MOSTIČEK
Glasilo učencev OŠ Kanal

ŠOLSKO LETO 2004 - 2005

MOSTIČKU NA POT
Koliko idej, spodbud, dela je potrebno, da nastane šolsko glasilo, vedo le
tisti, ki ga ustvarjajo.
Danes je pred nami. Dolgo smo ga ustvarjali, večkrat bili že na pol poti, a
nam je zmanjkalo energije. Tokrat smo uspeli. Prepričana sem, da bo prvi številki
sledila druga, tretja…
Čestitke in zahvala vsem, ki ste prispevali svoj delež: avtorjem literarnih
in likovnih prispevkov, izvajalcem tehničnih del, mentorici in ostalim učiteljem, ki
ste učencem pomagali in jih spodbujali na poti do zastavljenega cilja.
Srečno, MOSTIČEK!
Ravnateljica
Milka Zimic
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ZGODILO SE JE …

UPOKOJIL SE JE NAŠ DOLGOLETNI RAVNATELJ
(Z njim se je pogovarjala Nika Mori)
Govorila bom o našem bivšem ravnatelju, mojem dedku, Francu Bukovcu, ki je bil
tudi odličen odbojkar.
Rojen je bil 14. 8. 1941 v Avčah. Postavila sem mu prvo vprašanje, kako so
živeli, ko je bil še v mladih letih. Zavzdihnil je in rekel, da je bilo kmečko
življenje skromno, sredstev za preživljanje je bilo malo. Živel je v revni delavski
družini. Vprašala sem ga tudi, katere šole je obiskoval. Povedal mi je, da je
osnovno šolo obiskoval v domačem kraju, nižjo gimnazijo v Kanalu. Vsak dan je
moral prehoditi dolgo pot do Kanala, ne glede na vremenske razmere. Po končani
osnovni šoli in nižji gimnaziji je obiskoval učiteljišče v Tolminu in kasneje uspešno
dokončal šolanje na Pedagoški akademiji v Mariboru.
Naslednje vprašanje, ki sem mu ga postavila, je bilo, kdaj se je začel
ukvarjati z odbojko, kakšno vlogo je imel in kje vse so igrali. Povedal mi je, da se
je resno začel ukvarjati s tem športom s šestnajstimi leti pri Odbojkarskem
klubu Kanal. Uspešno je tekmoval 17 let. Bil je napadalec in »bloker«. V zadnjem
odboju so igrali v 2. jugoslovanski ligi. Kot odbojkar je nastopal po vseh večjih
krajih takratne Jugoslavije, pa tudi v takratnih državah Evrope.
Zanimalo me je tudi, zakaj si je izbral poklic učitelja. Povedal je, da je rad delal z
otroki. Po 16. letih poučevanja telovadbe je bil imenovan za pomočnika ravnatelja
OŠ Kanal, nato pa je kasneje tudi sam postal ravnatelj. Ravnatelj je bil 24 let, do
upokojitve v letu 2004.
Sedaj preživlja čas v naravi, se rekreira, prebira knjige ter rešuje
križanke. Še vedno pa ni pretrgal stikov z odbojko, sedaj trenira mlade
odbojkarice v Kanalu.
Nika Mori, 8. b
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ZBIRANJE KNJIG, KI SMO JIH ŽE PRERASLI
17. septembra se je rodil in umrl pisatelj France Bevk. Ta dan je bilo na
naši šoli zelo pestro, saj smo ga letos še posebej proslavili z akcijo zbiranja
otroških knjig. Učitelji so nas že prej obvestili, da bo ta dan za našo šolo zelo
pomemben, saj bodo knjige, ki jih bomo prinesli od doma, nekaterim otrokom
popestrile dogajanje v vrtcu.
17. september je dan zlate knjige in uradni začetek bralne značke v vseh
šolah. Učiteljica slovenščine je skupaj z učenci uredila panoje, ki smo jih posvetili
Francetu Bevku in njegovim knjigam. Tega dne smo bili vsi učenci naše šole
nekoliko tekmovalno razpoloženi, saj je bila razredu, ki zbere največ knjig,
obljubljena nagrada. Bolj kot nagrada je bilo mikavno prvo mesto. Že od prvih ur
so se otroci zbirali ob zbiralni mizi in spraševali dekleta, ki so bila zadolžena za
zbiranje knjig, o vodilnem razredu. Tudi ure slovenščine so bile posvečene Bevku.
Četrto uro so že vsi razredi, razen 7.a, oddali knjige. Ko pa je ta razred prinesel
svojo zbirko, je z 49 knjigami takoj povedel in premagal 8.b za več kot 20 knjig.
Kljub skupnemu številu, ki je znašalo 196 knjig, je veliko otrok trdilo, da ima doma
knjig še na pretek. Akcijo so tako še podaljšali do ponedeljka, 20. 9 2004. Ta dan
pa je za presenečenje poskrbel 5. b. Učenci tega razreda so se iz ozadja prebili
na prvo mesto s 95 knjigami. Kljub trudu ostalih otrok se rezultata ni dalo več
preseči. 7. a je tako s 60 knjigami končal na drugem, prav tako nagrajenem
mestu, 8. b pa je postal tretji. Tako se je akcija » S knjigo v svet« in »Z besedo
med prijatelje« končala pri 357. knjigi.
Zbiranje knjig je nedvomno doseglo svoj cilj. Knjige, ki smo jih prinesli od
doma, smo v tednu otroka podarili otrokom iz vrtca. Tako bodo malčki še dopolnili
svojo knjižnico.
Verjetno se vsak izmed nas rad vrača v brezskrbno otroštvo. Mi
osnovnošolci upamo, da smo ga otrokom iz vrtca in jasli še nekoliko olepšali in mu
dodali še en sončni žarek več.
Z veseljem bomo akcijo naslednje leto ponovili. Takrat bomo verjetno
razveselili koga drugega.
Ana Križnič, Anja Rijavec, Nina Skrt, 7. a
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OBISK BIVŠEGA PREDSEDNIKA VLADE ANTONA ROPA
22.9.2004 je bil za našo šolo pomemben dan, kajti obiskal nas je bivši
predsednik vlade Anton Rop. S svojo delegacijo je prišel ob 11.30. Na parkirišču
pred šolo so ga sprejeli ravnateljica OŠ Kanal ga. Milka Zimic, direktor Soških
elektrarn g. Gabrijelčič, g. Fabian iz Holdinga slovenske elektrarne ter župan
občine Kanal ob Soči g. Ipavec. Vsi skupaj so se napotili proti vrtcu, kjer je prvi
razred devetletke. Tam sta jih sprejeli učenki Beti Strgar in Ana Križnič ter jim
ponudili sadje in pecivo. Oblečeni sta bili v kanalske narodne noše. Potem so si šli
ogledat delo 1. razreda. Ga. ravnateljica jim je kasneje razkazala še računalniško
učilnico, kjer je bil 4. razred. Zatem so si ogledali še knjižnico ter učilnico za
fiziko, kjer je bil 8. razred. Poleg tega so videli še novo telovadnico. Po končanem
ogledu šolskih prostorov je bil čas za darila. Vsi so šli v spodnjo šolsko avlo. Tam
sta jih zopet pričakali Beti in Ana. Ga. ravnateljica je podarila slike Kanala g.
Antonu Ropu, g. Gabrijelčiču ter g. županu.
Naj povem še to, da so Soške elektrarne šoli podarile dva računalnika. Po
celotnem ogledu šole so se odpravili na Kanalski Vrh, kjer je g. Rop položil
temeljni kamen za novo elektrarno.
Beti Strgar, 6. a

Domen Kacin Vodičar, 3. b
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MLADI IN EVROPA
Letos je potekal 15 otroški parlament otrok vse Slovenije in drugi otroški
parlament pri vodstvu naše občine. Letošnja tema je bila Mladi in Evropa.
V petek, 4.2. 2005, smo štirje učenci iz OŠ Kanal in peterica iz OŠ Deskle
odšli na občino Kanal, kjer so nas tako kot lansko leto prijazno sprejeli. Poleg nas
so bile tudi mentorice in ravnatelja obeh šol. Zaradi bolezni gospoda župana
Mirana Ipavca nas je sprejel in se z nami pogovarjal gospod Jožef Kralj. Najprej
smo skupaj pogledali, kaj se je od lanskega leta do danes spremenilo, izboljšalo…
Izvedeli smo, da se dela na igriščih v Logah in Ročinju bližajo zaključni fazi, da
se pravkar pogovarjajo, kako pregraditi staro telovadnico in s tem pridobiti nekaj
učilnic, ki jih na šoli primanjkuje, in manjšo dvorano… Izvedeli smo tudi, da so
nekatere stvari obtičale in tičijo na isti točki. Kot kaže se še nekaj časa ne bomo
mogli s kolesom varno pripeljati do Nove Gorice. Mestna občina Nova Gorica je
tako kot lani ta projekt izključila iz proračuna. Ponovila se je tema iz lanskega
leta - droge, pereč problem, ki mu ni videti dna.
Na veliko veselje desklanskih otrok so se končno domenili o zemljiščih za
staro telovadnico. Ravnatelj OŠ Deskle je predlagal, da bi se otroci obeh šol še
kdaj med letom srečali, kar se je vsem zdelo zelo dobro za širjenje prijateljstev.
V drugem delu smo se pogovarjali o EU, o demokraciji v njej, o
diskriminaciji in netolerantnosti, o odnosu do drugih ljudi. Končali pa smo z
izvolitvijo predstavnikov za vseslovenski otroški parlament. Tokrat so na vrsti
predstavniki OŠ Deskle.
Sama mislim, da smo naleteli na posluh vodstva občine. Lahko smo povedali,
kaj nas moti, česa si želimo… Če pa se bo kaj od obljubljenega spremenilo,
naredilo, bomo lahko analizirali šele drugo leto.
Teden dni kasneje smo imeli podobno srečanje tudi na občini v Novi Gorici.
Tam smo se srečali otroci iz vse severne Primorske. Na začetku so nas pozdravili
nekateri predstavniki občin. Po pozdravih smo se razdelili v štiri delavnice z
različno problematiko. Teme so bile naslednje: Diskriminacija in netolerantnost,
Revščina, Mladi in EU in Demokracija. Razmišljanja so bila zelo zanimiva, pogovori
pa prijetni. Na koncu smo svoje sklepe in razmišljanja posredovali tudi ostalim
trem skupinam. Predstavniki regijskega parlamenta pa jih bodo posredovali
vseslovenskemu otroškemu parlamentu v Ljubljani.
Menim, da smo se tudi letos iz tega nekaj naučili. Morda smo še premladi
za politike, saj je ta vloga sicer zahtevna, a zanimiva.
Ana Križnič, 7. a
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RISANJE PRED OBČINSKO STAVBO NA DAN BOJA
PROTI CIGARETI ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE
31. maja smo bili povabljeni pred občino. Razvrščeni smo bili v skupine. Jaz
sem bila v skupini z Jeleno in Lariso. Risale smo kolo iz različnega sadja in
zelenjave. Zanj smo se odločile zato, ker je bila tema o zdravju. Ljudje bi morali
bolj skrbeti za svoje zdravje, da bi lažje delali in se učili. Zdravje je zelo
pomembno.
Pri nas se je ustavilo veliko ljudi, med njimi tudi župan in skupina Zajčki iz
vrtca.
Julija Ipavec, 5. b
V ponedeljek smo pred občino risali o zdravju. Ljudje so nas gledali pri
delu. Naša skupina je risala otroke, ki delajo stojo, se igrajo s kolebnico in žogo.
Mimo je prišel tudi gospod župan. Nejčeva mama je prinesla češnje. Prišli so tudi
otroci iz vrtca in nam zapeli pesmico Rdeče češnje rada jem, mi pa smo jim
pokazali risbe. Imeli smo se zelo lepo.
Katja Mavrič, 5. b
V ponedeljek je bil lep dan. Učenci iz četrtih razredov smo pred občino v
Kanalu risali o zdravju. S prijateljem sva risala nezdrav način življenja kot
opozorilo. Mimo so hodili ljudje in občudovali naše risbe. Gospod župan, ki je
prišel na občino, nas je vse pohvalil.
Žan Rijavec, 5. b

Jure Okroglič, 2. a
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NARAVOSLOVNI TABOR – MEDVEDJE BRDO
˝ ORIENTACIJA ˝
V petek opoldan smo prišli na Medvedje Brdo. Po kosilu smo pospravili
prtljago in vsak svojo posteljo. Popoldan smo se igrali, morali pa smo se tudi nekaj
naučiti. Začeli smo spoznavati kompas. Zvečer smo v jasnem nebu z daljnogledom
opazovali planet Mars. Naučili smo se, da se lahko orientiramo tudi s pomočjo
zvezd. V soboto smo imeli lep sončen dan. Učili smo se plezanja po umetni steni.
Prvič smo se preizkusili z lokostrelstvom. Po kosilu smo se odpravili v gozd delat
zavetišča. Naslednji dan smo si ogledali smreko staro dvesto let. Učili smo se še
orientacije v naravi. Pri tem smo si pomagali s kompasi. Naredili smo svoje
zemljevide. Lepo smo se imeli in vse, kar smo se učili, je bili zanimivo. Domov smo
se vrnili v nedeljo.
Vanja Simčič, 4. a

Dom Medved – Medvedje Brdo

ŠOLA V NARAVI
Veliko lepih dogodkov je bilo v šoli v naravi v Medvedjem Brdu, a meni je bil
najljubši, ko smo se pomerili v lokostrelstvu. Res je bilo zabavno. Lok je bil
sestavljen iz ročaja, vrvi, sedla in še iz nekaj drugih delov. Imeli smo tudi
kartonsko tarčo. Vsebovala je pet barv, rumeno, ki je bila v središču in je štela
največ točk, okrog nje pa so se vrstile še rdeča, modra, črna in bela, ki je imela
najmanj točk. In zdaj k bistvu!
Najprej sem se postavil bočno od loka in ga prijel za ročaj. Puščico sem
nataknil na sedlo. Sprva sem mislil, da mi ne bo uspelo. Malce težko je bilo napeti
vrv. Pa sem jo le napel in ustrelil. Ustrelil že, ampak kam?
Radovedno sem napel oči in videl, da se je puščica zapičila v rdečo tarčo.
Prav ste prebrali! V rdečo tarčo! Tako sem bil vesel! Torej je vse mogoče, sem si
mislil.Torej ni nič čudnega, če je bil to zame najljubši dogodek v šoli v naravi.
Domen Vodičar Kacin, 3. b
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TABOR NA PLANINI RAZOR
Lansko šolsko leto smo učenci 8. c razreda pet dni preživeli na planini
Razor. To je bil planinski tabor v naravi, v katerem smo se naučili tudi osnove
prve pomoči. Zelo smo se zabavali in radi bi ponovili ta prečudoviti teden.
Naš tabor smo začeli 8. septembra v zgodnjih jutranjih urah. Z avtobusom
smo se odpeljali do Zatolmina. Tu se je pričela štiri - urna hoja na planino Razor.
Med potjo smo šli čez Hudičev most, mimo Dantejeve jame, skozi nekaj naselij in
mimo opuščene hiše. Drugih zanimivosti na poti ni bilo. Po naporni hoji smo opazili
napis, ki nam je povedal, da je do koče še ura hoje. Sedaj smo vedeli, da je
najtežje za nami. Navdušeno smo nadaljevali pot. In res! Po eni uri smo bili
deležni razgleda na planino Razor. Neposredno nad njo so se dvigala strma
pobočja spodnjih bohinjskih gora. Najprej smo se pred kočo odpočili, nato pa
smo se namestili po sobah. Popoldan smo imeli še nekaj ur pouka prve pomoči.
Zvečer nas je čakala dobra večerja, ki je odtehtala celodnevni trud. Ker smo bili
od hoje utrujeni, smo se takoj odpravili spat.
V času tabora smo se povzpeli na Vogel, na prelaz Globoko, vreme pa nam ni
dovolilo, da bi osvojili vrh Tolminskega Migovca. Na pohode smo vzeli s sabo čaj,
malico pa so imele v nahrbtniku učiteljice. Hoja v družbi sošolcev je bila vedno
prijetna. Ker je bilo ves teden nestanovitno vreme, smo imeli razgled le s prelaza
Globoko. Na poti na Vogel smo opazili italijansko utrdbo in nekaj drugih ostankov
takratnega obdobja. Zame planinski pohodi niso bili nič novega, za nekatere
sošolce pa so to bila prva srečanja s sredogorjem. Ob poteh je raslo veliko
drobnega gorskega cvetja, kot so bodeča neža, razne zvončnice in druge.
Skozi ves tabor se je dnevno odvijal tečaj prve pomoči, v katerem smo se
naučili, kako pomagati ponesrečencu. V okviru tečaja so nas obiskali gorski
reševalci iz Tolmina. Predstavili so nam, kaj vse potrebujejo za reševanje v gorah
ter kako pripravijo ponesrečenca za prevoz v dolino. Pri ponazoritvi te akcije smo
sodelovali tudi mi.
Da ne bi po sobah zavladal prevelik nered, so učiteljice vsak dan ocenile
urejenost sob. Ker smo se proti koncu tabora nekoliko polenili, je bila naša soba
izmed petih uvrščena na tretje mesto.
Na koncu pa še nekaj besed o bivanju v koči. Jaz in vsi moji sošolci smo se
hitro prilagodili razmeram, saj so bile drugačne kot doma. Pri tem mislim na
varčevanje z vodo, majhne sobe, drugačna stranišča, sobe brez ogrevanja in
spanje na pogradih. O hrani sploh ne bom izgubljal besed. Bila je zelo dobra,
predvsem zato, ker nismo imeli s seboj polnega domačega hladilnika.
Prehitro je minilo teh pet dni. Najbrž tako mislijo tudi vsi sošolci in
učiteljice. Polni energije in psihično spočiti smo se v petek pozno popoldne vrnili
v Zatolmin. Tam nas je čakal avtobus, ki nas je odpeljal v Kanal.
Primož Božič, 8. c
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EKO TABOR V PREKMURJU
»No, še nekaj ur, pa bomo že na poti v Mursko Soboto,« sem si govorila in
med tem pripravljala potovalno torbo in nahrbtnik. Bila sem izjemno dobre volje.
Ko sem vse pripravila, sem se ulegla na posteljo in premišljevala, če sem vzela vse
potrebno. Čez nekaj časa sem se že poglobila v globok spanec.
Že zgodaj zjutraj me je mama zbudila in čisto sem pozabila, da grem v
Prekmurje. Nikakor nisem hotela vstati, a takrat sem se spomnila, da je
ponedeljek, zato sem hitro skočila iz postelje ter se pripravila. Vzela sem
potovalko in se poslovila od domačih. Sestrico sem potolažila s tem, da jo bom
pogrešala. Oče me je peljal do šole, potem pa pohitel v službo. Učiteljice so
preverile, če smo res vsi in avtobus je speljal. Kanal je bil že daleč za nami in pot
nas je vodila proti Ljubljani. V Trojanah smo se za nekaj časa ustavili, potem pa
se odpeljali naprej. Med potjo smo obiskali še Veržej, kjer smo si ogledali edini
plavajoči mlin na Muri, v Ižakovcih pa otok ljubezni, splav in mlin. V termah
Banovci smo se šli kopat. Med potjo smo videli štorklje, ki v Prekmurju gnezdijo
na dimnikih hiš. Opazili smo veliko hiš, pokritih s slamo, ki je za to pokrajino
značilna kritina. V panonskem svetu je sama ravnina, na kateri so velika polja
žitaric, koruze in sladkorne pese, ter manjši grički s sadovnjaki in vinogradi.
Končno smo prispeli pred dijaški dom v Murski Soboti. Hitro smo znosili
prtljago v sobe, jo pospravili ter lačni odhiteli na večerjo. Po večerji so nas
čakale večerne dejavnosti, nato pa smo utrujeni odšli spat. Naslednji dan smo si
ogledali grad Rakičan, muzej v Murski Soboti ter opisovali umetno narejeno
mlako v centru Murske Sobote. Zvečer smo šli v mesto in vsak po svoje izkoristili
prosti čas. V sredo smo šli na gozdno učno pot Selo. Tam smo videli Rotundo,
okroglo cerkev iz 12. stoletja, ki je pokrita s skodlami in je edini primer okrogle
cerkve na slovenskem ozemlju. Med potjo smo se ustavili še pri Časarovem mlinu
in opazovali prekmurske gozdove. Četrtkovo jutro je bilo deževno, zato smo
morali s seboj na drugo stran Goričkega vzeti dežnike in vetrovke. Tam smo si
ogledali grad Grad, ki je največji grad v Sloveniji, saj ima 365 sob. Trenutno ga
obnavljajo. Videli smo tudi Tromejnik, ki je stičišče treh držav – Slovenije,
Madžarske in Avstrije. Dan se je nato prelevil v noč in igrali smo kviz o
Prekmurju, kajti to je bil zadnji dan, ki smo ga preživeli v dijaškem domu.
Napočil je dan odhoda in svoje stvari smo pospravili v potovalke. Odšli smo
na zajtrk, za tem pa smo nesli potovalke v avtobus. Najprej smo si šli ogledat
Moravske Toplice in Bukovniško jezero ter se nato vrnili na kosilo. Potem smo se
odpeljali proti domu. Ogledali smo si še cerkev v Bogojini, ki jo je prenovil Jože
Plečnik, in lončarstvo v Filovcih.
Naš zadnji ogled je bil ogled mesta Ptuj, naš zadnji postanek pa na
Trojanah. Od tedaj se do Kanala nismo več ustavili. V Kanal smo prispeli ob 21.30
in vsi utrujeni šli domov.
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V Prekmurju, na Eko taboru, mi je bilo zelo lepo. Spoznala sem veliko novih
in koristnih stvari in videla več značilnosti naše ravninske pokrajine. Vesela sem,
da sem se tabora lahko udeležila in tako dobro spoznala pokrajino, ki je od nas
zelo oddaljena.
Polona Bavdaž, 8. b
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ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
V torek, 10. 2. 2003, smo se učenci petih razredov že zgodaj zjutraj
odpravili v šolo v naravi v Cerkno. Nekateri sošolci so bili žalostni, druge je bilo
strah, nekateri pa so kar skakali od veselja.
Ko smo prispeli v Cerkno, smo v hotelu odložili prtljago, nato pa smo se
odpeljali na smučišče. S sedežnico sem se peljala prvič. Bilo me je strah. Na vrhu
smučišča so nas pričakale učiteljice in učitelj. Razdelili so nas v skupine. Jaz sem
bila razvrščena v četrto skupino. Razveselila sem se, ko sem izvedela, da bo našo
skupino poučevala učiteljica Mimi. Prvi spust po smučišču je bil zame najtežji,
potem pa je bilo vedno lažje. Opoldne smo odšli v restavracijo na kosilo, ki pa se
mi ni zdelo prav okusno. Nato smo se odpravili na dvosedežnico in smučali celo
popoldne.
Po smučanju smo odšli v hotel. Prtljago, ki smo jo zjutraj samo odložili, smo
sedaj odnesli v sobe ter jo spravili v omare. Kmalu zatem smo šli na večerjo. Bila
je slastna in okusna. Po večerji smo imeli delavnico. Izdelovali smo lutke iz
»kinder« jajčk.
Bili smo že zelo utrujeni. Umili smo si zobe in se oprhali. Učiteljica nas je
opozorila, da je prišel čas za počitek. Smuknili smo v posteljo in hitro utonili v
spanec.
Naslednji dnevi so bili skoraj enaki. Imeli smo se zelo lepo.
Šola v naravi mi bo ostala v spominu kot poučna in zabavna dogodivščina.
Kristina Levpušček, 6. a

Polona Skrt, 3. b
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MAVRIČNI DAN

( Dan odprtih vrat na OŠ Kanal)

Dan 7. 2. 2005 je bil na naši šoli namenjen zdravju. Nikakor ni bil
dolgočasen, ampak nadvse izviren in zanimiv.
Ob 8.40 smo se zbrali v šolski avli in pričakovali začetek Mavričnega dne,
ki se je začel ob 9.00 v novi telovadnici. Najprej smo se vsi skupaj pošteno
razgibali ter se odpravili po delavnicah. Na izbiro smo jih imeli toliko, da smo se
težko odločili, katero bi obiskali. Izbirali smo med atletiko, aerobiko, karatejem,
kolesarjenjem, plesom z mažoretkami, orientacijskim pohodom s taborniki, relaks
delavnicami, zabavnimi plesi in nogometom. V vsaki delavnici smo spoznali neko
zvrst rekreacije in se odlično zabavali. Ko so se končale vse tri dejavnosti, žal
prekmalu, smo odšli v novo telovadnico na zdravo malico. To je bil jogurt, črna
žemlja in jabolko. Vsi veseli smo kasneje zapustili šolo.
Kot sem že prej napisala, smo bili vsi
navdušeni nad dnevom. Veliko otrok in
njihovih staršev se je ta dan prvič soočilo s
to obliko rekreacije in marsikdo je priznal,
da namerava še kdaj poskusiti. Vsi si še
želimo takšnih dni, saj opažamo, da se
premalo gibamo in slabo skrbimo za zdravje.
Tega dne pa nismo naredili nekaj le za
svoje telo, temveč tudi za svojo dušo,
počutje. Tudi sama mislim, da bi bilo takšno
akcijo dobro ponoviti, saj sta v sedanjem
hitrem tempu življenja šport in zdravje še
kako pomembna.
Ana Križnič, 7. a
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TRI PRAVLJICE V NAŠI ŠOLI
Pri izbirnem predmetu gledališki klub smo bili v prvi triadi zelo dejavni.
Naša učiteljica nam je naročila, naj v skupinah pripravimo kratko uprizoritev
igrice s poljubno izbrano temo.
Vsi smo si izbrali zgodbo in jo dramatizirali. Po skupinah smo se učili
dramatizacije besedila in ga nato tudi zaigrali. Izdelali smo tudi sceno. Prvi
ponedeljek smo nekatere skupine že zaigrale zgodbe, ostali sošolci pa so nam
povedali, kaj bi v zgodbi še popravili, izboljšali, odvzeli… Kar so nam svetovali, smo
naslednji teden poskušali popraviti, saj je šlo naslednjič že zares. Pred razredom
smo zaigrali igro, ki jo je učiteljica z upoštevanjem mnenja ostalih nato ocenila.
Ocene so bile kar lepe in večina je bila z njimi zadovoljna. Učiteljici pa se je
porodila zamisel, da bi igrice zaigrali tudi ostalim učencem naše šole. Strinjali
smo se. Vsak dan je ena od skupin vadila z učiteljico, dokler niso bile igrice dovolj
dobre za prvi nastop. Vse skupaj smo med seboj povezali, tako da je imela
predstava svoj rep in glavo.
Prišel je dan našega prvega nastopa. Vse je bilo zelo strah, kaj bodo o
igricah Rdeča kapica, Volk in trije prašički in Janko in Metka menili gledalci.
Trema je bila premagana in uspelo nam je. Po prvi igri in vzpodbudnih besedah
smo si oddahnili in malo se nam je povečala samozavest. Po tej predstavi je
sledilo mnogo drugih. Igrali smo za učence sedmih in osmih razredov, čez kakšen
teden smo igrali kanalskim otrokom v gasilskem domu, dan zatem pa otrokom iz
vrtca Kanal. Še isti dan smo se predstavili učencem 4., 5. in 6. razreda ter
nazadnje še v vrtcu Deskle.
Za marsikoga je bila to nova izkušnja. Naučila nas je marsikaj, kar nam je
bilo do sedaj tuje. Sicer je tako od nas kot od učiteljice, brez katere nam kaj
takšnega gotovo ne bi uspelo, terjalo kar nekaj truda in časa. Ugotavljamo pa, da
se nam je trud obrestoval.
Ana Križnič, Minka Lipičar, 7. a
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RAZSTAVA STARIH CICIBANOV OB 60. LETNICI REVIJE
CICIBAN IN ZALOŽBE MLADINSKA KNJIGA NA OŠ
KANAL
Prav gotovo smo že vsi kdaj prelistali kakšen izvod Cicibana ali prebrali
kakšno knjigo, ki jo je izdala založba Mladinska knjiga. Letos sta oba praznovala
svojih šestdeset let obstoja. Temu praznovanju smo se pridružili tudi na OŠ
Kanal. V šolski knjižnici smo priredili akcijo, s katero smo zbirali stare izvode
revije Ciciban. K zbiranju so nas pozvali plakati. Vsi smo pridno brskali na
podstrešjih svojih staršev in starih staršev. Zbirali in prinašali smo lahko do
30.03.2005. Na akcijo se je odzvalo triindvajset učencev ter učiteljev. Njihov
trud se je poplačal in deset dni so si učenci in učitelji lahko ogledovali Cicibane,
ki smo jih zbrali. Najstarejši Cicibani so bili v vitrini, ostali pa na mizah ter
prekriti s steklom.
Razstavo smo odprli ob zaključku bralne značke in dvesto letnici rojstva
danskega pravljičarja H. C. Andersena. Učenci 6.a razreda smo pripravili krajši
program.
Razstava je bila zelo
zanimiva. Učenci smo si lahko
prvič ogledali prvo izdajo revije
Ciciban, iz leta 1945/46. Ta je
bil
last
učiteljice
Sonje
Velušček, ki je Cicibane tudi
zbirala. Opazili smo razliko med
današnjimi in takratnimi izvodi
Cicibanov.
Zanimive so bile križanke,
zgodbe in ilustracije znanih
slikarjev Toneta Kralja in
Maksima Gasparija. Prinašalce
najstarejših
Cicibanov
je
Mladinska knjiga nagradila z
lepimi otroškimi knjigami. Ob
razstavi smo se marsikaj
naučili, med drugim tudi, da
starih stvari ne zavržemo.
Beti Strgar, 6. a

- 15 -

NAŠA ODBOJKA
Kanal je majhno mestece v Soški dolini, kjer ima odbojka pomembno vlogo
že desetletja. Začetki kanalske odbojke segajo v daljno leto 1947. Velik
prispevek k temu športu so dali Henrik Ipavec – Frido, ki je uveljavil odbojko v
Kanalu, v kasnejšem času pa Emil Hvalica in Ivo Hvalica. Na začetku so se
odbojkaši morali zadovoljiti z slabo opremo in pomanjkanjem urejenega igrišča.
Šele kasneje, z gradnjo današnje stare telovadnice, so se razmere izboljšale.
Pomemben datum za kanalsko odbojko je 10. oktober 1959, ki je zapisan v
zgodovini tega športa zaradi vstopa v prvo slovensko ligo. Leta 1964 so postali
republiški prvaki. S tem so se igralcem odprle nove poti v športni karieri. Tako
sta igralca TD Kanal Metko Tušar in Miran Strgar postala reprezentanta
Jugoslavije.
Prelomno leto za kanalsko odbojko je bilo 1971, ko se je Odbojkarski klub
Kanal preimenoval v OK Salonit. Pod tem imenom so velikokrat osvojili naslov
državnega in pokalnega prvaka. Kanal je bil vedno neizčrpan vir odbojkarjev, ki so
odhajali celo v tujino.
Tudi v življenju osnovne šole Kanal ima odbojka pomembno mesto. Naši
dečki so bili večkratni šolski prvaki, osvojili pa so tudi nekaj drugih in tretjih
mest. Naša šola je dala nekaj dobrih igralcev. Ti so: Gregor Jerončič, Samo
Miklavc, Andrej Berdon, Darjo Savičič, Luka Krivec in Matej Vidič, ki igrajo v
prvi slovenski ligi in zastopajo barve slovenske državne reprezentance. Tudi
deklice so dosegle nekaj uspehov, v zadnjih letih pa so doživele nekaj porazov. Na
srečo pa so z nami tudi naši fantje, ki se bodo borili za naslov državnega prvaka
Slovenije.
Semir Buljić, Andraž Gregorčič, 8. c
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NAŠA MOJCA POKRAJCULJA
Oktobra smo začeli z dramskim krožkom. Naša mentorica je ga. Sonja
Velušček. Naslov naše gledališke igre je Mojca Pokrajculja. Igralci smo učenci 3.,
5. in 6. razreda. Najprej smo začeli z bralnimi vajami. Besedilo smo vadili v šoli in
doma. Ko smo že znali besedilo, smo začeli vaditi na pripravljenem odru v šoli in
pozneje tudi v občinski zgradbi, v prostoru gledališke skupine Kontrada.
Nekaj rekvizitov in kostumov smo prinesli igralci sami, ostale pa naša
mentorica. Tudi glasbeno opremo smo pripravili skupaj. Sceno pa so nam pripravili
učenci 8. razreda, hišnika in odrski mojster gledališke skupine Kontrada.
Pri vajah smo se lepo zabavali. Imeli smo veliko vaj, tudi dvakrat tedensko.
Premiero gledališke predstave smo pripravili v gotski hiši v Kanalu. Naš prvi
nastop so si ogledali otroci iz vrtca, sledil mu je nastop za starše in za 2., 3. in 4.
razred. Z igro smo nastopili tudi v kulturnem domu v Desklah, za naše sošolce,
njihova starše in druge krajane. Predstavo smo posneli tudi na video - kaseto.
Mojca Madon, 5. a
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ZAPISALO SE NAM JE …

ČUDEŽNA POŠAST
Nekega dne so šli Nerodnikovi na morje. Imeli so zelo trapast avto. Ko so
se pripravili za odhod, so prižgali avto in odbrzeli po prašni cesti. Prvo noč so se
zaleteli v kol za merjenje snega in razbili luč. Drugo noč so zadeli kamen na cesti
in odletelo jim je kolo. Tretjo noč, ko so imeli do morja samo še deset kilometrov,
so se zaleteli v čudežno pošast. Pošast je najprej zarjovela, potem pa jim je
ponudila kavico. Jože se je najprej začudil, potem pa je popil kavo in odpeljal
naprej, naravnost na morje. Tako so z razbitim avtom srečno prispeli na morje.
Grega Gorjan, 3. a

Grega Gorjan, 3. a
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KROKODIL IN POVODNI KONJ GRESTA
LOVIT RIBE
Nekoč sta živela krokodil Ferdinand in povodni konj Buldo. Z veliko ladjo
sta odšla lovit ribe. Krokodil Ferdinand je vozil veliko ladjo, ko je povodni konj že
lovil ribe z majhnim čolnom. Bila sta že na odprtem morju. Krokodil Ferdinand je
zagledal veliko ledeno goro. Hitro je zavrtel krmilo v desno in končno sta
zagledala velik pomol. Bila sta srečna, ker sta prispela domov.

Irenej Karnel, 3. a

Irenej Karnel, 3. a
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DAN ZDRAVJA
Pred občino smo odhiteli,
hitro prispeli
in risati začeli.
Tja tudi župan je prišel,
in ker ni bil videti zaspan,
je z nami poklepetal.
Dan bil je lep
in upam, da še kdaj bo spet.
Tereza Valentinčič, 5. a

Pred občino smo odhiteli,
da bi risati začeli.
Komaj smo čakali,
da pred občino bi stali.
Ker je bil dan proti kajenju,
smo risali o zdravem življenju.
Obiskalo nas je veliko ljudi,
da bi si naše slike ogledali.
Minka Markič, 5. a

Narisali smo veliko slik,
veliko črt in pik.
Vse skupine naredile so lepe slike,
a na njej nobene pike.
Obiskal nas je tudi župan,
ki nam postaja zelo znan.
Dve uri tam smo bili,
brez naših šolskih klopi.
Ves čas smo samo risali
in nič pisali.
Bilo nam je res lepo,
kot že dolgo ne tako.
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Deni Kuk, 5. a

VSE TEČE…
(Haiku poezija)
Vse teče, drvi,
vsem nekam se mudi,
jih nihče ne ulovi.

Vse teče, divja,
da sebe več ne spozna,
a si ne prizna.
Vse teče in gre,
po poti, ki spne,
zemljo in nebo.

Vse teče drvi,
dokler smrt ga ne ulovi,
in mora umret.

Vse teče, ko gre,
pa niti tega ne ve,
kaj cilj tukaj je.

Vse teče, ko ve,
da se smrt bliža in ve,
da mora umret.
Vse teče, čez drn,
pa če je še tako strm,
še kar se vali.

Vse teče, hiti,
da čas kdaj si ulovi,
kar se ne zgodi .

Vse teče, kot plaz,
ki drvi kot beži čas,
ko nas vse lovi.
Vse teče, še čas,
ki je ljubek obraz,
ki se ga vsi boje. Vse teče tako,
da ujeti kar teče,
je vedno težko.
Ana Križnič, 7. a

Peter Nanut, 3. b
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LUKA IN TIM
L je kot lice
uh, kako rad imam ptice.

U je kot uho.
K je kot kokoš,

ki je padla v koš.

A je kot abeceda,

tu nobenega ni reda.
Kaj pa je Tim?
T je kot tepec,
I kot ideja,
M je kot muca,
ki padla je v lonec,
zato je pesmice konec.

Luka Medvešček, Tim Lipušček, 5. b

MUHA IN DEBELUH
Letela je muha,
srečala je debeluha.
Bila je zelo suha,
ker ni jedla kruha.
Videl sem muho,
ki je zlezla debeluhu v uho.
Debeluh se je zbudíl
in muho nabil.
Jernej Vidič, 3. b
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DOBRI PALČEK
V neki revni ribiški vasi je živel pameten ribič. Skrbelo ga je, ker so bili
večkrat lačni. Opazil je, da je vsako leto ob istem času morje polno rib. Ribičem
je predlagal, da vse mreže združijo v eno veliko mrežo, v vasi pa naj naredijo
bazen, v katerem bodo ribe.
Ribičeva ideja je uspela, ujeli so zvrhan bazen rib.
Zvečer so praznovali. Iz zaliva pa se je slišalo glasno stokanje. Odšli so
pogledat, kaj je. Zagledali so majhnega povodnega palčka. Vprašali so ga, čemu
joka. On pa jim je razložil. Povedal jim je, da ga vsako leto iz zaliva obiščejo ribe
za rojstni dan, letos pa so skoraj vse ujeli ribiči. Prosil jih je, da izpustijo ribe.
Palček se jim je zasmilil, a brez rib bi ostali lačni. Obljubil pa jim je, da jim
izpolni tri želje, če izpustijo ribe. Prva želja je bila, da jim posadi taka drevesa,
ki bodo vsako leto rodila sadeže, in od takrat naprej rastejo na Zemlji jabolka.
Druga želja je bila, da jim na njive posadi tak pridelek, ki bo dobrega okusa, in od
takrat raste na Zemlji krompir. Nek pohlepni ribič pa si je zaželel jamo polno
zlata. Palček je rekel, da bo tudi to željo izpolnil. Toda več zlata kot bodo jemali,
več ga bo nastajalo. Pohlepni ribič pa se ni zanimal za opozorilo in je ponoči, ko so
vsi spali, hodil po zlato v jamo. Neke noči je nagrabil toliko zlata, da se je jama
napolnila z njim in zasula ribiča.
Od takrat naprej so živeli srečno do konca svojih dni. Za jamo se niso
brigali, kajti vedeli so, da se nesreča lahko ponovi. In tudi, če jih je na morju
zajela tema ali neurje, se je zlata jama svetila bolj kot največji svetilnik na
svetu.
Urban Čufer, 6. a
ŽIVALI PRI BABICI ZIMI

Mateja Mavrič, 1. b
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HRČEK
Psihologinja Marina mi je obljubila hrčka. Mama in tata sta kupila kletko. V
njej so igrala za hrčka.
Nestrpno sem ga čakal. Med odmorom je prišla psihologinja Marina in mi ga
prinesla. Vsi smo se zbrali okrog kletke. Hrček je bil prestrašen. Skril se je v
hiško. Dal sem mu vodo in hrano. Bil sem ga zelo vesel. Tudi drugi otroci bi ga radi
imeli.
Nesel sem ga domov. Nisem mu še izbral imena.
Jan Korečič Černe, 3. razred POŠ Levpa

PSIČEK BUČKO
Mojemu psičku je ime Bučko. Živi v pasji uti. Priklenjen je na verigo.
Je mešanec. Njegovo telo je podolgovate oblike. Pokrito je z mehko rjavo dlako.
Ima bele lise. Njegov rep je kratek. Ima povešena ušesa in rjave oči.
Hrani se z briketi, mesom in konzervami. Rad se igra z žogo in mačko.
Tadej Leban, 3. razred POŠ Levpa
POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM

Nika Vidič, 1. a
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TO SMO MI - 5.A !
V našem razredu je vedno lepo,
ker skupaj radi sodelujemo.
Pri naravoslovju smo vodo spoznali,
z zanimivimi poskusi se igrali.
Poštevanka nam življenje greni,
ker je ne znamo dobro prav vsi.

Če kdo na stolu se vrti,
ga učiteljica opozori.
So deklice, dekleta že,
saj moda jim po glavi gre.
A fantje naši skoraj vsi,
so v lepe deklice zaljubljeni.
Se radi smejejo in hihitajo,
a se pretepati več ne znajo.
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Dekleta pa odločila so se,
da sličice bodo zbirale.
So albume si nakupile
in jih že skoraj napolnile.
V našem razredu je vedno lepo,
skupaj z našo učiteljico.
Smo letos glave skup staknili,
in se odločili,
Da bomo učiteljico razvedrili.
Torto sami smo naredili
in jo lepo okrasili
ter z njo učiteljico razveselili.
Čeprav nam v šoli je lepo,
komaj čakamo,
da v deveti razred pridemo.

Učenci 5. a

SLABA OCENA
Bilo je jeseni na četrtek, ko sem dobila slabo oceno.
Tisti dan je bila tudi angleščina, ki mi ne gre prav dobro od rok. Učiteljica
Brigita pa je takrat spraševala. Vprašala je, če se kdo javi, a se nihče ni hotel.
Pogledala je vrstni red v redovalnici in videla, da sva na vrsti jaz in moj sošolec
Blaž. Poklicala naju je in začela spraševati. Ker se nisva nič učila, sva dobila slabo
oceno. Blaž tri, jaz pa dva.
Ocena je bila zapisana na obvestilu za starše. Mami sem se bala pokazati
obvestilo, a sem kljub vsemu zbrala dovolj poguma in ga pokazala. Vprašala me je,
zakaj sem dobila samo dvojko. Vse sem ji razložila, kako in zakaj. Bila sem vesela,
ker se name ni jezila in me je razumela.
Mateja Melink, 5. a

- 26 -

MOJE SANJE
Sanjalo se mi je,
da sem ledena kockica.
Ledenim se in hladim,
a v toplem čaju se stopim.
Takrat voda postanem,
čaj ohladim,
ker po njem drvim ,
nato se iz sladkih sanj zbudim.
Tjaša Trošt, 8. a

Kaja Skrt, 2. a
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PREBUDIL SEM SE V ČASU KRALJA MATJAŽA
Nekega dne sem šel na izlet v hribe. Prijel sem za vrv.Ugotovil sem, da to
ni prava vrv. Bila je dolga siva brada. Radovedno sem splezal po bradi. Kar na
enkrat me je povleklo v neko votlino. Tam sta spala kralj Matjaž in Alenčica. V
votlini je bilo nasuto zlato. Ogledoval sem si ga in ugotovil, da je kralj Matjaž
zelo bogat. Premišljeval sem, kako bi ga zbudil. Večkrat sem ga potegnil za brado.
Oblečen je bil v kožuh. Na nogah je imel obute škornje in z debelo slamico sem ga
požgečkal po podplatih. Kralj Matjaž se je obrnil na levo stran. Ugotovil sem, da
bo to pomagalo. Nadaljeval sem z delom. Kralj Matjaž se je prebudil in me
vprašal, od kod sem prišel. Odgovoril sem, da sem prišel iz vasi. Vprašal me je, če
imamo kakšnega vladarja. Rekel sem mu, da ga nimamo in da ga hočemo za kralja.
Zbudil je Alenčico in ji povedal dobro novico. Nagradil me je s polno vrečo zlata.
Obljubil mi je, da bo prišel. Rekel sem mu, naj mi pomaga iz votline. Dolgo brado
je spustil iz votline. Plezal sem po njej. Ob pristanku se mi je razsulo zlato.
Vesel sem bil, da sem doma. Kralja Matjaža ni bilo, verjetno je spet zaspal.
Tokrat pa sem se zbudil in ugotovil, da so to le sanje.
Cristian Kobal, 7. a
KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO

Aljaž Hvalica, 1. b
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KRALJ MATJAŽ SE JE PREBUDIL V NAŠ ČAS
Nekega dne sem šel h gori Peci iskat kralja Matjaža, saj sem slišal, da spi
tam nekje s svojimi vojščaki. Bil sem utrujen in usedel sem se na bližnji štor. Ne
vem, kaj sem storil, toda skala se je kar naenkrat spremenila v votlino.
Radoveden sem odkorakal noter. Tam sem našel starca z brado devetkrat ovito
okoli mize. Zbudil se je. Takrat sem se zavedal, da sem priča prebuditvi kralja
Matjaža.
Vstal je, ukazal svojim vojščakom, naj mu odvijejo brado z mize in to so pri
priči storili. Bil je oblečen v starinsko obleko z veliko luknjami. Opazil me je in
me vprašal, če sem vojak tiste vojske, ki ga je nagnala v to jamo. Odgovoril sem
mu, da nisem in predlagal, naj si brado skrajša, ker bi se drugače spotaknil na
vsakem koraku, vendar je Matjaž odkimal in si brado ovil okoli telesa, rekoč, da
bi, če bi si brado odrezal pri priči spet zaspal. Ravno takrat je pri meni zazvonil
mobilni telefon. To je bilo tisto, česar sem se bal. Matjaž ni poznal sodobne
tehnologije, že je ukazal vojščakom, naj me napadejo, misleč, da sem demon. Tik
preden so mi hoteli odrezati glavo, sem jim dopovedal, da je to le naprava.
Matjaž je vojakom ukazal, naj me pustijo pri miru. Šele takrat se je zavedel,
koliko je prespal. Stopila sva iz jame pod prečudovito sonce. Preletelo nas je
letalo z bližnjega športnega letališča. Spet se je zbal in me vprašal, katere vrste
ptič je to. Odgovoril se mu, da je to le naprava, s katero se ljudje danes
prevažamo po zraku. Povedal sem mu še, da je človeštvo v zadnjih letih zelo
napredovalo. Počasi sem ga odpeljal k meni domov. Spuščala sva se po gori, ko me
je vprašal , kje je grad, kjer bo spet vladal slovenskemu narodu. Odgovoril sem
mu, da imamo Slovenci zdaj predsednika, ki ga na novo izvolimo vsaka štiri leta.
To ga je zelo potrlo. Že sva bila pri cesti. Mimo je pridrvel osebni avtomobil.
Kralju sem takoj razložil, da je to le prevozno sredstvo. Šla sva čez cesto k meni
domov. Tam sem mu razkazoval knjige o zgodovini, da mu bi bilo vsaj približno
jasno, kam je prišel. Nato sem mu pokazal svoj novi osebni računalnik, kjer je
ravno tekla igrica. Matjaž je zaradi utripanja in piskanja mislil, da so na delu zle
sile, vzel je meč in razčesnil zaslon na dvoje. Skozi meč ga je udaril električni
tok. Takrat se je odločil, da greva nazaj v jamo. Odpravila sva se. Potrebovala sva
približno pol ure. Stopil je noter in se usedel na stol. Postalo mi je jasno, kaj
hoče storiti.
Vsi vojščaki, ki so ga še vedno čakali, so se usedli na tla. Sam kralj si je
odmotal brado in ker sem stal poleg njega, me je z njo požgečkal. Vzel je meč in
si jo odrezal. Jama se je začela zapirati, saj je kralj zaspal. Tekel sem na vso
moč in še zadnji trenutek pobegnil skali, da me ni zdrobila. Edini vem, da se je to
zgodilo in tega še dolgo ne bom pozabil.
Andraž Bajt, 7. a
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LETEČE KOLO
Zaželel sem si leteče kolo. Mama mi ga je obljubila, zato je šla pogledat v
vse trgovine. Kjer je vprašala, so se ji vsi smejali. Trgovci so povedali, da takega
kolesa ne prodajajo. Ko mi je povedala, sem bil zelo žalosten. Sklenil sem, da si
kolo narišem. Z njim ponoči potujem po svetu.
Anej Filej, 8. b

TAŠA GRE NA PLES
Taša se smeji,
danes na prvi ples hiti.
Šminko porabila je,
stekleničko parfuma
izpraznila je.
Mama vse je opazila,
Tjašo z vodo je oblila
in domov jo nalovila.
Jok in stok se ne ustavi,
s plesom nič ne bo,
to zelo je žalostno.
Tjaša Trošt, 8. a

ČAROBNI PLES
Čarobni ples,
čarobni ples,
z vetrom se zabavajo,
okoli naše hiše poplesavajo.
Martin Skrt, 8. a
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MAMA
Moja mama pere, lika,
vedno se rada nasmiha.
Njen objem je topel, zlat
kot vijolica sredi trat.
Zvečer pa pravljico mi bere,
name nikoli se ne dere.
Za materinski dan
darilo ji bomo podarili
in z njo se veselili.
Vedno radi bi z njo hodili.
Solze bi točili,
če bi mamico zgubili.
Lara, Mojca, Katja, Julija, 5. b

Vanesa Močilnik, 3. b
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KRALJ MATJAŽ SE JE PREBUDIL V NAŠ ČAS
Nekega dne se je kralj Matjaž naveličal sedeti za mizo in čakati na boljše
čase. Brada mu je že devetkrat zrasla okrog mize.
Težko je prišel iz svoje jame, saj je imel dolgo brado in jo je vlekel za
seboj. Že na pogled se mu je zdelo, da so se časi zelo spremenili. Mislil se je
vrniti v jamo, vendar, ker je imel čudežno moč, je želel pomagati Slovencem.
Odpravil se je v mesto in zagledal žalostne obraze. Na avtobusni postaji je
zagledal mladino, kako se brezciljno potika, namesto da bi sedeli v šolskih klopeh.
Začel je vse po vrsti spraševati, kaj je narobe. Prvi je rekel, da noče hoditi v
šolo, drugi je rekel, da nima službe, tretji pa je rekel, da je bolan. Usedel se je na
klop in premišljeval, kako bi uredil zadeve. Sezidal je tovarne, da bi lahko
brezposelni delali v njih in kaj zaslužili. Naredil je prijaznejše šole, da bi se
mladina šolala v njih. Odkril je nova zdravila, da so bolni ozdraveli. Prebivalci
mesta so se mu zahvalili in mu podarili konja, da je lahko vlekel za sabo svojo
dolgo brado.
Ker je vse to naredil, je izgubil veliko čudežne moči in brada se mu je
skrajšala. Šel je v svojo jamo in čakal, da mu bo brada spet zrasla devetkrat
okoli mize. Takrat se bo vrnil in ponovno pomagal ljudem.
Jani Kovačič, 7. a

Ana Medvešček, 1. a
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PRIPOVED O SVOJEM ŽIVLJENJU
Rojen sem bil 9. 9. 1991 v Šempetru pri Novi Gorici. Povedali so mi, da sta
se moj brat in sestra že pred mojim rojstvom kregala o tem ali bom fant ali
punca. A kot ste že verjetno opazili, sem fant, z imenom Robert.
Mojih spominov iz ranega otroštva ni veliko. Toda nekaj jih je in te vam
bom povedal. Kot majhen fantič sem imel srednje dolge kodraste lase in zaradi
tega me je moja sestra vedno oblačila v punčko. Spomnim se, da mi to ni bilo
všeč, ampak vem, da sem s to opravo punčke vedno razveselil in nasmejal družino.
Imel sem tudi starejšega prijatelja z imenom Leon. Rad je fotografiral in povsod
kamor je šel, sem mu sledil in se z njim pogovarjal, kakor se pač mladi fantiči
znajo. Toda nekega deževnega jutra me je neprijetno presenetila novica, da je
Leona zadela možganska kap in je zaradi tega umrl. To me je zelo razžalostilo,
tako da sem po tem še dolgo jokal.
S sedmimi leti sem prvič stopil skozi vrata šole v Ročinju. Zelo me je bilo
strah, a sčasoma sem se ojunačil in z veseljem hodil v šolo. Veliko smo se igrali in
malo učili. Toda v drugem razredu smo se že več naučili.Ko je prišel čas, da grem
v tretji razred, sem se zelo bal, saj naj bi nas učil nov učitelj, za katerega smo
mislili, da je zelo strog, kajti večkrat smo ga slišali, kako je vpil na starejše
učence. Toda sčasoma smo ugotovili, da sploh ni strog, ampak je prijazen in
zabaven. Od njega sem se res veliko naučil .
Ko sem se prikopal do petega razreda, sem šolanje nadaljeval na kanalski
šoli in sčasoma dobil veliko novih prijateljev. V tem razredu sem odkril novo
ljubezen, odbojko. Bilo je več razlogov, da sem začel trenirati. Eden glavnih je
ta, da bi postal tak odbojkar, kot je moj brat. Pravim le o šoli, zato bom presedlal
na moje življenje izven šolskih zidov. Doma sem se vedno dobro počutil in vedno
sem imel družbo za klepet in igre. Imam tudi veliko hobijev, kot so že prej
opisana odbojka, brezglavo tekanje po gozdu in iskanje zanimivih lokacij (jame,
velika drevesa,…), igranje računalniških iger, branje knjig, ….
Za konec pa še moje misli o svetu. Mislim, da svet daje vse preveč
poudarka denarju in zaradi tega nastajajo vojne. Ljudje živimo preveč v skrbeh
in si vzamemo premalo časa zase in svoje duhovno izpolnjevanje. Upam, da vam je
bil všeč spis o mojem življenju. Lahko vam povem še to, da je bilo do sedaj dokaj
razburljivo in upam, da bo še naprej. Sicer pa sem gotov, da bo, saj sem si
zastavil mnoge cilje, za katere upam, da jih bom lahko uresničil. Zakaj pa ne, saj
od nekdaj mislim, da čisto nič ni nemogoče.
Robert Šabec, 8. a
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Z VLAKOM POTUJEM IN SVET OPAZUJEM
Z vlakom potujem

Potujmo, potujmo

in svet opazujem.

in svet opazujmo.

Oho, kako je toplo,
v toplice skočimo,
se osvežimo.

V vagon se usedem
nestrpen, radoveden.

Tovorni vlak na postaji stoji

Lepa pokrajina mimo mene hiti,

in čaka in čaka,
da ga potniški prehiti.

potniki zadovoljni, veseli so vsi.

Anka, Ana in Anton

Uuu- uu zatuli,

usedli v tretji se vagon.

potniki, pozor!
Pred vami je predor.

Kranj, Ljubljana – vlak se ustavi
na železniški postaji.

Joj mene, joj mene

Okna vlaka se odpro,

kako hiti, v naslednji kraj nas preseli.

zanimiv pogled na Ljubljano vso.

Erik in Ema sta z vlaka drvela,

Miha in Matic

ko sta do Novega mesta prispela.

radovedna sta,
ali pelje do Toplic.

Maribor nas vabi.
Po njem se sprehodimo,
do Lenta se spustimo,
pri stari trti veselimo.
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Iz Maribora v Celje, iz Celja v Velenje,
pokrajina zelena
vsa s soncem osvetljena

Otroci krajane pozdravljajo,
saj se od njih poslavljajo.

Potujmo, potujmo

Nazaj v Žalec pohitimo,

in svet opazujmo.

da muzeja in galerije
ne zamudimo.

Atlas v roke brž vzemimo,
da kakšne lepote ne izpustimo.

Z vlakom na Gorenjsko se odpeljemo,
lepote Bleda si ogledamo.

Slovenija mimo nas drvi,

UUUUU-zatuli,

kot bi mignilogledamo si jo vsi.

do Bohinja pridrvi,
hitro se ustavi
in potnike spusti.

Vagoni so utrujeni,

Jezero bohinjsko v soncu žari,

ker postaje ni,
vlak z vso paro naprej hiti.

potnike vabi,
pridružite se še vi.

Eh, pa kaj zato,

Ej-juhej, skozi bohinjski predor

mi, potniki se imamo lepo.

peljemo se kar brez zavor,
na Primorsko se nam mudi,
ker se nam sonček smeji.

Tu-tu-tu v Trebnje drvi,da ogleda po
mestu ne zamudi.

Ma, kaj smo že v Kanalu?
in domovino opazovali.
Z vlakom smo potovali.
Prispeli smo domov.
Učenci 5. b

PRESNETA VROČINA
Matej je bil bolan in je imel vročino. Zjutraj mu je mama prinesla vroč čaj
z limono. Vesel je bil, ker mu ni bilo treba iti v šolo. Cel dan je ležal v postelji.
Zvečer je hotel gledati televizijo, pa mu mama ni dovolila. Presneta vročina!
Marina Sirk, 4. a
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PREKLAL SEM JEZIK
Zgodilo se je leta 2002. Prišle so poletne počitnice. Šli smo na morje.
Tretji dan na morju sem splezal na figo. Ker nisem mogel dol, sem skočil.
Nerodno sem pristal na tleh in si preklal jezik. Zelo me je bolelo, zato sem jokal.
Mama in tata sta pritekla in videla, da mi teče kri iz ust. Odpeljala sta me v
Izolo. Tam mi je mama povedala pravljico. Dali so mi narkozo, da sem zaspal. Med
tem časom so mi zašili jezik. Naslednji dan smo šli spet na morje. Zapomnil sem si
in sklenil, da s fige ne bom več skakal. Ta dogodek se mi je zelo vtisnil v spomin.
Žan Bratuž, 5. b

HUD PADEC
To se je zgodilo v poletnih mesecih, ko sem bil mlajši. Brat in oče sta se
odločila, da bosta odšla na igrišče igrat košarko, ker je bil lep sončen dan. Odločil
sem se, da grem zraven. Med potjo smo se pogovarjali. Izbrali smo krajšo pot, ki
je vodila mimo naših prijateljev. Na stezi je bila trava. Jaz sem hodil po travi,
zato mi je zdrsnilo. Kotalil sem se po hribu navzdol. Bilo me je zelo strah. Ob
vznožju hriba je bilo kamenje in potok. Oče je skočil za menoj. Bil je zelo
spreten in ujel me je. Prinesel me je na stezo. Še vedno me je bilo strah. Potem
sta oče in brat šla igrat košarko, jaz pa sem ju gledal. Ta dogodek se mi je
najbolj vtisnil v spomin.
Blaž Paravan, 5. b

Klementina Medvešček, 2. a
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MOJE SANJE
Moje sanje, moje želje so
čarovnica postati,
da z metlo obletim planet
in skupaj še cel svet.
Že letim in spet hitim,
pa metla se mi zlomi.
O, uboga jaz, o, uboga jaz!
Nikoli več ne bom letela,
saj metla se mi je razletela.
Hitro pokličem svojo teto,
naj mi ustvari novo metlo.
V zahvalo metlo ji posodim,
že skupaj drviva, ves svet preletiva.
Nika Mori, 8. b

Gašper Makorič, 2. a

JEZA V NAŠI HIŠI
Jeza je jeza,
ko se razjeziš,
imaš naježene lase,
žarijo ti oči
in svojo najljubšo
igračo vržeš v smeti.
Tatu pokvariš računalnik,
mami pa ročni stepalnik.
Jeza je v hiši do takrat,
dokler ne gre v posteljo spat.
Matija Obid, 8. b
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SEM REPA
Sem okrogla repa. Skupaj s prijateljico bučo živiva na veliki njivi. Ko nama
je dolgčas, veliko opazujeva in sprejemava obiske krompirja, korenja in koruze.
Ko je toplo, pa se nastavljam soncu. Tako življenje bi mi bilo všeč, če mi kar
naprej ne bi hodile po glavi misli na jesen in moj konec. Kmet Lojze, moj
gospodar, pa ni mislil na to. Ko je prišel čas, je bil vesel, da sem se tako odebelila.
Prijel me je za lase in me izpulil. Sledilo je čiščenje, pranje in še ribanje. Potem
je vame vrgel še neko slano snov in mešal in mešal. Pokril me je s težkim kamnom,
da nisem mogla več dihati.
Zdaj sem že kisla in z menoj se gostijo po gostilnah in domovih. Pravijo, da
sem dobra in zdrava.
Mateja Felc, 3. b

Eva Mori, 3. b

SEM BUČA
Sem velika in debela buča. Živim na polju in imam veliko sester in
prijateljic. V repo sem bila zaljubljena do lista. Najbolj me je strah jeseni, ker
me naložijo na traktor. Ker sem se pri premetavanju potolkla, so me vrgli k
prašičem v hlev, kjer grozno smrdi, da sem kar barvo spremenila. Prašiči niso bili
prav nič usmiljeni do mene. Ko so me zagledali, so me pohrustali in ni me več. No,
zdaj sem pa kakec in gnoj.
Dani Bratuž, 3. b
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NEKOČ
Nekoč v šolo bom hodila,
nekoč si službo bom dobila
in plačo zaslužila.
Nekoč, nekoč.
Nekoč bom mamica postala,
dva otroka pestovala
in se z njima igrala.
Nekoč, nekoč.
Nekoč bom babica postala,
v majhni hišici živela
in vnučke bom imela.
Takrat bom še bolj vesela.
Nekoč, nekoč.
Tjaša Trošt, 8. a

Neža Medvešček, 2. a
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OČE, TI SI »CAR«
Med tednom se vsak dan zbudi zelo zgodaj, ker mora biti takoj po osmi uri
v službi, kamor se vozi zelo daleč. Dela blizu Vidma v Italiji. Ukvarja se s prodajo
gradbenih strojev. Domov se vrne po sedmih zvečer. Takrat pripelje tudi mene,
ker končam trening. Zelo rad poje večerjo, ki jo skuha mama, nato sam pomije
posodo. Potem se stisne k sestri Manci in gleda televizijo. So dnevi, ko veliko
potuje in ga pozno v noč ni domov. Takrat smo vsi v skrbeh zanj in ga velikokrat
kličemo. Ob sobotah in nedeljah ga doma čakajo vrt, travnik in polje. Babica je
vesela, ker ji pomaga pri težjem delu. Brata in mene večkrat pelje na tekmo v
Novo Gorico. Očeta imamo vsi v naši družini radi. Vsem je zmeraj v oporo. Oče, ti
si res pogumen in pravi »car«.
Matija Širok, 8. a

Ana Gregorčič, 3. b
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PREDSTAVLJAMO SE

Učenci 1. in 2. razreda podružnične šole Levpa
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KRALJ MATJAŽ SE JE PREBUDILV NAŠ ČAS
Bilo je nekoč, ko je kralj Matjaž še mirno spal v votlini pod goro Peco. Čez
nekaj trenutkov se je zgodilo, da se je prebudil. Prebudila pa ga je troblja
avtomobila.
Ves raztresen se je ozrl okoli sebe in uzrl obraz majhnega otroka. Dejal
mu je: »Kje sem?« Otrok pa je ves prestrašen stekel drugam. Ko je ugotovil, da
leži v kadi, je hitro vstal ter stekel drugam. Iz kopalnice se je podal ven. Zunaj
je videl veliko ljudi ter tržnice. Vse to se mu je zdelo zelo čudno. Nato je ugledal
veliko stavbo, kjer je pred velikimi vrati stala množica ljudi. Odpravil se je bliže
ter spraševal mimoidoče: »Kje sem? Kdo ste vi? Kaj se tukaj dogaja?...« Ljudje
pa mu niso hoteli odgovoriti, ker so mislili, da se šali. Kralj Matjaž je bil užaljen.
Hodil je in hodil ter se spotikal ob svojo dolgo brado. Nenadoma je videl trgovino.
Prišel je bliže, pokukal skozi steklo in zagledal možakarja, ki je strigel damo.
Odločil se je, da si bo svojo dolgo brado ostrigel. Vstopil je in se usedel na stol.
Kmalu je k njemu prišel možakar in ga vprašal: » Kaj želite gospod?« Kralj Matjaž
pa mu je rekel: »Rad bi vedel, kje sem?«
»Ste v frizerskem salonu gospoda Novaka. To sem jaz, če vas zanima!« mu
je prijazno odgovoril možakar. Kralj Matjaž ga je začudeno pogledal ter
spraševal naprej: »Ali morda veste, kje stanuje kralj Močvirnik?« Gospod Novak
pa je v šali dodal: »Ne bi vedel, ampak kralj Žabon verjetno ve.« Po kratkem
odmoru je g. Novak spet rekel: »Ne, ne, saj v tem času sploh ni več kraljev in
kraljic. Zdaj je mir in ni več prepirov. Mimogrede, kdo pa ste vi?« Kralj Matjaž
se je predstavil in povedal svojo zgodbo. Čez približno tri ure je kralj Matjaž
sedel na lepem modrem stolu med divjo množico ljudi, ki so kričali »Dajmo, Anže,
dajmo, ti si prvak!« Ali pa: »Bravo Jože! Udari ga, daj ga, daj!« Ali se vam zdi, kje
je bil kralj Matjaž? Na rokoborski tekmi! Potem pa se je zgodilo nekaj, na kar
kralj Matjaž ni niti pomislil. V hipu je stal na odru, pa še sam ni vedel, kako je
prišel tja ali pa, zakaj je tam. Nato je začutil hud glavobol in ulegel se je na tla.
Zbudil se je spet na starem mestu, v votlini seveda!
Tako se tudi končuje tale zgodba o kralju Matjažu in njegovi poti v naš
čas. Zdaj pa kralj Matjaž ne spi več, ampak dobro služi slovenskemu narodu s
svojo vojsko.
Minka Lipičar, 7. a
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IZGUBIL SEM SE
Star sem bil šest let. S starši smo odšli v Mercator center. Tam sem takoj
stekel k igračam. Naenkrat sem se zavedel, da staršev ni pri meni. Odšel sem ju
iskat.
Iskal sem ju pri sadju in zelenjavi, pri kruhu, a ju nisem našel. Ves
prestrašen in razočaran sem ju še naprej iskal.
Dobil sem ju pri blagajni. Bil sem zelo srečen in vesel.
Gregor Vončina, 5. b

DOBIL SEM BRATCA
Nekega večera je moral oče peljati mamo v bolnico. Naslednji dan popoldne
je mene, Tadejo in Nežo peljal k »noni« v Grad, kjer smo telefonirali mami v
bolnico. Vprašali smo jo, kako se dojenček imenuje. Odgovorila nam je, da se
imenuje Janez. Čez nekaj dni je šel oče po mamo in Janeza, nas pa pustil pri teti
Ani.
Zaslišali smo avto in takoj stekli ven. Vesel sem, da nisem edini fant med
Tadejo in Nežo.
Luka Medvešček, 5. b
ŽIVALI PRI BABICI ZIMI

Anika Božič, 1. a
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ODIKS
Jaz sem Odiks,
ti pa ne,
imam tri noge,
ti pa ne.
Kadar tečem, prehitim vse,
na globusu vidim države,
poznam vse lastnosti narave.
Moja koža je prav plava,
tako kot moja glava.
Res sem glavni od vseh,
a takoj, ko to povem,
vsi planejo v smeh.
Jan Križnič, 4. a

Grega Pirih, 2.a

PO SIMONU JENKU
Temen oblak se iz tovarne kadi,
čez mesto se vleče in grozno smrdi.
Pred banko obstal je, zastiral pogled,
ko sonce posveti, spet vidi se svet.
Tako jaz pohajam,
kot megla stojim,
ko fanta zagledam,
takoj zažarim
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Urška Čargo, 8. a

PREBUDILA SEM SE V ČASU KRALJA MATJAŽA
Nekega večera sem bila zelo zaspana, zato sem odšla zelo zgodaj spat.
Imela sem nenavadne sanje. Sanjala sem o gori Peci in kralju Matjažu.
Zjutraj, pa sem se tam tudi zbudila. Bila sem sama v neki votlini. Klicala
sem mamo in druge sorodnike, toda tam ni bilo nikogar. Odločila sem se, da bom
sledila sanjam. Hodila sem po rovih in še vedno klicala: »Mama, mama, kje si?«,
toda odgovora nisem slišala. Hodila sem še naprej in končno prišla iz votline. Zelo
se mi je zdelo nenavadno, da je pred mano stal velik grad. Potrkala sem in odpret
mi je prišla služkinja. Vljudno sem jo povprašala, kje sem in odgovorila mi je, da
sem na Koroškem. Začela sem jokati in nekaj momljati. Služkinja me je povabila v
grad. Takoj, ko sem vstopila, sem pred sabo zagledala nekega moškega. Hotela
sem steči ven, toda vrata se niso in niso hotela odpreti. Na ves glas sem kričala:
»Kje sem? Spustite me ven! Nič slabega vam nočem!« Moški pa mi je dejal: »Tudi
jaz ti nočem nič slabega. Jaz sem vendar dober kralj. Ime mi je Matjaž.« Čim mi
je to dejal, sem ugotovila, da sem se res zbudila pri kralju Matjažu. Nato smo se
še nekaj časa pogovarjali in prosila sem ga, naj mi pomaga priti domov. Odgovoril
mi je, naj najprej pozajtrkujem. Odpeljal me je v veliko jedilnico. Na mizi je bilo
veliko dobrot in jaz sem se do sitega najedla. Takoj sem se bolje počutila. Kralj
Matjaž mi je prinesel še nove obleke, saj sem bila kot igralka iz cirkusa. Ko sem
se oblekla, sem kralja prosila, naj me pelje domov. Odšla sva s kočijo in v hipu sva
bila pri meni doma. Toda tam sploh ni bilo moje mame in ostalih članov družine,
ampak je bila le stara zapuščena hiša. Ko sem to videla, sem planila v jok. Kralj
Matjaž pa mi je rekel, da bo odšel povprašati sosede, če kdo stanuje v tej hiši.
Odgovorili so nama, da tam stanuje prijazna starka. Stekla sva zopet do hiše in
potrkala. Ker nama ni prišel nihče odpret, sva kar vstopila. Za kolovratom je
sedela starka in predla. Povprašala sva jo, če v tej hiši stanuje sama in povedala
nama je, da so ji vsi sorodniki pomrli med vojno. Ker je bilo v hiši veliko steklenic
in posod, sva jo vprašala, kaj ima v njih. Povedala nama je, da ima tam čudežne
napoje. To se mi je zdela imenitna priložnost, da bi se vrnila domov. Hitro sem jo
vprašala, če me lahko popelje domov, v leto 2005. Rekla mi je, da ne vidi
nobenega razloga, da me ne bi. Vzela je steklenico in mi jo dala. Preden sem jo
popila, sem se kralju Matjažu in starki zahvalila in ju povabila s sabo, toda z
menoj nista hotela oditi. Poslovila sem se od njiju ter popila čudežni napoj. Kar
naenkrat pa sem se zopet znašla v moji hiši.
Zelo sem bila vesela, da sem se popeljali v tako prečudovit kraj, hkrati pa
tudi žalostna, kajti vedela sem, da se mi to ne more več zgoditi.
Anja Rijavec, 7. a
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SLOVENIJA
Naša domovina Slovenija,
polna lepih je stvari,
vsak, ki k nam pride,
zagotovo vesel odide.
Amedea Velišček, 8. b

SLOVENIJA
Julijske, Savinjske Alpe in Karavanke,
Ponujamo, če hočete,
visoko gor čez planke.
K izviru Soče
kar vsako srce hoče.
Potem so tu še jame, spomeniki,
jezera, gradovi in na žalost potresni premiki.
Da ne pozabim na prijazne Slovence,
Primorce, Dolenjce in Gorenjce.
Slovenije nikoli pozabiš ne,
ker vtisne se ti »direkt« v srce.

MAJ

Neža Ipavec, 8. a

Oj, za šolo,
našo šolo,
drevesa zelenijo
in ptički žvrgolijo.
Kako je to lepo!
Travnik zeleni
in šola se smeji.
Drevesa že cvetijo
in otroci se
češenj veselijo.
Jure Trampuš, 2. a
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PRIPOVED O SVOJEM ŽIVLJENJU
Sem Polona Bavdaž. Rojena sem bila 8. 3. 1991 v Šempetru pri Gorici, v
znamenju ribe. Živim v zaselku Cvetrež, ki spada v krajevno skupnost Kal nad
Kanalom. Imam še sestrico Majo, ki je mlajša od mene. Včasih me razveseljuje in
zabava, včasih pa ji je v veselje, da me drži in mi nagaja. Stara sem 13 let in
hodim v osmi razred devetletke. Naj vam povem še kaj več o svojem življenju.
Mama mi je večkrat govorila, kako je bilo, ko sem bila majhna in ob tej
priložnosti se večkrat nasmejem. Sama se ne spomnim prav veliko dogodkov iz
svojega zadnjega otroštva. Eden iz med njih je prav gotovo ta, da sem se pred
babico, ki me je iskala, skrila v pasjo uto. Kot so mi domači govorili, sem bila živ,
vesel in nagajiv otrok. Najprej sem hodila v vrtec, potem pa je na vrsto prišla
šola, ki jo še danes obiskujem v Kanalu. V prvem razredu sem zelo rada risala,
pisala, brala krajše zgodbice in spoznavala nove stvari. Zelo sem se zanimala za
inštrumente. Začela sem obiskovati pevski zbor in še nekaj krožkov. Tako je šlo
mimo nekaj let in prišla sem v peti razred. Tokrat je šlo bolj »zares«. V meni se
je prebudila strast, da bi igrala klavir. Mama me je hotela vpisati v glasbeno šolo,
ker pa je bila že polna, sem hodila k privatni učiteljici. Zelo rada sem igrala in
čez pol leta sem že obvlada kar nekaj pesmic in melodij. Potem sem k isti
učiteljici hodila igrat še kitaro. Tudi to mi je šlo kar dobro od rok, na začetku še
ne tako dobro, a ko sem se naučila osnov in metod igranja, mi je šlo zelo dobro.
Navdušila sem se nad raznimi športi, kot so odbojka, rokomet in veslanje. Nekega
dne pa se mi je pripetila lažja nesreča. Bilo je tako. Pri športni vzgoji smo igrali
rokomet in žoga mi je priletela v mezinec. Ta me je vedno bolj bolel in mi odtekal.
Mama me je peljala k zdravniku, ta pa je opazil, da je nekaj nalomljeno. V
bolnišnici so s pomočjo rentgenske slike ugotovili, da gre za zlom in mi namestili
opornico. Čez nekaj dni sem morala zaradi hujšega zloma na operacijo. V bolnišnici
sem morala ostati še nekaj dni, saj mi je fizioterapevtka razgibavala prst. A tudi
to sem preživela, kot nekaj hujših nezgod.
Zelo sem navdušena nad knjigami Harryja Potterja in jih zelo rada berem.
Med branjem teh knjig se čisto vživim v dogajanje in takrat ne slišim ničesar,
kar se dogaja okoli mene, zato sem letos pri govorni vaji opisala Joanne Kathleen
Rowling , ki je te knjige napisala.
Do sedaj sem bila vedno odlična in udeležila sem se kar nekaj tekmovanj.
Po osnovni šoli se želim vpisati na ekonomsko gimnazijo, kaj natančno bom
študirala pa za zdaj še ne vem. Dokončati želim tudi šolo kitare in klavirja, saj sta
mi ti dve glasbili zelo pri srcu. V spominu želim ohraniti vse tiste, ki so mi do
sedaj pomagali na življenjski poti. Kakorkoli že se bom odločila za svojo
prihodnost, želim, da bi se mi uresničili vsi načrti in cilji. Nočem pa, da bi zašla
na kriva pota in s tem porušila vse, kar sem gradila do sedaj.
Polona Bavdaž, 8. b
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MOJE SANJE
Sanjala sem, da sem robot,
robot, ki vsako leto ustvari
velikanski piškot.
Ta piškot pa –čudna stvar
baha se le za denar.
Enkrat noge je dobil
in zelo se veselil.
Jaz, robot pa se razjezim
in mu »flisko« prismodim.
Kakšna čudna kolobocija,
robot-piškot
piškot-robot.
Neža Ipavec, 8. a

POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM

David Jelovčan, 1. b

- 48 -

KRALJ MATJAŽ SE JE PREBUDIL V NAŠEM ČASU
Nekega dne smo odšli z družino na izlet h gori Peci. Kar naenkrat se je
pred nami pojavil starejši moški z brado, ki je bila dolga okoli petnajst metrov.
Takoj sem ga prepoznala. Bil je kralj Matjaž.
Ostali člani družine so se začudili, kdo naj bi v 21. stoletju nosil
srednjeveška oblačila. Mojca je celo pomislila, da bo kje kakšna predstava in da
ta moški dela reklamo za to predstavo. Nekaj časa smo se nemo opazovali, ko je
kralj Matjaž spregovoril: »Ali bi bili tako prijazni in mi razkazali tukajšnjo
pokrajino?«. Govoril je s hripavim glasom. Mama je bila prijazna in je takoj
privolila, medtem ko je oče ugovarjal. Ker sem opazila, da je edini, ki še ni
prepoznal kralja Matjaža, sem mu šepnila na uho: »To je kralj Matjaž.« In takoj
je privolil. Kaj kmalu smo bili pri našem avtu. Matjaž se je čudil, kakšna žival je
to. Ko smo se že peljali proti Novi Gorici, se je kralj opogumil in vprašal: »Kam pa
gremo in s čim se vozimo?« Vsi štirje smo se nasmehnili in oče je šaljivo
odgovoril: »V Novo Gorico, vaše veličanstvo.« Ker se je kralju zdel to dovolj
dober odgovor, se je še pozanimal, s čim se peljemo. Tokrat sem jaz odgovorila:
»Z moderno kočijo, gospod.« Nato je še nekaj zamrmral o tem, da so v njegovem
času kočijo vlekli konji in že smo bili v Novi Gorici. Razkazali smo mu mesto in ga
odvedli v najbližjo restavracijo. Kmalu se je v našem času udobno počutil, le
brada mu je nagajala, zato smo zavili k najbližjemu brivcu. Ta mu je brado
skrajšal na primerno dolžino. Takoj, ko smo izstopili iz brivnice, je kralj Matjaž
izginil. Vsi smo vedeli, kam je odšel. Boljše volje in lažjih denarnic smo se napotili
proti domu. Že naslednji dan smo v časopisu zasledili naslov STAREJŠA GOSPA
V NOVI GORICI VIDELA KRALJA MATJAŽA. Spodaj pa je pisalo, da se tej
gospe verjetno meša. Ko sem brala ta članek, sem se tako smejala, da so mi
začele teči solze. Tudi Mojca, mama in oče so se zelo nasmejali na račun
novinarjevih izjav.
Upam, da se bo kralj Matjaž še kdaj zbudil in nas obiskal. Želim si, da bi z
njim doživela še veliko zanimivega.
Katja Zimic, 7. a

V NESREČI SPOZNAŠ PRIJATELJA
Nekega dne se je jež Ferdo odpravljal spat. Oblekel si je spalne hlače.
Potrkalo je na vrata. Ferdo je nejevoljno šel odpret. Bila je veverička Mimi.
Ferda je Mimi prosila za hruško, ker ni več vedela, kje jih ima. Ferdo je dal Mimi
hruško in šel spat.
Swan Gorjup, 3. a
- 49 -

KAJENJE ŠKODUJE
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Sara Vončina Znidercic, 7. a
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