
Škratje so se začeli močno hihitati. Nato je Kuzma 
dejal: » Še nikomur nismo dali te cvetlice, saj ima-
mo posebno uganko in kdor ugotovi njeno geslo, 
dobi cvetlico. Vsak ima 3 poskuse.« 
 

Škratje so ju peljali na kraj, kjer raste ta cvetlica. 

Dejali so: »Čez točno 3 dni morata že ob zori priti 

na to mesto in nam prinesti to, kar zahtevamo in 

razvozlati našo uganko.« 

Deklici sta rekli: »Prav. Dobimo se tu čez točno 3 dni 
ob zori. Kakšna pa je naloga in uganka?« 
 
Najmanjši škratek se je oglasil in rekel: »Čez 3 dni nam ob zori na to mesto prinesite 
3 dlake iz trolovega ušesa in rešitev naslednje uganke: 
»Globoko v gozdu na gradu živi in se s troli veselo podi. Vile preganja in srako ima, 
nam tudi nagajati zna. Kako se glasi njeno pravo ime?« 
 
Maša je rekla: »To je zelo težka uganka in naloga, a z Majo vam bova čez 3 dni pri-
nesli, kar želite!« 
 
Deklici sta se takoj odpravili nazaj v vilinsko vasico, kjer ju je čakala objokana vila 
Mia. Ko ju je zagledala, se je že začela veseliti, da sta prinesli cvetlico za kraljico, a 
sta ji povedali, da so jima škratje zastavili nalogo in uganko, ki jo morata razvozlati v 3 
dneh, nato pa jima bodo dali zdravilo. Prosili sta vilo, naj jima posodi krtačo, da se 
bosta lahko hitreje vrnili. Mia jima je dala krtačo in veselo sta se odpravili proti čarov-
ničini hiši. 
 
Tavali sta globoko po gozdu, nato pa prišli na zelo srhljiv kraj, kjer je stal črno-zelen, z 
obupnimi vonjavami in ostrimi trni prepleten grad, v katerem je živela čarovnica.  
 
Rekli sta si: »Razvozlali sva prvi del uganke; dobro nama gre.« 
 
Ko sta vstopili v grad, sta videli zabavo trolov in se hitro skrili. Prisluškovali sta neke-
mu trolu po imenu Polde, ki se je pogovarjal s hudobno čarovnico. Velikokrat je pono-
vil: » Seveda, Zlovešča!« 

Ilustratorka: Sara Mišmaš, 7. b Z 
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Deklici nista vedeli, kaj naj bi to pomenilo, ko je kar naenkrat od nekod priletela 

sraka in ju s kljunom šavsnila v roko, da sta zakričali. 

To je slišala čarovnica in ju takoj dala zapreti v ječo. Tam sta deklici dolgo časa jo-
kali in si govorili: »Kako bova prišli od tod?« 
 
Trol Polde jima je vsak dan nosil hrano in ju čuval pred ječo, da ne bi pobegnili.  
Medtem ko sta bili deklici zaprti v ječi, je hudobna čarovnica razmišljala, kaj bi jima 
lahko storila. 
 
Minila sta dva dneva in deklici sta se zbali, da ne bosta mogli odpraviti naloge in 
razvozlati uganke. Maša je začela premišljevati in govoriti Maji: »Maja, poslušaj. 
Trol Polde spi, tamle mimo pa prihaja še en trol. Hitro mu izpuliva tri dlake iz ušesa 
in ko se bo zbudil, bo začel kričati na trola, ki gre mimo, saj bo mislil, da ga je on 
pocukal!«  
 
Maja je dejala: »Dobra ideja, Maša; storiva to!« 
 
Maša je hitro izpulila 3 dlake iz trolovega ušesa in jih potisnila v žep. 

Trol se je zelo razburil in takoj začel kričati na drugega trola, ki je prišel tam mimo.  
Kmalu pa je do ječe prišla hudobna čarovnica in deklici zelo grdo pogledala. Trol je 
hitro dejal: »Vstopite, Zlovešča!« 
 
Kmalu se je Maji posvetilo, kaj pomeni »Zlovešča«. Polglasno je šepnila Maši: 
»Maša, Zlovešča je ime hudobni čarovnici. Razvozlali sva uganko!« 
 
Maša je rekla: »To! Rešili sva nalogo in razvozlali uganko, a imava samo še 7 mi-
nut, da prideva do škratje vasice. Ne bo nama uspelo!« 
 
Maja pa je hitro dejala: »Seveda nama bo, saj imava čarobno krtačo. Hitro si pokr-
tači lase, izgovori geslo in kot bi mignili, bova na kraju, kjer raste zdravilna roža. 
Tam naju zagotovo že čakajo škratki.« 
 
 

Ilustratorka: Ajda Barna Grabrijan, 6. Z 
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Hitro sta se pokrtačili in se še zadnjo sekundo znašli na kraju, kjer je rasla zdravilna 
cvetlica. Deklici sta v en glas dejali: »Imava vse, kar ste nama naročili. Imava 3 dlake 
iz trolovega ušesa in imava geslo uganke. Ime tiste hudobne čarovnice je Zlovešča.«  
 
Škratje so bili zelo presenečeni, da je vsaj nekomu uspelo razvozlati uganko in rešiti 
nalogo. Vsi so deklicama močno zaploskali, Kuzma pa jima je dal cvetico. 
 
Deklici sta se hitro pokrtačili po laseh in pristali v vilinski deželici, kjer sta cvetlico dali 
vili, ta pa jo je odnesla do vilinske kraljice, ki je s pomočjo te cvetlice takoj ozdravela. 
Deklicama je bila zelo hvaležna. V znak hvaležnosti jima je podarila venec iz najlep-
ših vrtnic v vilinski vasici. 
 
Kmalu sta se morali deklici odpraviti domov, saj sta ju doma gotovo čakala že oče in 
mati. Vila ju je pokrtačila po laseh in pristali sta naravnost na podstrešju svojega do-
ma. 
 
Počistili sta še do konca, pripravili večerjo za očeta in mater, ko pa sta se ta dva vrni-
la, sta staršem pripovedovali o svojem najbolj čudovitem dnevu svojega življenja, na-
to pa so vsi veselo pojedli še večerjo, ki sta jo deklici pripravili, in se kmalu odpravili 
spat. 
                                                                                                                                 

                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Avtorica zgodbe: Nina Miklič, 9. Z  
 
 
 

Ilustracija je vzeta iz arhiva OŠ Stična. 
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ČAROBNI FIŽOLČEK 
 
 
Nekoč, pred davnimi časi, sta živela maček in pes. Bila sta v sirotišnici, kjer sta se 
tudi spoznala. Povedala sta si vse; bila sta zaveznika. 
 
Nato sta nekega dne skovala načrt, kako priti do čudežnih fižolčkov, ampak sta se 
čez nekaj let razšla in prijateljstva je bilo konec. Odšla sta vsak svojo pot. 
 
Minila so tri leta, ko sta se srečala na neki ulici. Dolgo sta se gledala in nato spomi-
njala časov v sirotišnici. Ampak maček je bil zelo jezen, saj ga je pes takrat pustil na 
cedilu. 
 
Nato sta se kmalu pobotala in spet začela raziskovati, kako priti do čudežnih fižol-
čkov. 
 
Nato sta našla fižolčke, jih posadila in iz njih je zraslo veliko drevo. Tam pa sta vide-
la velik grad. Iskala sta namreč zlata jajca in našla sta jih. 
 
Nato sta za vedno ostala najboljša prijatelja. 
 

Avtorica zgodbe: Janina Mahne, 9. Z 
 

 
SVET MEHURČKOV 

 
 
Nekje daleč, daleč v gozdu, je bila v veliki jami skrita majhna vasica mehurčkov. 
 
Nekega dne je mali medo Tinček po gozdu iskal med. Kmalu je videl čebelico, ki ji 
je sledil, saj je mislil, da bo našel malo medu. 
 
Prišel je do votline in vstopil vanjo, da bi nabral malo medu, ko je naenkrat zagledal 
veliki mehurček. Želel ga je počiti in ko ga je počil, se je kar naenkrat znašel v sve-
tu, kjer so bili oblaki iz sladkorne pene in hišice iz čokoladnih piškotov. K njemu je 
pristopil mehurček in mu predstavil svet mehurčkov. 
 
Ker je medo sklenil, da bo tukaj zdaj živel, ker je bilo veliko medu, mu je mehurček 
predstavil svojo hišico, ki je bila zelo velika in je bila zgrajena iz sladkarij. 
Tinček je bil zelo vesel, a hišice ni smel približati svojemu smrčku. 
 
Čez nekaj dni je mehurček predstavil Tinčku vse mehurčke, ki so kasneje postali 
njegovi najljubši prijatelji. Spoznal je tudi lisico in metulja, ki sta tudi ponesreči pri-
stala v svetu mehurčkov. 
 
Tako je živel srečno, do konca svojih dni, v svetu mehurčkov z mehurčki in svojimi 
novimi prijatelji. 
 
 

Avtorica zgodbe: Urša Košak, 9. Z 
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KMETIČ IN ČAROBNI NAPOJ 
 

 
Godilo se je v 15. stoletju v času vitezov in princes. 
 
V današnji Sloveniji je bilo tisti čas veliko kraljevih družin. Med njimi je bila tudi druži-
na, v kateri je živela mlada princesa Špela. O njeni lepoti se je širil glas po vsem ta-
krat znanem svetu. 
 
Bil pa je neki mladi kmetič, ki se je kot veliko ostalih ljudi zaljubil vanjo na prvi pogled, 
zato je šel po nasvete, kako bi jo očaral. 
 
Najprej je šel po nasvet k mami in ona mu je rekla: »Če želiš osvojiti njeno srce, ji 
pošlji kakšno darilo.« 
 
Sprva se mu je to zdela odlična zamisel, a prišla je težava, kako bi spravil darilo do 
nje. 
 
Ker je vedel, da iz te moke ne bo kruha, je šel po nasvet k očetu, ki pa se ni prav veli-
ko zmenil zanj, saj je imel veliko dela in si je mislil: »Le kaj bo dosegel s tem, razen 
sramoto.« Zato je šel kmetič po nasvet k bratu. 
 
Brat je bil precej izobražen in mu je svetoval: »Pojdi do vrača ter mu reci, naj ti naredi 
napoj za moč in ob priložnosti ga uporabi ter očaraj princeso«.  
 
 
Fant je res šel k vraču, kjer je dobil napoj ter čakal na 
princeso, da bi jo očaral. 
 
Tisto soboto pa je šla princesa na sprehod v gozd. Kme-
tič je to izvedel ter nemudoma spil napoj in odšel k prin-
cesi. Vprašala ga je, če se je izgubil, deček pa je prijel 
drevo in ga izpulil iz tal. Princesi je kar zastal dih in padla 
je v nezavest. Kmetič jo je ujel ter nesel v grad. 
 
Ko se je zbudila, je zagledala kmetiča ter svojega očeta. 
Ker se ni spomnila ničesar, ji je oče razložil, da jo je 
kmetič prinesel v palačo, ona pa ga je objela, poljubila 
ter mu obljubila, da se bo z njim poročila. Njen oče pa se 
je razjezil ter ukazal zapreti kmetiča, češ da se njegova 
hči ne bo poročila s kmetom. 
 
 
 
Kmetič je spil še preostanek napoja ter zgrabil princeso in pobegnil iz gradu in še zdaj 
živita tam nekje, če nista že umrla. 
 

Avtor zgodbe: Miha Zupančič,9. Z 

Ilustratorka: Maja Mohorčič, 6. Z 



Stran 83 DETELJICA 2016/2017 2. številka 

 

PRAVLJICA O TREH GOZDNIH PRIJATELJIH 
 

Nekoč, pred davnimi, davnimi časi, je bila za devetimi gorami in devetimi vodami skrita 
majhna gozdna jasa, kjer so živeli trije zelo dobri prijatelji, gospod Zajec, gospa Srna in 
gospod Ježek. Bili so tako dobri prijatelji, da se skoraj nikoli niso razšli.  
 
Nekega dne pa je srna dejala: »Kaj vaju nič ne zanima, kaj se dogaja na drugi strani 
gozda?« 
 
Zajec in ježek sta ji odgovorila: »Pravijo, da tam živita gospod Medved in gospa Lisica, ki 
pa nista prav nič prijazna!« 
 
Srna pa jima je rekla: »To so le zgodbice. Pojdimo raje zares pogledat, kdo živi na drugi 
strani.«  Jež pa je rekel: »Jaz bom raje ostal tu, da se ne bi kaj zgodilo.« 
 
Srna je dejala: »Prav, če tako hočeš. Kaj pa ti Zajec; ali greš ti z mano pogledat, kaj je 
na drugi strani gozda?« 
 
Zajec ji je lepo povedal, da se ničesar ne boji, a bo vseeno raje ostal z ježkom in mu de-
lal družbo. 
 
Pa je Srna rekla: »Prav, grem pa sama pogledat, kaj se skriva tam.« In je odšla. Še niko-
li prej se niso tako razšli, a sta zajec in jež močno pogrešala srno. 
 
Po nekaj dnevih hoje je Srna res prišla na drugo stran gozda, a tam ni videla ničesar, kar 
bi bilo zanimivo, zato se je odločila, da gre še malo dlje. Ko je prišla do obrobja gozda, je 
zagledala prečudovit grič, s katerega se naj bi videlo vse mesto, ki je bilo spodaj. Ker s 
seboj ni imela prijateljev, jo je bilo malo strah. Odločila se je, da gre nazaj po gospoda 
Zajca in gospoda Ježka. 
 
Ko sta jo ta dva zagledala, sta bila tako vesela, da sta ji stekla nasproti, da bi jo pozdra-
vila. Srna jima je takoj začela pripovedovati, kaj je videla in da tam ni ne medveda in ne 
lisice. Povedala pa jima je tudi za čudovit hrib, s katerega je prekrasen razgled na me-
sto. Zajca in ježka je zelo zanimalo, kakšno je mesto, zato sta se odločila, da gresta sku-
paj s srno pogledat onkraj gozda. 
 
Ko so prispeli na drugo stran, je bil najlepši trenutek dneva – SONČNI ZAHOD. Ko so se 
izza gorovij videli še zadnji žarki sonca, je bil pogled na mesto prečudovit. 
 
Kar naenkrat pa so zaslišali, da se je listje začelo premikati. Postalo jih je strah, ko je 
izza listja prišel majhen deček. Za rokico je držal svojo mlajšo sestrico, ki je bila prav ta-
ko lepa kot spomladanska rožica. Srna, zajec in ježek so se jima približali in ju vprašali, 
kdo sta. Onadva pa sta povedala, da sta se malce izgubila in da bi čimprej rada šla k 
mamici in očku. Živali so bile zelo prijazne, zato so jima obljubile, da ju bodo odpeljale 
domov k mamici in očku obenem pa bodo videle mesto. 
 
Ko so prišli do mesta, sta dečka in deklico odpeljale k staršem, mamica in očka sta jih 
bila tako vesela, da sta živalim dala malo hrane in se jim zelo zahvaljevala, da so pripe-
ljale dečka in deklico domov. 
 
Kmalu so se spoprijateljili in vsi so živeli srečno do konca svojih dni! 
 

Avtorica zgodbe: Nina Miklič, 9. Z 
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ČUDEŽNI PRSTAN 
 
 
Nekoč, pred davnimi časi, je kovač po imenu Miha skoval čarobni prstan, ki ti je izpolnil tri 
želje. 
 
Ko je bil prstan dokončan, je šel h kralju ter se hvalil, kako ima lahko vso oblast. Kralj se je 
razjezil in ko je Miha odšel, je za njim poslal tri vojake. Vojaki so mu prstan poskušali vzeti, 
vendar je med pretepom prstan padel v kanalizacijo. 
 
Čez 300 let je bil prstan še zmeraj v kanalizaciji, vendar ga je odplaknilo v vodo. 
 
Tako je mladenič po imenu Jožef ribaril. Ujel pa je debelo ribo, zakuril in jo spekel. Ko je 
ribo razrezal, je v njej zagledal prstan. Nadel si ga je na prstanec in odjahal domov.  
 
Naslednji dan je sedel na naslonjaču, ko je dobil pismo. V pismu je pisalo, da je bil Jožef 
izpuščen iz službe. Jožef je ves žalosten sedel na stolu in sam pri sebi rekel, da si želi, da 
bi imel nekaj denarja, da se bi lahko normalno preživljal. 
 
V naslednjem trenutku je slišal neznan glas pred vrati. Ko je vrata odprl, je bila na tleh 
ogromna količina zlata. Ves presenečen je gledal v zlato ter ga hitro pospravil.  
 
Tisti večer je premišljeval ter se domislil, da ima prstan čarobno moč. 
 

Avtor zgodbe: Julijan Majes, 9. Z 

 

 
ZAJČEK FERDI 

 
Nekoč je živel majhen zajček po imenu Ferdi. S svojo družino je prebival v majhni luknji na 
robu gozda. Imel je mlajšo sestrico po imenu Liza in starejšega brata Črta. Z njima se je 
zelo zabaval, včasih pa so se tudi sprli, ampak so se na koncu hitro pobotali. Doma se je 
zelo dolgočasil, saj je Črt hodil v šolo, Liza pa v vrtec. 
 
Nekega dne pa je napočil tisti dan, ko je Ferdi prvič pristopil k pouku. V šoli mu je bilo zelo 
všeč, saj je imel veliko prijateljev. Njegov najboljši prijatelj je bil Majk. Skupaj sta se zelo 
zabavala. V šoli mu je bil najljubši predmet matematika, najslabši pa slovenščina. 
 
V tretjem razredu so dobili v razred novo sošolko Pijo. Na začetku se mu je zdela zelo 
čudna, saj je bila zelo tiha zajčica. 
 
Naslednji dan so z razredom odšli na izlet, kjer sta se zelo veliko družila in pogovarjala. 
Sčasoma sta drug drugemu postala zelo všeč. Ferdiju pa je bilo zelo žal, ker je imel prej 
tako mnenje o njej. A bila je še ena težava. Ferdijev najboljši prijatelj Majk pa se je tudi za-
ljubil v Pijo, ampak čez nekaj časa je spoznal novo zajčico iz drugega razreda, v katero se 
je zaljubil. 
 
In vsi so srečno živeli do konca svojih dni. 
  
 

Avtorici zgodbe: Tjaša Zore in Nika Novak, 9. Z 
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HRČEK HERMAN – LJUBO DOMA, KDOR GA IMA 
 
 
Zgodba govori o majhnem hrčku po imenu Herman, ki je želel videti svet. Herma-
nov lastnik je devetletni deček Franci, ki je imel sestro Manco. Herman je živel 
brez skrbi v svoji kletki, vendar se je na smrt dolgočasil. Njegova edina zabava je 
bila Mančina mačka Kepica, ki ni bila preveč hitra. Kadar ga je dal Franci v njego-
vo kroglico, jo je pogosto žalil, da ga je potem lovila. A ker to zanj to ni bilo dovolj, 
se je zato nekega večera odločil, da bo odpotoval. 
 
Ko je zjutraj posvetilo sonce, je Herman v svoji krogli ušel skozi okno na vrt, kjer je 
srečal krta. 
 
Krt ga je vprašal: »Kaj pa ti počneš tu, v divjini?«, on pa mu je ponosno odgovoril: 
»Na potovanje grem.« 
 
Krta je zanimalo, zakaj sploh odhaja iz svojega čudovitega doma, saj mu tam nič 
ni manjkalo. Imel je toplo posteljo, hrano in najpomembneje, prijatelja. Hrček mu je 
razložil, da živeti v raju ni tako zanimivo, saj se nič ne dogaja. Hrček je želel oditi 
naprej, a ni vedel kam, zato mu je krt predlagal sosedin vrt, saj je tam veliko otrok 
in je vedno zanimivo, vendar je tudi zelo nevarno. 
 
Herman je sprejel predlog in odšel tja, vendar so vsi še spali razen psa Rudija, ki 
je noč in dan prežal na vlomilce. 
 
Herman ga je vprašal, če lahko ostane pri njem, saj je slišati zanimivo in nevarno, 
vendar mu je Rudi povedal, da ne želi konkurence in da če želi pustolovščino, naj 
gre k cesti, kjer se vedno kaj dogaja. 
 
Herman je odšel k cesti, tam pa ni bilo nikogar, razen veliko ljudi, ki se niso zani-
mali zanj. Takrat pa je Herman pomislil na svojega lastnika Francija, ki je verjetno 
že buden in ga že išče. 
 
Postajal je lačen in začelo ga je zebsti in takrat je šele pomislil, kako lepo je bilo 
doma, zato je bil odločen iti nazaj domov. Stekel je do vhodnih vrat svoje hiše in 
se trikrat zaletel vanje. Ven je prišla Hermanova mama, ki pa ga ni videla. Hitro je 
stekel notri k Franciju, ki je bil že v skrbeh. Dal mu je hrano in pijačo. 
 
Herman ni cenil tega, kar je imel, in šele, ko je odšel, je ugotovil, kaj je imel. Ko je 
sam stal ob cesti, je ugotovil, kaj mu pomeni Franci in si je obljubil, da ne bo nikoli 
več pobegnil. 
 

Avtor zgodbe: Miha Zupančič, 9. Z 
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PISATELJEVA HČI 
 

Nekoč je za devetimi gorami in sedmimi morji živel kmet Janez. Bil je zelo osamljen, 
saj je živel sam. Imel je samo tri prašičke in 12 kozličkov, ravno toliko, da je lahko 
preživel z vrčem mleka ter s hlebcem kruha na dan, ki ga je zaslužil, ko je odšel v 
daljno deželo, kjer je v zameno za sedem gosk dobil 112 kilogramov moke. 
 
Janez se je odločil, da bo spet odšel v daljno deželo, ker so njegovi trije prašički že 
kar lepo rejeni. Odločil se je, da bo s sabo vzel 9 litrov mleka ter 12 hlebcev za na 
pot. 
 
Ko je končno prišel v daljno deželo, je tam zagledal veliko ljudi, ki so prodajali prašič-
ke. Pomislil je na to, ali bi šel domov ali bi jih poskusil prodati. Prodati pa jih ne bi bilo 
težko, ker je tam že bilo naprodaj veliko prašičkov. 
 
Končno se je odločil, da bo ostal, saj mu je ostalo še nekaj litrov mleka ter nekaj hleb-
cev. 
Ure so minevale, toda k Janezu ni prišel nihče. 
 
Prišel je 3 dan in minile so ure in ure, a nihče ni stopil k njemu, ko pa se je že odločil, 
da bo odšel, je prišel nek star gospod in njegova hči. Gospod mu je ponudil 500 ko-
vancev za 3 prašičke. Janez je začudeno pogledal in ga vprašal, od kod mu toliko de-
narja. Gospod mu je odgovoril, da je pisatelj. 
 
Ko je gospod omenil, da je pisatelj, je pogledal njegovo hčer ter pisateljeva hči pa Ja-
neza. V tistem trenutku sta vedela, da sta drug za drugega. Janez je vprašal pisatelja, 
če lahko prosi njegovo hčer za roko. Pisatelj je privolil in tako sta skupaj odšla na Ja-
nezovo kmetijo, kjer sta skupaj skrbela za 12 kozličkov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtor zgodbe: Damjan Hočevar, 9. Z 

Ilustratorka: Nadja Pavčič, 7. a Z        
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Tako so včasih živeli ... 
 

 
MOJA BABICA 

 
Moja babica Cilka je stara 80 let. Je zelo prijazna. Velikokrat je pazila name in me spremljala 
v šolo. Povedala pa mi je tudi veliko zgodb iz otroštva. Njeno otroštvo se je zelo razlikovalo od 
mojega. 
 
V otroških letih je okusila življenje v vojni. Ko je bila stara 8 let, so v hišo vdrli vojaki in spraše-
vali po očetu. Ker ga ni bilo doma, so šli ven in zažgali hišo. Z bratcem sta stala pod kozolcem 
in gledala, kako njuna mama rešuje stvari iz goreče hiše. Ven je prinesla tudi zaboj jabolk, ki 
jih je hranila za posebne priložnosti, saj je v težkih vojnih časih manjkalo hrane. Zabojček je 
postavila pred njiju in jima dovolila jesti. Ker sta bila zelo lačna, sta rekla: »Dobro, da hiša go-
ri, da lahko midva jabolka jeva.« 
 
Ko je bila hiša že močno v plamenih, sta se jima pod kozolcem pridružili še mama in stara 
mama. Nemočno so opazovali, kako je hiša pogorela do tal. Neusmiljeni vojaki so prišli in po-
žgali tudi vse tisto, kar so uspeli rešiti iz goreče hiše. Tako so ostali brez vsega; brez strehe 
nad glavo, brez hrane in brez obleke. 
 
Kmalu zatem je močno zbolel tudi njen bratec. Ker zdravil ni bilo, do zdravnika pa zaradi bojev 
niso mogli, je umrl star komaj 5 let. 
 
Moja babica večkrat pove, da je imela v življenju veliko težkih trenutkov, zato se zelo razveseli 
vsake majhne pozornosti. Najbolj se veseli trenutkov, ki jih preživi z nami – vnuki. Svojo babi-
co imam zelo rada.     

Zapisala: Tanja Škufca, 6. Z 

 
MOJA BABICA JOŽI 

 
Ko je bila moja babica še majhna, niso imeli elektrike in nalogo so zato delali podnevi ali pa 
ob svečah. Tudi televizorja niso imeli, zato so ob večerih poslušali radio. V šolo so hodili 2 km 
stran na Muljavo (učiteljica je bila s Krke). 
 
Poleti so nabirali gozdne sadeže, ki so jih prodajali na Muljavi. Ko je bil sneg, so se sankali, 
poleti pa so npr. igro igrali kraljica koliko je ura, zemljo krast … Pri vsakdanjih opravilih so 
pasli živino, jih krmili in jih pazili. 
 

MOJ DEDEK DRAGO 
 
Ko je bil dedek še majhen, je s sosedom nabiral zvončke in jih nosil k Žingarjevi teti, ki je 
pekla dober kruh. Na delo je hodil k stricu. Orala sta njive s konji, ki sta jih vpregla.  
 
Ko je bil star komaj 5 let, je hodil na delo k stricu na Štajersko. Tam je pasel živino. Ko mu je 
bilo dolgčas in se je jokal, so ga morali priti iskat.  
 

Zapisal: Nejc Zavodnik, 6. Z 
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DEDEK PRIPOVEDUJE 
 

Pred skoraj 60 leti, ko pri nas še ni bilo TV-jev, radijskih sprejemnikov in drugih na-
prav, so se morali otroci znajti drugače. Iz starih desk so naredili hodulje; te so bile 
tako visoke, da so morali nanje stopiti s klopi. Ker hodulj niso obvladali, so velikokrat 
padli in si raztrgali hlače. 
 
Ob nedeljah so se zbrali na travniku, kjer so se igrali z žogo. Naredili so jo tako, da so 
v staro nogavico natlačili stare krpe in obleke. Vse so dobro zvezali z vrvjo. 
 
Nato so se razdelili v dve ekipi in začeli igrati med dvema ognjema. Če je bil travnik 
moker in te je zadela žoga, tega nisi mogel zanikati, ker si bil ves moker in blaten. 
Najraje so se igrali skrivalnice okoli sosedov. 
 
Ko so prišli iz šole, smo morali peljati krave na pašo. Ker jih je vse zeblo v noge, so 
komaj čakali, da krava naredi potičko, da so si lahko v njej ogreli svoja premražena 
stopala. 
 
Ker jim je postalo med pašo dolgčas, so po gozdu iskali ptičke, ko pa je bilo treba iti 
domov, so morali najti krave. Velikokrat so jih našli v kakšni koruzi ali vrtu. 
 

Zapisal: Furlan Peter, 6. Z 
 

 

DEDOVI SPOMINI 
 
 

Moj ded Andrej je doma iz velike družine Koščak. Imel je 4 brate in 4 sestre. Takole 
mi je povedal:   
 
»Doma smo imeli 2 kravi, s katerima smo šli v gozd po drva. Pozimi pa smo drva vo-
zili z velikimi sankami. Mi, otroci, smo se igrali z žogo iz cunj. Zbirali smo se na sose-
dovem vrtu. Igrali smo se igro med dvema ognjema, se lovili in skrivali. Bil sem dober 
igralec.  
 
Ko sem bil v 7. razredu, sem šel z učiteljem telovadbe ter mojim sošolcem na smu-
čarsko tekmovanje na Polževem, saj sem bil dober smučar. Jaz in moj sošolec sva 
imela doma narejene smuči, ostali pa so imeli kupljene smuči. Vseeno sem bil med 
prvimi desetimi. Učitelj telovadbe je bil z mano zelo zadovoljen.« 
 
Tako mi je pripovedoval moj ded in tako je tudi bilo. 
 

Zapisal: Gal Košak, 6. Z 
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                                         ATA MI JE PRIPOVEDOVAL 
 
Ko je bil moj ata mlad, so vsak dan pred poukom pasli krave in ovce. Krave so se   
ponavadi  pasle same, oni pa so se potikali po gozdu. Vedeli so za vsa ptičja gnez-
da. 
  
Včasih so ujeli kakšnega zajca in naredili piknik sredi gozda, ker so vedno kurili 
ogenj, da jih ni zeblo. 
 
V tistih časih so bili otroci vedno bosi in slabo oblečeni. Ko so zgodaj zjutraj šli na 
pašo, je bila rosa in še hladno, zato jih je zeblo v noge. Med pohajkovanjem po goz-
du so izgubili kakšno kravo. Zato so včasih zamudili pouk.   
 

Zapisal: Matic Maček, 6. Z 
 

 

MLADOST MOJE MAME 
 
 
Moja mami je bila pastirica ovac. Ovce je pasla 
od 10. do 14. leta. Živela je v Žužemberku. 
Ovce je pasla na nogometnem igrišču. Pasla 
jih je vsak dan od pomladi do jeseni. S pašo je 
začela po pouku oziroma. Ko je pojedla kosilo 
in se preoblekla. 
 
Če domače naloge ni naredila po kosilu, jo je 
delala med pašo ovac. Na paši je tudi brala 
knjige za domače branje ali bralno značko. 
 
Za pašo ovc so imeli 3 lokacije: dve v bližini 
kozolca, ki sta bili ograjeni, ena pa je bila trav-
nik, bolj oddaljen, na nogometnem igrišču. 
 
Imeli so od 10 do 20 ovc. Ovčja paša je trajala 
od 2 do 3 ure. Če so med njeno pašo prišli še 
drugi otroci, so se skupaj igrali gumitvist ali 
med dvema ognjema. Ko pa je mamičina ses-
tra (moja teta) rodila, je moja mami pazila teti-
nega otroka (mojega bratranca). 
 
Ko je zaključila s pašo, je ovce odpeljala nazaj v kozolec, jim je dala krmo in vodo 
ter odšla domov.  

Zapisala: Karolina Bregar, 6. Z 
Fotografija: Arhiv OŠ Stična 
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PRIGODE SOSEDA TONETA 
 

Moj sosed Tone je star 77 let. V njegovi mladosti  je bilo vse drugače kot danes. To-
ne in njegov prijatelj Tone sta morala, čeprav nerada, hoditi v šolo. V šolo sta hodila 
skozi gozd. A namesto da bi šla v šolo, sta se na poti skrila in se s tovornjakom po-
peljala proti Ivančni Gorici. Preden pa sta prišla do šole, je bilo pouka že konec.  
 
Ko sta naslednji dan prišla v šolo, ju je moja praprababica Ivanka zatožila učiteljici 
in ta ju je potem s šibo udarila po prstih. 
 
Ko so odšli iz šole, jim je voda skoraj vzela enega prijatelja, tako da so ga zelo tež-
ko rešili iz brzic. Učiteljica je ravno takrat pogledala skozi okno in je ta dogodek vi-
dela na lastne oči. 
 
Naslednje jutro je spet pela šiba in Tone ter njegovi prijatelji so bili zopet tepeni.  
 
Vsake toliko časa pa je v razred prišel tudi nadzornik ali ravnatelj in vedno je šel v 
zadnjo klop, kjer so sedeli Tone in njegovi prijatelji. 
 
Velikokrat niso imeli s seboj svojih zvezkov. Te so namreč skrili v gozdu, a enega 
so imeli pri sebi. Skupaj so imeli dva zvezka. Ko je bil eden napolnjen, so imeli dru-
gega. Oni so imeli tisti dan prazen zvezek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapisal: Mike Longar 6.  Z 
Ilustratorka: Ajda Barna Grabrijan, 6. Z 
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Naši učenci o ... 
 

PRIJATELJICA ME JE RAZOČARALA 
 

 
Proti koncu lanskega šolskega leta sem spoznala prijateljico, ki sem ji popolnoma zau-
pala. Skupaj sva sedeli na avtobusu na šolskih izletih, se hecali, tudi obiskovali sva 
se. 
 
V začetku tega šolskega leta sva se oddaljili. Nisva si več toliko povedali, veliko sem ji 
pisala, a brez odgovora. V razredu sem se bolj začela družiti s sošolko, s katero se 
res ujameva. Moja takrat najboljša prijateljica mi ni več toliko zaupala. Mislila sem, da 
sem kaj narobe storila ali rekla. Njene skrivnosti sem začela prejemati od drugih učen-
cev. Ni se mi več zdelo prav, da sva še najboljši prijateljici. To sem ji hotela tudi pove-
dati, ampak nisem vedela, kako bo to prenesla; ali bo to sprožilo naval joka ali kaj po-
dobnega. 
 
Kmalu zatem je že bil moj 13. rojstni dan. Prišla sem v šolo in vsi moji prijatelji so mi 
čestitali in ona pride do mene in me vpraša: »Ali imaš rojstni dan?« 
 
Takrat nisem vedela, ali naj se ji smejim ali zjokam. Priznam; bila sem jezna in žalost-
na, saj sem mislila, da ve vse, ampak ona tudi najmanjše stvari o meni  ni vedela. Ta-
krat mi je šla čedalje bolj na živce in nisem vedela, ali naj ji povem, kaj si mislim ali ne. 
Vedno sem se spraševala: »Kako bo to sprejela?« 
 
Nekaj dni zatem mi je sošolka dala vedeti, kaj je prav. Rekla mi je: »Če bi bila ona res 
tvoja prijateljica, bi se jokala za tabo!« 
 
Še isti dan sem šla do nje in ji rekla, kar si mislim. Ona pa se je le nasmejala, skomig-
nila z glavo in odšla. To me je najbolj prizadelo. Zatem sva se tudi pogovorili in si po-
vedali misli, ki so se nama ves ta čas rojile po glavi. Res sem mislila, da ji lahko zau-
pam. 
 
Zdaj imava boljši odnos. Ne poveva si ravno vsega, ampak se razumeva. Radi se ima-
va, ne glede na vse, kar se je zgodilo. Vem, da imam lahko prijatelje, na katere se lah-
ko zanesem in jim lahko zaupam vse. Hvala vam! Rada vas imam! 
 

 

A. M. 
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PRIZADELA SEM PRIJATELJICO 
 
 
Ko smo zakorakali v 6. razred, smo se tudi malo pomešali med razrede in naša nova 
šola je imela veliko več članov. 
 
Nekega dne, ne bi vedela, kako, sva se spoznali. Baje pri športni in na hodniku, ko 
smo imeli odmore. Na začetku sva si samo malo zaupali, ampak res malo, nato je naji-
no zaupanje naraščalo in postali sva BFF.  
 
Nekega mrzlega dne se mi je po glavi podilo le to, da se je najino prijateljstvo skrhalo 
in da to ne pelje nikamor. Tisti dan sem imela »slab dan«. Vse mi je šlo na živce, vse 
mi je bilo odveč in priznam: sama sebi sem šla na »jetra«. Zdelo se mi je, da se je naji-
no prijateljstvo zelo oddaljilo in da bi bilo najbolje, da nisva več BFF. Svojega mnenja 
pa nisem mogla spraviti na plano; ne bi vedela, zakaj. Občutkov sem imela ogromno in 
eden izmen njih je bil, da ona hoče, da se družim samo z njo in z nobenim drugim. 
 
Tistega dne pa mi je prijala družba ene moje sošolke, ki mi veliko pomeni.  Mojo naj-
boljšo prijateljico pa je skrbelo le to, zakaj nočem biti več njena BFF. Svojih občutkov 
nisva razkrili, temveč sva jih imeli le vsaka v svoji glavi. 
 
Imava eno igrico, ki jo igrava skupaj. Tam je napis: prijatelji, h kateremu sem dala ko-
mentar: »KR OK«. Nato pa se mi je po glavi podilo le, zakaj sem to storila, spremeniti 
se mi pa ni dalo. 
 
Čez kakšno uro me kliče. Ker se mi je zdelo, da v slušalki zelo šumi, sem jo prekinila in 
jo poklicala nazaj v upanju, da tokrat ne bo. Vendar ni nič šumelo, ampak se je jokala.  
Jokaje mi je rekla: »Kaj sem ti storila? Zakaj si mi zamerila? Zakaj nočeš biti več moja 
BFF?«. Tisti trenutek je bil zame ŠOK! Ostala sem brez besed. Ko sem prišla k sebi, 
sem ji odvrnila: »Ali se res jokaš? Kaj ti je?« 
 
Nato je najin klepet še tekel približno dve uri in sem jo vmes tudi potolažila. Izmenjali 
sva si mnenja in začeli drugo jutro v šoli znova. Ko sva se poslovili, mi je po glavi šlo le 
vprašanje: »Kaj mi je bilo? Kaj sem storila?«. Zato sem se ji tudi opravičila za vse. 
Razmišljala sem dalje o vseh teh dogodkih v enem dnevu. Nato mi je čez misli šinilo, 
koliko ji je mar zame. Spominjala sem se dogodivščin, ki sva jih doživeli skupaj. Ena 
izmed njih je povezana z mojim rojstnim dnevom. Takrat mi je prinesla dve veliki vreči 
(make-up kovček, zlat dnevnik, skodelico, balon, šopek lizik itd.). 
 
Nikoli v življenju je ne bom pozabila in vsak trenutek, vsako mnenje, skupno veselje mi 
bo ostalo v spominu in lahko vam je žal, da nimate takih prijateljev, kot jih imam jaz. Za 
prijatelje moramo narediti vse. 
 

M. N. 
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MOJE NEPOZABNE POLETNE POČITNICE 
 
 
 
Moj prvi dan počitnic je bil enkraten! Zelo sem vesela teh počitnic, obenem pa me je 
bilo strah, saj sem vedela, da moram naslednje šolsko leto v drugo šolo, to je na PŠ 
Zagradec, kjer bom obiskovala šesti razred. 
 
Takoj sem odšla do dnevne sobe in prižgala TV. 
 
Ha ha, šalim se! Ker živim na kmetiji, moram doma tudi malo pomagati staršem pri 
opravilih. Če sem pridna, dobim manjšo nagrado. Tisti dan mi je oči obljubil, da nas 
bo peljal na veselico v Ambrus, kjer je igral moj najljubši ansambel. Tam sem na sre-
čelovu zadela zajca. To me je zelo razveselilo, saj obožujem zajčke. 
 
Med počitnicami smo tudi obiskali sorodnike. Pri meni sta prenočili sestrični. 
 
Nekega poletnega dopoldneva so nas presenetili sorodniki na zanimiv način. Prišli 
so iz Amerike. Žal niso vsi govorili slovensko, zato smo si morali pomagati s panto-
mimo.  
 
Kmalu zatem so odšli so odšli nazaj v Ameriko. Nekje v sredini počitnic smo tudi mi 
odšli na zaslužen dopust na morje!!!! Tam smo bili sedem dni. En dan smo odšli v 
mesto, v katerem smo si ob polnoči ogledali čudovit ognjemet. Nato sva si s sestro 
dali narediti tatu. 
 
Naslednji večer smo si ogledali za-
nimiv hrvaški cirkus. Skoraj bi poči-
la od smeha!   
 
 
Kmalu se je dopust končal in mora-
li smo oditi domov. Doma smo se 
morali pripraviti za šolo in danes 
smo zopet tu kot 6. Z. razred v novi 
šoli, v šolskih klopeh in soočeni z 
novimi izzivi.  
 
To so bile moje najboljše počitnice! 

 

 

Avtorica zgodbe: Anja Miklič, 6. Z 

Ilustratorka: Nika Prašnikar, 6. Z 
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MOJE POČITNICE 
 

 
Opisala bom svoje poletne počitnice. Že vnaprej lahko veste, da so se mi počitnice zdele 
super. 
 
Prvi in drugi teden počitnic sem se vsak dan videvala s svojo najljubšo prijateljico Ulo in 
njenim bratom Tonijem. Kasneje pa sva z mojo mlajšo sestro odšli na Štajersko k najini 
teti.  
 
Na Štajerskem smo se z najino teto, njenim možem in najino sestrično zelo zabavali. Tam 
sva bili 10 dni. Če je bilo vroče, smo se šli tudi kopat v Javno mestno kopališče Slovenske 
Konjice. 
 
Ko je bilo teh 10 zabavnih dni konec, smo se zabavali doma. Vsak dan smo se z mami od-
pravile v Žužemberk, da smo se kopale in da smo lahko supale. 
 
Tako zabavno je minil julij. Z mami in sestrico smo se skoraj vsak dan potepale po doma-
čem okolju. Vsak dan smo peljale našo psičko Kalo na sprehod, da se je tudi ona malce 
razgibala. Kasneje sem se spet videvala z Ulo in Tonijem. En dan sem očiju pomagala pri 
hišnih in garažnih opravilih. 
 
Ko pa je prišel 13. avgust, je imela moja mami rojstni dan. Takrat ji je prišla voščit tudi mo-
ja teta in moja sestra je odšla na Štajersko za 3 dni. Ko je bila sestra pri teti, smo jaz, ma-
mi in oči pekli koruzo. Z očijem sva naredila mamici presenečenje za rojstni dan. 
 
Te počitnice so bile enkratne. 
 

 

Med počitnicami smo se z družino tudi dogovarjali, kam in kdaj bi šli na morje. Mami je 
imela dva predloga. Prvi predlog je bila Korčula, ki pa je kar daleč. Drugi predlog pa je bil, 
da bi bili na morju v Sloveniji.  
 
Odločili smo se, da gremo v Izolo. Na Korčulo pa nismo šli zato, ker se sama bojim voženj 
z ladjami in trajekti. 
 
Sama vožnja v Izolo je bila kratka, saj sva z mojo sestro že navajeni voženj, ki trajajo tudi 
po tri ure. Ko smo le prišli tja, so našo sobo še pospravljali, zato smo si najprej ogledali 
samo mesto Izola ki je zelo pisano mesto, saj tam rastline zelo dobro uspevajo. Videli smo 
tudi tablo za kraj Jagodje. 
 
Naslednje dni smo se hodili kopat in zabavat v mesto. Naš hotel je bil Sirena; imel je več 
stavb, ki so poimenovane po morskih sadežih in tako dalje. Zelo smo uživali, saj smo imeli 
le nekaj korakov do plaže. S sestro sva dobili nova potapljaška očala.  
 
Na morju smo uživali vsi, moja mami pa še najbolj, saj ji je bila Izola že poznana, ker je 
sem že kot otrok prihajala s svojo mami. Teden v Izoli je minil zelo hitro.  

                                                                                       
Avtorica obeh prispevkov: Karolina Bregar, 6. Z  
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DAN, KI GA NE BOM NIKOLI POZABIL ... 
 

Med poletnimi počitnicami julija smo se jaz, brat in oče odpravili v Vojaški muzej Slo-
venije v Pivki. Zjutraj smo se pripravili na odhod ter pozajtrkovali. Krenili smo ob 
6:30, prispeli pa ob približno 8:00. 
 
Pred muzejem je stal tank, narejen iz cvetja, lesa, kamna in drugih naravnih materia-
lov. Tank je bil seveda velik. 
 
Ko smo prišli v muzej, smo kupili tri karte. Ogledali smo si zunanji del muzeja, kjer je 
bilo nekaj tankov, vojaški avion in top. V notranjem delu muzeja smo si ogledali raz-
ne puške, tope, tanke ter tri letala. Ogledali smo si tudi del filmčka zgodovine tankov 
na Slovenskem. Ni manjkalo tudi prevoznih sredstev za vojake in mitraljezov. Vmes 
je bil vojaški helikopter, staro policijsko vozilo in staro gasilsko vozilo. 
 
Vrhunec dneva je dosegla stara vojaška podmornica, v katero smo lahko šli z vodni-
kom. Vodnik nam je razlagal, zakaj se je podmornica uporabljala, koliko članov je 
štela posadka in kaj je posadka opravljala. 
 
Ko smo bili  v podmornici, smo z ogledom končali ter se odpravili v Ljubljano, kjer 
smo šli še v kino in gledali Jezne ptiče. Po koncu filma smo se odpravili domov. 
 
Ta dan mi je trdno ostal v spominu, saj sem o tem, da bi šli v muzej v Pivki, sanjal, 
odkar sem prebral knjigo Soška fronta.  
 

Avtor: Gal Koščak, 6. Z 
 
 
Bilo je tretje jutro na morju. Jaz in moj prijatelj Peter sva že ob 7.30 nesla blazine na 
plažo. Sproti pa sva se ustavila in kupila kruh. 
 
Ko sva prihitela nazaj v apartma, so naju pričakale slastne palačinke z marmelado in 
čokolado. 
 
Potem pa smo odhiteli nazaj na plažo. Tam smo se igrali v vodi z žogo in se lovili po 
plaži. Nato naju je moj oče Bogdan popeljal na igrišče, ki nama je bilo zelo všeč. 
Tam je naju vrtel na vrtiljaku, ki je šel zelo hitro. 
 
Tisti dan smo odšli gledat ladje. Jaz, moj brat, Peter in moj oče smo opazovali ladjo, 
ki je priplula v pristanišče. Nato so naju prosili, naj priveževa to ladjo in sva jo res. 
Videla sva, da je tej ladji ime ARIA. 
 
Tisti večer smo odšli domov in spotoma skakali še na trampolinu. 
 
Ker sem se tako zabaval, tega dne ne bom nikoli pozabil. 
 

Avtor: Mike Longar, 6. Z 
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Tega dne ne bom pozabil. Z očetom sem šel v službo. Zelo sem se trudil za to, da 
sva odšla po moje novo kolo. Moje staro kolo je bilo že staro, uničeno in polno rje, 
zato sem si želel novega.  
 
Ko sva končala z delom, me je oče vprašal, če greva pogledat novo kolo. Jaz sem 
bil seveda navdušen in sva šla. 
 
Ko sva prišla v nakupovalni center, sem stekel do trgovine in počakal očeta. Ko sva 
stopila vanjo, sva si pogledala vsa kolesa. Odločil sem se za KTM kolo. Oče mi je 
poleg kolesa kupil še luč in tačko. 
 
Ko sva odšla, sem se vozil. Potem sva kolo naložila v kombi in odšla domov, kjer 
sva se z bratom vozila s kolesi vse do noči. V hišo sva prišla ponoči; še dobro, da 
sem jaz imel luč. 
 
Očetu sem bil zelo hvaležen, ker mi je kupil novo kolo, ki sem si ga zelo želel. 
 

Avtor: Matic Maček, 6. Z 
 
 
 
 
 
 

Bil je lep dan leta 2010. Tistega dne se je rodila moja sestrica. 
  
Ko je oči povedal meni in moji starejši sestri, sva bili zelo veseli, ker sva dobili ses-
trico. Oči je rekel, da bomo odšli v bolnišnico pogledat mami in mojo sestrico. 
 
Ko so mami in sestrico spustili domov, sem bila zelo vesela. 
 
Ko je mami odšla v službo, je rekla meni in starejši sestri, naj popaziva malo nanjo. 
Seveda je bila doma tudi babica in nama je pomagala pri čuvanju. Potem sta prišla 
domov mami in oči. Rekla sta, da sta prinesla presenečenje. Tako sem bila radove-
dna, da sem skakala od veselja. Potem sta nam le pokazala presenečenje. V koša-
rici sem zagledala ljubkega kužka. Ker je imel le eno tačko belo, sem mu dala ime 
Tačko. Tega kužka imam zelo rada. 
 
Naslednji dan je moja mlajša sestrica prvič v življenju pobožala kužka. 
 
Moja mlajša sestrica je vsak dan postajala večja. No, zdaj pa hodi že v prvi razred.  
 
Tega dne ne bom nikoli pozabila, ker sem dobila mlajšo sestrico ter kužka, ki ga 
imam še danes zelo rada in on mene tudi. 
 

                                               Avtorica: Anja Miklič, 6. Z 
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Nekega lepega sončnega dne pred 3 leti sva jaz in moj brat igrala nogomet. Igrala 
sva ga pred hišo, ko se je naenkrat zgodilo nekaj groznega. Stopila sem na žogo in 
se z glavo udarila v rob vhodnih vrat. 
 
Poklicala sem mami in ji povedala, kaj se je zgodilo. Mami mi je hitro dala obkladke, 
saj je kri lila  kot iz škafa. 
 
Hitro sva  se usedli v avto in se odpeljali v zdravstveni dom v Ivančno Gorico. Tam so 
me lepo sprejeli in bili prijazni. A na žalost je zdravnica rekla, naj pohitiva  v Ljubljano. 
Hitro sva se odpravili. 
 
Ko sva prišli na urgenco, sva morali čakati 30 minut. Potem je do mene prišla zdrav-
nica in me odpeljala v zdravniško sobo. Tam me je vprašala, kaj sem delala, da se mi 
je to zgodilo. Lepo sem ji odgovorila in ona mi je lepo povila glavo, da ni bilo treba dr-
žati obkladkov. Zelo sem ji bila hvaležna. Potem me je poslala na slikanje naprej po 
hodniku. Tam sem morala dati ves nakit s sebe. Slikali so me in me napotili v opera-
cijsko sobo. Zelo me je bilo strah injekcije, a bilo je tudi malo smešno, ker so morali 
biti vsi starši oblečeni v zelo čudna zaščitna oblačila. 
 
Na vrsti sem bila jaz. Z mami sva odšli v operacijsko sobo. Tam sem se malo ustraši-
la, ker je bilo notri veliko zdravnic in zdravnikov, a minilo je hitro. Najprej so mi rano 
sprali in počesali. Potem so mi dali injekcijo in glavo povili.  
 
Ko je bilo vsega konec, sva se odpravili v avto in odšli domov, kamor sva prispeli oko-
li 24.00, ko sem že spala. Mami me je zbudila in pospremila do stopnic. Takoj sem 
šla spat. Še dobro, da nisem imela naslednji dan šole, ker bi pri pouku zagotovo za-
spala. 
 
Po 14 dneh sem odšla v Ivančno Gorico, da so mi odstranili vse tri šive, ki sem jih do-
bila. Vsi smo bili veseli! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtorica: Sara Jernejčič, 6. Z 
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Vedno sem si želel imeti trampolin. Velikokrat sem gledal proti sosedu, ker je imel 
tudi on trampolin. Hodil sem k njemu, da bi skakala in se lahko zabavala. 
 
Ko smo s starši zbrali dovolj denarja, smo šli v Ljubljano kupit nov trampolin. Že na-
slednji dan smo ga postavili, tako sem ga preizkusil. 
 
Nekaj časa sem se na trampolinu zabaval, a sčasoma sem se ga naveličal in nekaj 
časa sploh nisem hotel skakati. 
 
Nekega dne sem dobil  dobro idejo. Poklical sem prijatelje, da bi se zabavali. Šli smo 
na trampolin, skakali smo in delali akrobacije. Sčasoma smo se naučili več trikov. 
 
Trampolin imam še danes, na njem se še vedno zabavam in delam trike.  
 

Avtor: Peter Furlan, 6. Z 

 

 

Pisala bom o dnevu, ko sva z mojo mlajšo sestro Jernejo … 
 
Nekega dne sva z mojo mlajšo sestro Jernejo pometali garažo, saj nama je oči ome-
nil, da bo on med vikendom pokosil ostalo travo, ki je še ni, in da bova midve pogra-
bili to travo. S sestro se naloge nisva ravno razveselili, je pa oče omenil tudi, da bova 
morali pomesti garažo.  
 
Seveda sva s pometanjem začeli takoj, ko je on odšel sosedom raztovorit debla za 
električne drogove. Sosedje imajo podjetje in moj oče tam dela. 
 
Ko je odšel, sva z mojo sestro začeli s pometanjem. Odprli sva okna in vrata, nato pa 
je moja sestra začela pometati. V garaži je bil tudi viličar, ki nama je bil v napoto pri 
pometanju. Zato sem Jerneji predlagala, da bi jaz viličar prižgala in bi ga zapeljala 
bolj naprej. Jerneja se je s tem strinjala in takoj sem začela z vžiganjem viličarja. Ker 
pa ga imamo že dobrih osem let in že težje prižiga, nama ni vžgal. Poskusili sva 
kasneje in nama je prižgal. Zapeljala sem ga bolj naprej ter ga ugasnila. Sestra je 
pometla žaganje pod njim. Kasneje nama je bil viličar tudi tam v napoto. Poskusila 
sem ga ponovno vžgati in mi je uspelo. Viličar sem obrnila, skoraj bi se zaletela, am-
pak sem ga zapeljala ven iz garaže ter ga parkirala pri kupu desk. S sestro sva tako 
pometli garažo in čakali na očeta. Ker ga kar nekaj časa ni bilo, sva ssestro viličar 
spet parkirali nazaj v garažo, jo zaprli in zaklenili. 
 
Kasneje je oče prišel domov in povedali sva mu čisto vse, kar se nama je zgodilo. 
Ponosen je bil na naju s sestro, da nama je kaj takega sploh uspelo. 
 
Tega dne ne bom nikoli pozabila. 
 
                                                                          

Avtorica: Karolina Bregar, 6. Z 
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30. 4. 2016 se mi je zgodilo nekaj čudovitega. S svojim inštrumentom sem odšla na 
tekmovanje. Z menoj sta šla oči in mami. Od doma smo odšli okoli 5.30. Tako zgodaj 
smo se odpeljali, zato ker sem imela tekmovanje na Krasu v Goriških brdih. To tekmo-
vanje se je odvijalo na gradu Dobrovo. 
 
Bil je lep hladen in sončen dan. Tja smo prispeli okrog 8.30. Takrat sva šli z mami še 
v bližnjo trgovino po malico. Medtem je oče sedel v avtu in bral knjigo. Ko sva se vrni-
li, smo vsi pojedli malico. Počakati pa smo morali na mojo profesorico violine. 
 
Ko je prišla, smo se vsi skupaj odpravili na grad. S seboj sem vzela violino, note, pija-
čo in banano. Banano (sem imela) zato, ker ima hormone sreče. Pred tremi leti mi je v 
Novi Gorici prinesla srečo, da sem dobila srebrno priznanje za igranje na violino. 
 
Ko sem prišla v notranjost gradu, so me pospremili proti vadnicam. Poleg moje učite-
ljice violine je bila zraven tudi moja spremljevalka violine. Vsi smo poslušali še druge, 
ko so igrali. 
 
Potem sva jaz in Eva povadili moj program. Po desetih minutah sem bila zelo živčna, 
ker sem bila kmalu na vrsti. Strah me je bilo. Potem mi je učiteljica rekla: »Reci stra-
hu: počakaj, da odigram in potem se bova pogovarjala!« 
 
Bil je moj trenutek, da odigram, kar sem se naučila; res ni bilo težko. 
 
Ko je bilo mojega nastopa konec, smo: oče, mama, jaz, učiteljica ter spremljevalka  
odšli v kavarno na pijačo. Tam mi je profesorica rekla, da je ponosna, ker ima tako 
dobro učenko. 
 
Ko smo vsi spili, je oče plačal pijačo. Počasi smo se odpravljali domov. Tako lepo je 
bilo, da se nisem mogla posloviti, a vseeno sem komaj čakala, da pridem domov.  
 
Naslednji dan sem pogledala na internet, če so rezultati že objavljeni, a ni jih še bilo. 
V nedeljo ob 1.30 ponoči je šla mama na računalnik in videla, da sem spet dobila sre-
brno priznanje, a po nagrado je bilo treba tudi iti. 
 
V nedeljo ob 14.30 smo  se odpravili v Brda tik ob meji z Italijo, kjer je bila tudi moja 
učiteljica, ki mi je izročila priznanje. Takoj smo se odpravili domov. Še prej pa smo si 
ogledali kraj, kjer snemajo serijo Ena žlahtna štorija. 
 
Domov smo prispeli okrog 20.50. Takoj sem se odpravila v posteljo.     
 
TO STA BILA MOJA NAJLEPŠA DNEVA!!!!!! 
 

Avtorica: Sara Jernejčič, 6. Z 
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Najbolj mi je ostal v spominu izlet na Veliko planino. Tega izleta sem se zelo veselila. 
Ob odhodu sem bila žalostna, ker oči ni šel z nami, a sem se s tem kmalu sprijaznila 
 
Ko smo se končno pripeljali, je mami začela govoriti o nekakšni gondoli. Z bratcem sva 
jo povpraševala, kaj to neki je. 
 
Naenkrat  pa sva zagledala  kocko na vrvici. Upirala sva se in jokala, a naju je mami 
opogumila. 
 
Med vožnjo pa je začela stokati mami, zato sva jo z bratcem začela tolažiti. 
 
Vožnja je bila zelo hitra; en sam skok z gondolo in smo bili na vrhu dolgo pričakovane 
planine, po kateri smo hodili eno uro in si ogledovali koče ter krave, a kmalu smo bili 
pohodniki lačni. V koči na vrhu planine smo si naročili marmeladne cmoke in govejo ju-
ho; bilo je za prste oblizniti. 
 
Na poti domov sva hodila z bratcem kar po kolenih in mami prosila za vožnjo  z  gondo-
lo. Mami je zavrnila najin predlog. Bila sva jezna in kar tekla od jeze. 
 
Kmalu smo se pojavili pri veliki kocki na vrvici. 
 
Imela sem se zelo lepo. Upam, da se še tak izlet kdaj ponovi in da bomo šli še z 
očkom, čeprav so me mišice bolele od vrha do tal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avtorica: Ula Zabukovec, 6. Z 

Ilustrator: Tim Hrovat, 9. Z 
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MOJ NAJSREČNEJŠI DOGODEK 
 
 
Moj najsrečnejši dan je bil, ko sem izvedela, da je šla stričeva žena v porodnišnico 
in da bom že čez nekaj ur dobila  bratranca. Moj stric Matjaž je prišel k nam na kosi-
lo, nato pa je odšel. Zelo ga je skrbelo. 
 
Potem sem se še malo igrala in pomagala mami in ko je bila ura pol osmih, sem se 
šla skopat, si umit zobe in gledat sem šla Popolno poroko. Nato sta prišla še mami 
in oči. Mami je rekla, da gre kar spat, oči pa je z mano gledal  televizijo. 
 
Čez nekaj časa prihiti mami v dnevno sobo in pove, da se je rodil bratranec, ki mu 
je ime Matevž. Bila sem zelo vesela. Hitro sem poklicala svojo in od takrat naprej 
tudi Matevževo babico in ji povedala to veselo novico. Bila je zelo vesela. Nato sem 
poklicala še teto Katjo in še njej povedala, da se je rodil njen nečak, bila je zelo ve-
sela. Mi smo se še malo poveselili. 
 
Že naslednji dan je prišel stric in nam pokazal slike bratranca, ki so mu že v poro-
dnišnici naredili irokezo, saj je imel tako dolge lase. 
 
Zdaj je Matjaževa žena spet noseča  in kmalu bom dobila sestrično ali bratranca, 
Matevž pa je zdaj star že 1 leto in še nekaj mesecev, kmalu bo star 2 leti. 
 
 

                                                                             Avtorica: Nina Jernejčič 6. Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustratorka Sara T. iz vrtca Sonček, skupina Polžki, se pomladi zelo razveseli. 
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V PRIČAKOVANJU PRVEGA ŠOLSKEGA DNE 
 
 
Bil je zadnji dan počitnic in komaj sem čakala prvi šolski dan v Zagradcu. Ko nas je 
avtobus pripeljal pred šolo, smo do začetka prve ure čakali na dvorišču. 
 
Zazvonil je zvonec in vsi učenci so se razvrstili po razredih.  
 
Kmalu nas je sprejela naša učiteljica Dragica Šteh. Z njo smo se odpravili v razred 
Z 2 4. Tam nam je najprej razdelila ključe od naših omaric. Po malici nam je poka-
zala naše omarice, zatem pa še celo šolo. 
 
Na urniku smo še imeli še zadnjo uro. To smo izkoristili za uvodno uro pri matemati-
ki. 
 
Ko je bilo konec našega prvega dne pouka, so nekateri odšli na kosilo, nekateri pa 
smo počakali v varstvu vozačev. 
 
Po našem prvem šolskem dnevu smo odšli domov s prvim šolskim avtobusom. 
 
Doma nisem mogla nehati pripovedovati o tem, kaj vse se mi je tega dne zgodilo. 
Prvega šolskega dne ne bom nikoli pozabila. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Avtorica: Maruša Hrovat, 6. Z 
Ilustratorka:  Tjaša Meglen, 7. a Z 
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Bila je zadnja noč počitnic. Ko sem šla v posteljo, sem se zelo veselila naslednjega 
dne. 
 
Prišel je dan, ko sem se morala zbuditi zelo zgodaj zjutraj. Ko me je starejša sestra 
prišla zbudit v mojo sobo, sem bila zelo vesela, ker sem šla v drugo šolo. 
 
Ko sem prišla na šolsko postajo, sem zagledala svojo sošolko in sošolca. 
 
Prišel je avtobus. Hitro sem stopila vanj in se odpeljala v novo šolo. Ko sem stopila 
skozi vrata, nas je pričakala razredničarka Dragica Šteh. Pokazala nam je, kje je naš 
razred. Vstopili smo vanj. Zagledali smo veliko tablo in veliko miz. Učiteljica je rekla, 
naj si izberemo mesto, kjer bomo sedeli do konca šolskega leta. 
 
Nato smo se predstavili učiteljici. Ko nas je poklicala k mizi, smo dobili svoj ključ od 
omaric. Učiteljica nas je opozorila, naj pazimo nanj. Potem nam je razkazala šolo. 
Ko je minil dan, sem odšla na avtobus. Ko sem pripela na postajo, sem veselo odkora-
kala po hribu domov. 
 
Naslednji dan sem bila zelo vesela, ker sem prišla zopet v to šolo. 
 
Tako od danes naprej hodim zelo rada v šolo, ki je v Zagradcu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avtorica: Anja Miklič, 6. Z 

Ilustratorka: Nadja Pavčič, 7. a Z 
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PISAN.SVET 

ŠOLSKI ODMORI 
 
Šolski odmori so v povprečju dolgi pet minut, kar je za nas relativno kratek čas. V 
teh petih minutah učenci komaj da pridemo do sosednje učilnice, zato smo pri na-
slednji šolski uri utrujeni ter tečni. 
 
Ko prispemo v šolo, imamo na voljo nekaj časa, da si odpočijemo od naporne vožnje 
z natrpanimi avtobusi in da od svojih sošolcev prepišemo, česar pač nismo naredili 
doma. Nekaj minut namenimo tudi hitremu ponavljanju učne snovi. 
 
Odmor je edini čas, ko se učenci pred ocenjevanjem znanja zares učimo. Učitelji te-
mu pravijo lenoba in so mnenja, da bi se morali učiti doma, s čimer pa se mi ne stri-
njamo. Prepričani smo, da se v času odmorov s timskim delom (s sošolci) da odpra-
viti še zadnje učne primanjkljaje. 
 
Menim, da bi morali odmore podaljšati vsaj za štiriinštirideset minut od naslednje 
ure. V tem ukrepu bi moralo ministrstvo resno razmisliti. Obstaja pa tudi milejši 
ukrep, da bi začeli šolski dan ob dveh in končali deset čez dve, kar pomeni: pet mi-
nut odmora in preostanek ure pouk. 
 
Prav tako so naše torbe skozi vse šolsko leto pretežke in učitelji prezahtevni. Poleg 
šole je tu še domača naloga, ki po pravilih ni obvezna, a jo učitelji zahtevajo. Preveč 
ur je namenjenih pouku angleščine, slovenščine in vseh ostalih predmetov, ki od nas 
zahtevajo reproduciranje učne snovi. Več ur bi moralo biti namenjenih športu in li-
kovni umetnosti. 
 
Zato pozivam ministrstvo za šolstvo, da v slovenski osnovnošolski sistem uvede 
spremembe, ki bodo vključevale čim več športnih aktivnosti. 

M. Z. 

 

ŠOLA, DA SE TI ZROLA! 

 

V popolni šoli bi bilo vse elektronsko. Učiteljev ne bi bilo, imeli bi samo angleščino in 

šport. Malica in kosilo bi trajala samo dve uri in potem bi sledilo pet dni vikenda. 

Za zajtrk bi jedli palačinke z marmelado, za kosilo pa vse, kar ti srce poželi. Vsako 

leto bi odšli na potovanje v tuje države. 

Vse leto bi uporabljali tablice na dotik. Spraševanja ne bi bilo in vso snov bi se učili 

zgolj za zabavo. 

Ob torkih bi imeli dve uri, posvečeni nogometu, kjer bi poraženci plačali pico v bližnji 

piceriji. 

X. X. 
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SVET, KOT GA VIDIM JAZ 

 
Svet se dandanes zelo spreminja. Vse več je kriminala, sovraštva, samomorov, nihče 
pa se ne zmeni za lepši in boljši svet.  
 
Ljudje imajo glede drugih preveč predsodkov, niso strpni in mislijo, da med seboj niso 
enakovredni. Nekateri imajo predsodke do črncev, do invalidov oz. umsko prizadetih 
ljudi.  
 
Na svetu pa je še veliko drugih ljudi, ki imajo radi svoje življenje, svojo družino, prija-
telje in jim ni pomemben samo denar. Nekaterim ljudem se svet vrti samo še okoli 
denarja, ne pomislijo pa na druge. Bogati nikoli ne pomislijo, da bi s svojim denarjem 
lahko veliko pripomogli k pomoči potrebnim. Svoj del denarja bi lahko podarili bolni-
šnicam, sirotišnicam in drugim ustanovam, ki denar potrebujejo.  
 
Če starši svojemu otroku kupijo vse, kar si zaželijo, postanejo razvajeni in samovšeč-
ni. Posledica tega je, da ne bodo ti otroci nikoli v življenju znali ceniti, kar imajo ali 
poznali pravo vrednost denarja. 
 
Z denarjem ne moremo kupiti najbolj osnovnih dobrin, torej zdravja, prijateljev, lju-
bezni in sreče nasploh.  
 
Tudi drugi ljudje radi kupujejo stvari, ki jih sploh ne potrebujejo. Nekateri kupujejo sa-
mo zaradi mode ali ker so zavistni do drugih, ki imajo lepe in nove stvari.  
Večina ljudi je brezposelnih in svojemu otroku ali družini ne morejo nuditi tega, kar 
potrebujejo.  
 
V življenju je pomembna tudi izobrazba, predvsem na ravni dela, da lahko preživljaš 
svojo družino. Najpomembnejša je osnovna šola, saj se lahko le tako odločiš, kaj te v 
življenju veseli in bi si s tem »služil kruh«.  
 
Mislim, da se lahko ljudje na svetu še bolj povežejo in skupaj ustvarijo še boljši svet. 
Nikoli ni prepozno za spremembe.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtorica: Nina Novak, 9. Z 

Fotografija: Arhiv OŠ Stična, PŠ Zagradec 
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SVET, KOT GA VIDIM JAZ 
 
Svet je krog povezanih ljudi, ki so lahko prijazni ali pa zlobni. Veliko ljudi je bogatih, 
drugi pa so revni in se komaj preživljajo. Današnji svet se po mojem mnenju vrti le še 
okoli denarja, kar pa je glavni vzrok, da se ljudje čedalje bolj oddaljujejo drug od dru-
gega. Veliko ljudi je zelo bogatih in se »kopajo v denarju«, ki so si ga pridobili z uma-
zanimi posli … 
 
Sama menim, da sta resnični vrednoti v življenju družina in prijatelji. Če si bogat in ni-
maš prijateljev ter družine, ki bi ti stala ob strani, ti denar pod nobenim pogojem ne 
more nadomestiti ne stiska prijateljeve roke ne vzpodbudne besede družinskega čla-
na, ki ti je zelo pri srcu. 
 
Ljudje sodobnega časa mislijo, da se da dandanes z denarjem kupiti prav vse, vendar 
to ni res. Kdor je takega mišljenja, se ne zaveda, kaj pomenijo besede zdravje, druži-
na, prijatelji, ljubezen, sreča…, saj se takih stvari v življenju ne da kupiti.  
 
Kakšen pomen ima to, da otrok iz zelo bogate družine vsak teden pridobiva svojo žep-
nino?  Sploh ni razloga, da bi vsak teden starši dajali otroku tedensko žepnino, saj se 
s tem otrok le razvadi in v svojem življenju nikoli ne bo vedel, kaj je to starševska (oz. 
najbolj) materinska ljubezen. Veliko več bo v življenju pridobil otrok, ki izhaja iz revne 
družine, saj bo znal ceniti starše in bo vedel, kaj pomeni njihova ljubezen do otrok. 
Prepričana sem, da bo lahko tak otrok (za razliko od razvajene bogate mladine) v pri-
hodnosti odlično vzgajal tudi svoje otroke, saj je od svojih skromnih staršev prejel ču-
dovito življenjsko popotnico vrednot. 
 
Glede izobrazbe imam jaz drugačno mnenje od svojih vrstnikov. Menim, da je kljub 
učenju, nad katerim se pritožuje večina učencev in učenk, šolanje zelo pomembno, še 
najbolj pa je pomembna osnovna šola. Vsak ve, da se nikomur, ne učiteljem ne učen-
cem ne da hoditi v šolo, a morajo. Osnovna šola je zelo pomembno obdobje tvojega 
odraščanja, saj ko pridobivamo znanje v šoli, se na koncu lažje odločimo, v katero 
smer bi radi šli. Izbira prave srednje šole je prvi tako pomemben korak, saj se moraš 
zelo potruditi, če se hočeš dobro izobraziti, da potem dobiš zaposlitev, da lahko vsaj 
preživiš. V življenju ne bodo mogli vedno zate skrbeti starši, kot bi to mislili otroci iz bo-
gatih družin, a se je potrebno zavedati, da ko dopolniš 18 let, postaneš odgovoren 
sam zase in nimajo starši nobenih načel, da morajo skrbeti zate še po 18. letu starosti.  
 
V današnjih časih se na tem svetu dogaja zelo veliko nasilja. Kamor koli se želiš od-
praviti, vedno bo nate prežala neka nevarnost, bodisi uživalci mamil bodisi napadalci 
… Po večernih novicah zelo pogosto (skoraj vsak dan) objavijo, da se je kdo ubil ali so 
ga ubili, kar ljudi zelo prestraši. 
 
V današnjih časih vse več mladih zahaja v droge zaradi prepirov s prijatelji, raznih 
konfliktov, zaradi pomanjkanja starševske ljubezni … 
 
Menim, da so ljudje v današnjih časih zelo kruti in če bomo tako nadaljevali, bomo 
kmalu izgubili vse, kar smo si do sedaj priborili. Zaradi vsega, kar se dogaja, bodo 
mnogi izgubljali službe, družine prijatelje, na koncu pa bomo ostali le še osamljeni in 
tako bo svet začel propadati.                           

Avtorica: Nina Miklič, 9. Z 
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NAŠ SVET V PRIHODNOSTI … 
 
 
Menimo, da bo v prihodnosti prišlo do velikih sprememb. Spremenil se bo naš na-
čin življenja, s katerim se bomo spremenili tudi ljudje ter naša okolica.  
 
V šolah bodo zvezke nadomestili tablični računalniki. Zelo malo ljudi bo bralo tis-
kane knjige. Zaradi napredovanja tehnologije bodo otroci in starši večino svojega 
časa preživeli v družbi pametnih telefonov, tabličnih računalnikov ter televizije, kar 
bo še dodatno pripomoglo k poslabšanju ocen v šolskih redovalnicah. 
 

Na svetu bo veliko več podjetij, kar bo pripomoglo k večji zaposlitvi prebivalcev, 
vendar bodo tovarne veliko bolj onesnaževale zrak. S tem bo onesnažena narava 
in cela Zemlja. Ljudje bomo čedalje težje dihali in prišel bo čas, ko bo na Zemlji 
zmanjkalo svežega zraka.  
 
Ljudje bodo postali vedno bolj sebični, kar pomeni, da bodo hoteli imeti vse zase 
in se sploh ne bodo menili za druge. Ker se bodo ljudje menili samo zase, bodo 
zakoni začeli propadati, s tem bo veliko več ločitev in posledično tudi manj otrok 
ter tudi več razdrtih družin. Otroci bodo nesrečni in s tem jih veliko ne bo hodilo v 
šole ali pa bodo imeli slabše ocene zaradi problemov v svoji družini. Ljudje ne bo-
do imeli več prijateljev in posledično bodo veliko svojega časa preživeli doma za 
računalnikom, tablico in telefonom, tako kot smo že omenili. 
 
Mislimo, da se bo življenje v prihodnosti zelo spremenilo na slabše.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Avtorici: Nika Novak, Tjaša Zore in Urška Pečjak, 9. Z 

Ilustratorka: Maša Žnidaršič, 7. b Z 
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SVET, KOT GA VIDIM JAZ 
 
Svet, kot so ga v mojih letih poznali starši, se je do danes zelo spremenil, v nekaterih 
pogledih na slabše, v drugih pogledih na bolje. 
 
Ko so bili moji starši v najstniških letih, so po končanih obveznostih šli ven s prijatelji, 
se zabavali, vendar so se zabavali na veliko drugačen način. Oni so se zabavali s pri-
jatelji, mi pa se zabavamo z računalniki, telefoni … – skratka s tehnologijo. To se je 
spremenilo na slabše. Tehnologija je postala zasvojenost. 
 
A vedno več je tudi zasvojenosti z drogami. Vedno več mladih se odloči za to napač-
no pot, zaradi težav doma, v šoli … ali pa ker jim primanjkuje bližine drugih ljudi. 
Velik problem so tudi begunci in vojne, neposluh državnih voditeljev. 
 
Ljudje v teh časih sploh ne znajo živeti. Veliko vprašanje je, ali se bomo mladi v priho-
dnosti sploh odločali za skupno življenjsko pot. Veliko je tudi brezposelnosti, svetovno 
bogastvo je nepravično razdeljeno, veliko ljudi je ločenih in brez zavetja … 
 
Zasvojenost je velik problem današnje družbe, saj ti ljudje vse premoženje namenijo 
za nakup drog in nato jim zmanjka denarja ta preživetje. 
 
Problem zasvojenosti nastane predvsem zaradi problemov v družini, starši nimajo več 
časa za svoje otroke; ne posvečajo se jim več toliko. 
 
Razmere v današnji družbi bi lahko izboljšali tako, da bi se več družili, se bolj posve-
čali drug drugemu in ne toliko tehnologiji in službi, da bi se v prostem času družili z 
družino in prijatelji, moramo komunicirati eden z drugim. 
 
Le mi se lahko potrudimo in naredimo ta svet boljši in izboljšamo medsebojne odnose. 
 

Avtorica: Stela Podržaj, 9. Z 

 

Življenje je lepo, včasih tudi težko. V življenju se srečamo z veliko težavami, npr. v šo-

li, službi in doma. 

Ljudem je pomembno, da imajo dom, hrano, pijačo, službo … Meni je pomembno, da 

sem prijazen do staršev, da dobim dobre ocene in da imam prijatelje. Spremenil bi, da 

bi imeli vsi enake plače in da ne bi bilo revnih in bogatih. 

Danes je zelo popularen splet. Ljudje se zato čedalje manj družijo. Rajši si pošiljajo 

sporočila, zato je čedalje več družin, v katerih se starši ločujejo. 

V današnjem življenju je čedalje pomembnejša izobrazba, da se kasneje lahko zapo-

sliš v dobri službi oziroma da opravljaš delo, ki te veseli. 

V življenju bi spremenil, da bi vsi imeli službo in svoj dom, da ljudje ne bi živeli v po-

manjkanju in da na svetu ne bi bilo več trpljenja. 

Avtor: Janez Meglen, 9. Z 
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PAMETNI TELEFONI – DOBRI PRIJATELJI ALI SOVRAŽNIKI? 

 
Pametni telefoni so danes nepogrešljiv človeški pripomoček in po eni strani že sko-
raj njegov najboljši prijatelj. Na njih se da narediti že skoraj praktično vse: od pred-
stavitve Power Pointa, do tega, da naročiš spodnjice s Kitajske. Res so zelo priroč-
ni in nam olajšajo marsikatero stvar. 
 
Vendar pa kot vsaka stvar na tem svetu tudi telefon ob prekomerni uporabi lahko 
škodi. Lahko vpliva na različna področja našega življenja. 
 
Za začetek bom izpostavil odnos do družbe, v kateri živiš. Če prekomerno uporab-
ljaš telefon, postopoma postajaš zasvojen in se počasi oddaljuješ od druženja s 
svojimi prijatelji, kasneje morda celo od svoje družine. Prekomerna uporaba pov-
zroča tudi različne bolezni. Najbolj aktualna v tem času je digitalna demenca. Ta je 
rezultat tega, ker si dandanes stvari ni treba zapomniti, ker greš lahko za vsako ma-
lenkost na svetovni splet in tu izbrskaš podatek, ki ga potrebuješ. Tudi telefonske 
številke, ki smo jih že morali znati na pamet, so sedaj vse shranjene na telefonih. 
 
Naj se vrnem še enkrat k temu, kaj vse lahko počneš na telefonu. Lahko igraš raz-
lične igrice in deskaš po Facebooku, Instagramu in drugih družabnih omrežjih. Kaj 
kmalu lahko storiš napako, saj moraš paziti, kaj vse objavljaš na družabnih omrež-
jih. Nikoli ne veš, kje so ljudje, ki bi ti lahko s pomočjo teh podatkov lahko škodovali. 
 
Problem pa je tudi v ceni telefonov, Dandanes prijatelji med seboj primerjajo telefo-
ne in se sprašujejo, kateri je boljši. Seveda so boljši telefoni, za katere odštejemo 
več denarja. Po mojem mnenju imajo dražji telefoni višjo ceno samo zaradi znam-
ke. 
 
Zelo pomembno je, da se otroci, mladostniki in tudi odrasli ne obremenjujejo s tem, 
kakšen telefon imajo, saj nenazadnje je telefon namenjen temu, da nekoga pokli-
češ ali pa mu pošlješ sporočilo. Seveda pa je bolje, če na njem lahko narediš še kaj 
zanimivega. 
 
Torej, telefon je zelo uporaben, vendar ob prekomernem uporabljanju lahko zelo 
škodi. Telefon, s katerim boš lahko delal večino stvari, ki smo jih lahko počeli samo 
na računalniku, lahko dobiš za malo več kot 100 evrov in ne bo dosti razlike v pri-
merjavi s tistim, ki stane 700 evrov. 
 
Zato vam ob koncu svojega razmišljanja polagam na srce naslednje besede: Raje 
odložite telefone in pojdite ven, v svet, 
 
 

Avtor: Matevž Perko, 9. Z 
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GORI, DOLI, NAOKOLI PO AVSTRALIJI 
 
 

V ponedeljek, 3. aprila 2017, so naši osmošolci v 
okviru geografskega dneva spoznavali Avstralijo. 
Na šoli smo gostili gospoda Roka Pirnata, ki je 
pred nekaj leti obiskal to celino. V dveh mesecih 
je prepotoval 2200 km in doživel marsikaj zani-
mivega. Za pot do Avstralije je (skupaj s postan-
ki) potreboval 32 ur. 
 
Preberite si, kaj nam je med drugim zaupal o tej 
izredno zanimivi celini. 
 
 
10 zanimivosti o Avstraliji in njenih prebival-
cih: 
 
1. Avstralija je celina z največ strupenimi 

kačami na svetu. V morski vodi prežijo na 
kopalce tudi zelo strupene meduze. 

 
 
3. Veliko avstralskih staroselcev – Aboriginov živi od socialne pomoči (ki jo    
porabijo  za droge in cigarete).  Aboriginu po nobenim pogojem ne smeš gle-
dati v oči, sicer ga lahko zelo vznemiriš. 
 
4. V Avstraliji ves cestni promet poteka po levi strani cestišča. Ob cestah bo-
ste videli veliko povoženih kengurujev, ki so jih zbili avtomobili ali veliki tovornjaki (ki 
jim pravijo cestni vlaki). 
 
5. Avstralci so zelo komunikativni in zelo radi uživajo v življenju. 
 
5. Cene hrane, pijače in nekaterih izdelkov so precej višje kot v Sloveniji (za 
eno kepico sladoleda boste odšteli 1.80 evra, ena skodelica kave v gostišču stane 3 
evre, škatlice znane znamke cigaret pa 16 evrov; za dobro kosilo je treba odšteti   
60–70 evrov, za povprečno kosilo pa 25–30 evrov) 
 
6. Povprečna avstralska plača znaša 120 000 ameriških dolarjev. 
 
7. Coober Pedy je mesto, v katerem zaradi hude vročine ljudje živijo pod zem-
ljo.  V zimskem času se temperature gibljejo 17–25 stopinj Celzija. 
 
8. Avstralci radi jedo kengurujev biftek, emujeve klobasice in krokodilje ocvr-
tke. 
 
10. V Avstraliji v manjših naseljih prevladujejo prostorne enoetažne hiše. 
 
 

Povzela: Nataša Rebec Lukšič, prof. 
Fotografija: Arhiv OŠ Stična, PŠ Zagradec 

Rok Pirnat  z bumerangom 
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ZAGRAŠKI SEDMOŠOLCI SO SPOZNAVALI AZIJSKE 
DRŽAVE IN NJIHOVE POSEBNOSTI 

 
 

21. aprila 2017 smo na PŠ Zagradec v okviru geografskega dne gostili gospo Jožefo 
Robek, ki nam je pripravila zanimivo potopisno predavanje o treh azijskih deželah, po 
katerih je potovala: Indiji, Tajski in Kitajski. 
 

Na indijskih cestah lahko srečamo številne rikše in tuk tuke. 

Ulični prodajalci mimoidočim ponujajo raznovrstne izdelke. 
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Na Tajskem je veliko udomačenih tigrov ... 

Tajska »dolgovratka« 
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Kitajska je med drugim znana po Kitajskem zidu in ... 

… izredno eksotičnih jedeh. 

Pripravila: Nataša Rebec Lukšič, prof. 
Fotografije: Osebni Arhiv Jožefe Robek 
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KROŽEK MODELARSTVA NA OŠ STIČNA 

 
Modelarski krožek poteka na OŠ Stična že drugo šolsko leto. Prvo leto je krožek po-
tekal le na PŠ Zagradec, kjer so učenci začeli z izdelavo lesenih modelov dirkalnih 
čolnov. V letošnjem šolskem letu so zagraški učenci nadaljevali pričeto delo in rav-
nokar zaključujejo svoje projekte. Čolne bodo še ustrezno polakirali, da bo les zašči-
ten pred vodo. Nazadnje pa jih bodo opremili še z ustreznimi elektromotorji ter radij-
skimi oddajniki in sprejemniki.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tilen (8. Z) in Miha (9. Z) med izdelavo svojega čolna 

 
 
V šolskem letu 2016/2017 se je dejavnost modelarstva razširila še na matično šolo, 
kjer učenci s pomočjo računalniškega programa Sketchup modelirajo v 3-
dimenzonalnem prostoru (3D). Učenci so hitro usvojili osnovne prijeme za delo z 
orodji v Sketchupu in nastajalo je vedno več lepih izdelkov.  
 
 
 
Računalniške modele so učenci natisnili s pomočjo nove šolske pridobitve – 3D tis-

kalnika. Izdelali so sledeče uporabne izdelke: 3D snežinko, škatlico za šilček – z lo-

gotipom šole ali imenom učenca, različne škatlice, obeske.  
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S 3D tiskalnikom so tudi zagraški modelarji 

natisnili pogonske sklope – turbine za svoje 

gliserje. 

 

 

Kot zadnji projekt pa učenci modelirajo obesek – svetilko. Tukaj je le nekaj prime-
rov izdelkov: 

Obesek za novoletno jelko – snežinka (natisnjena in sestavljena) 

                               

                              Škatlica za šilček z logotipom OŠ Stična 
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V 3D modeliranju pa so se preizkusile še učenke 7. razreda PŠ Višnja Gora, ki 

obiskujejo krožek astronomije. V Sketchupu so modelirale in nato natisnile povsem 

delujoč model ekvatorialne sončne ure.  

 

 

 

 

 

 
 
Učenci 7., 8. in 9. razredov ste že zdaj vabljeni, da se nam pridružite pri modelar-
stvu ali astronomiji v prihodnjem šolskem letu.  

 

 

 

 

Avtor: Lovro Ulcej, prof., mentor modelarskega krožka 

Fotografije: Arhiv OŠ Stična 

Sončna ura z logotipom OŠ Stična 
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I SPEAK ENGLISH 
 
  

COMMERCIALS ARE HARMFUL TO PPEOPLE AND THE ENVIRONMENT 
 

We live in a world where we use, sell, buy, and destroy a lot of things - from objects to 
food.  We usually hear or read about them in commercials. These tell us what's new 
and what we don't have yet. However, commercials are harmful to humans and the 
environment. 
 
Commercials are made for us, because sellers want to attract us, they want us to buy 
something. They are usually very twisted, because they offer products cleverly. They 
offer 3 things for the price of 2. Of course, this seems like a good deal because we 
feel we pay less. But why would we buy 3 things if we wanted to buy just one? Now it 
seems like we pay more because we buy 3 instead of 1. But because some things are 
still too expensive for some people, this makes people feel like they are deprived of 
something. 
 
We know commercials that are on TV or internet and we know those ones that are 
sent to us in junk-mail or we get them in a store. These ones are made of paper and 
paper is made of wood. And if we want wood we need to cut down trees. Because of 
that forests are smaller and smaller. Commercials don't only destroy forest they even 
pollute the environment because we need to throw away all the paper we get. 
 
These are all the reasons which prove that commercials are harmful to humans and 
the environment, they are unnecessary in the world, because people should buy 
things we need and not things that we see. 

                                                                          
                                                                               Avtorica: Patricija Zaman, 8. Z 

GOOD/BAD TEACHERS 
 

Last time we talked about what teachers are like. We found out that we have good 
and bad teachers. And so, we've write down some of our findings about them. 
Good teachers give fair grades. They are also nice to pupils and they help them. 
They aren't too strict and they sometimes make jokes. They listen to students and 
they try to understand them. Good teachers are always on time and they know how to 
write neatly. They shouldn't be lazy and they shouldn't scream. They explain the topic 
well and they allow students 3 minutes to practice before they start a new lesson. 
They don't make us take long notes and they set simple tests. They aren't mad at stu-
dents and they give us second chances. They don't assign a lot of homework and they 
have fast reactions. Good teachers absolutely don't drink alcohol in class and they let 
us watch films at the end of the year. They should earn a lot of money. 
 
A bad teacher is always in a bad mood or sleepy, and S/he doesn't like students. 
S/he isn't honest and is always angry. A bad teacher is late for class and can't take a 
joke. S/he can't explain things well and gives a lot of homework. S/he makes phone 
calls during class and speaks too fast. A bad teacher isn't fair and s/he doesn't believe 
students. S/he doesn't explain learning material and s/he yells at us. S/he grades un-
fairly, is nervous and has bad handwriting. A bad teacher is boring. 
 

Avtorji: učenke in učenci 8. Z 
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Avtorica: Manca Rustja, 4.  razred PŠ Krka 

NAŠI MLADI DOPISNIKI S PŠ KRKA VAM SPOROČAJO ... 

Učenci 4. in 5. razreda PŠ Krka, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet nemščina, 
so za svoje vrstnike s PŠ Zagradec pripravili mini razglednice z zapisi v nemškem 
jeziku. 

Avtorica: Vanja Fink, 5. razred PŠ Krka 
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Avtorica: Nejc Koselj, 5.  razred PŠ Krka 

Avtorica: Živa Javšnik, 4.  razred PŠ Krka 
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NIKINA MODNA STRAN 

Ilustratorka: Nika Prašnikar, 6. Z 
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NIKINA MODNA STRAN 

Ilustratorka: Nika Prašnikar, 6. Z 
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Ilustratorka: Ajda Barna Grabrijan, 6. Z 

AJDINA UMETNIŠKA STRAN 
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AJDINA UMETNIŠKA STRAN 

Ilustratorka: Ajda Barna Grabrijan, 6. Z 
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AJDINA UMETNIŠKA STRAN 
 

Ilustratorka: Ajda Barna Grabrijan, 6. Z 
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MALO ZA ŠALO, MALO ZARES … 
 

 

NA VLAKU 
 

 
Sprevodnik: »Dobrodošli na vlaku.« 
 
 
Gospod: »Hvala lepa.« 
 
 
Sprevodnik: »Mi pokažete vozovnico, prosim?« 
 
 
Gospod: »Kakšno vozovnico?!« 
 
 
Sprevodnik: »Je nimate?« 
 
 

Gospod (zamišljeno vpraša): »Kakšno vozovnico?« 
 
 

Sprevodnik (jezno): »No, pojdite jo kupit, a ne?!« 
 
 
Gospod: »No, prav, no, prav.« 
 
 
(Gospod je prišel do trgovine) 
 
 
Prodajalec: »Dober dan. Kaj boste  kupili danes?« 
 
 
Gospod: »Karto, prosim.« 
 
 
Prodajalec: »Seveda, 20,30 €, prosim.« 
 
 
Gospod: »Kaj? Ne bom je kupil, raje grem peš domov.« 
 

                                                                                                     Avtor: Mark Zore, 6. Z 
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KLEPETANJE MED POUKOM NI PRIPOROČLJIVO ... 
 
 
»Zakaj ne smem klepetati med poukom?« je vprašal sin mamo, ona pa mu je odgo-
vorila: »Ker to moti učiteljico pri razlagi.« 
 
»Ampak jaz tako rad razlagam Vidu o našem novem avtu,« je rekel sin. 
 
»O tem lahko govorita med odmorom. Če ne boš poslušal učiteljičine razlage, ne 
boš razumel učne snovi in boš imel slabše ocene,« je rekla mama, sin pa je odgovo-
ril: »Prav. Poslušal bom učiteljico in se z Vidom pogovarjal med odmorom.« 
 
 

Avtorica: Ema Vrabič, 7. a Z 
 
 
 
 

Sin zadovoljno reče mami: »Danes smo v šoli klepetali in učiteljica ni prišla do bese-
de. Kasneje nam je nakladala, zakaj to ni prav, vendar je nismo poslušali; sploh ne 
vem, kaj je govorila.« 
 
Mama mu odvrne: »Če boste tako nadaljevali, ne bo dobro za vas, prav tako tudi ne 
za tiste, ki ne klepetajo.« 
 
»Zakaj?« je bil sin začuden. 
 
»Veš, kako je to. Torej, učiteljica ima dolžnost, da vas mora nekaj naučiti. To vam 
bo koristilo celo življenje,« mu je odvrnila mama. 
 
»Če je pa tako, se grem pa jutri takoj opravičit učiteljici in zdaj bom tiho med pou-
kom,« ji je odvrnil sin. 
 

Avtorica: Maja Novak, 7. a Z 
 
 

Ilustratorka: Sara B iz vrtca Sonček, skupina Polžki 
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UGANKE ZAVOZLANKE 
 
 
 
Kaj je pametnejše od Googla? 
 
(stare mame) 
 
 
 
 
 
Potiho meri čas, zbudi pa nas naglas. 
 
 (budilka) 
 
 
 
 
 

Le kaj nam je želel povedati Leonardo Da Vinci? Razvozlaj uganko ... 
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SPOMINI, SPOMINI, SPOMINI ... 

Ta fotografija je bila posneta, 17. novembra  leta 2011, ko so zagraški učenci obi-
skovali še staro šolo. 
 
Tistega dne smo na PŠ Zagradec gostili čebelarja Ivana Janeza Rošlja, ki je našim 
ukaželjnim šolarjem razlagal o čebelah in o pridobivanju medu. 
 
 
Učenci na spodnji fotografiji so medtem že zrasli v devetošolce, ki obiskujejo novo 
podružnično šolo v Zagradcu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravili: Slavka Nahtigal, prof.,  in Nataša Rebec Lukšič, prof. 
Fotografija: Arhiv OŠ Stična, PŠ Zagradec 

Učiteljica Slavka Nahtigal in njeni učenci v družbi Ivana Janeza Rošlja 
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MINI SLENGOVSKI SLOVAR 
 

Učenci, ki smo v šolskem letu 2016/2017 obiskovali izbirni predmet literarni klub, smo  
se preizkusili v vlogi jezikoslovcev. Proučevali smo najstniško govorico – sleng. Na 
podlagi zbranih slengizmov smo za vas pripravili mini slovar slengovskih besed. 
 

BESEDA POMEN 

angla angleščina 

bajla biologija 

bed  slabo 

bejba punca, dekle 

BFF najboljši prijatelj (za vedno) 

car zabaven, zanimiv (človek/vrstnik) 

cvek nezadostna ocena 

dbest najboljše (najboljši) 

debil neumen človek 

domača domača naloga 

faca zabaven, zanimiv (človek/vrstnik) 

fiza   fizika 

fon telefon 

fora šala 

fotr oče 

frend prijatelj 

froc otrok 

ful zelo 

fuzbal nogomet 

gefa geografija 

kema kemija 
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 BESEDA POMEN 

keš denar 

kifeljc policist 

kou nezadostna ocena 

krneki  nezanimiv/-o/-a 

kul dobro 

kulsko zabavno 

legenda zabaven človek 

mata matematika 

mtka mama 

net splet 

OMG O, moj Bog! 

piksna pločevinka 

podturiti podtakniti (komu kaj) 

slova slovenščina 

sori oprosti 

špricati neopravičeno izostati od pouka 

štos šala 

šus nezadostna ocena 

tip fant 

zezati norčevati se 

zgodla zgodovina 
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OKUSNO.JE 
 

 

PETRINI PIRINI PIŠKOTI 

 

 

 

SESTAVINE: 

250 g pirine moke 
2 rumenjaka 
100 g rjavega sladkorja 
125 g margarine 
3 - 4 žlice mleka 
1 pecilni prašek 
1 vanilijev sladkor ali mlet cimet za 
okus (ali oboje) 

po želji: nekaj žlic Benko kakava 
 
 
 
POSTOPEK 

Vse sestavine zmešamo in testo postavimo za eno uro počivati v hladilnik. Testo 
pred valjanjem pustimo pol ure na sobni temperaturi, da se lažje razvalja in se ne 
lepi na peki papir in roke. 

Z modelčki izrežemo piškotke, jih položimo na peki papir in pečemo približno 10–
15 minut na 180 stopinjah. 

. 

Recept lahko najdete na spletni strani:  

 

https://www.kulinarika.net/recepti/12145/sladice/petrini-pirini-piskotki/. 

 

 

 

 

 

 

Vir prispevka in fotografije: https://www.kulinarika.net/recepti/12145/sladice/petrini-pirini-
piskotki/ (Povzeto 8. 6. 2017.) 

Okusni Petrini pirini piškoti 


