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Spoštovani!

Lani sem zapisala, da bo prvi številki našega glasila Mostiček sledila druga,
pa tretja…
In res. Naši učenci so članke pripravljali celo šolsko leto, učitelji in
mentorji so jim pri tem pomagali, prispevke pridno zbirali in jih urejali. Vendar je
glavnina dela kljub vsemu ostala za zaključek šolskega leta. Zmogli smo tudi to in
veseli me, da nam ni zmanjkalo moči.
Pred nami je tako nov Mostiček, poln otroškega in najstniškega zagona.
Vanj smo vložili veliko energije. Z njim bi Vam radi pokazali, kaj poleg rednega
šolskega dela še zmoremo in znamo.
Mostiček je le eden od delčkov v mozaiku naših letošnjih dosežkov in
uspehov. Zaključujemo namreč šolsko leto, v katerem smo dosegli visok učni
uspeh, z uvrstitvami na tekmovanjih pa smo posegli v sam vrh med slovenskimi
osnovnošolci. Osvojili smo kar dvanajst zlatih priznaj (Vegovo, Stefanovo,
Proteusovo, iz znanja zgodovine, poznavanja sladkorne bolezni in nemške bralne
značke), na področju športa pa smo blesteli predvsem na tekmovanjih iz odbojke,
kjer smo se redno uvrščali na prva tri mesta.
Ob zaključku šolskega leta 2005/06 bi se rada zahvalila vsem, ki nam
pomagate, da z našimi učenci dosegamo tako vidne rezultate.
Najprej ste tukaj starši, ki svoje otroke spodbujate in jim omogočate, da
so v šoli uspešni, se udeležujejo dodatnega pouka, razširjenih programov šole, vaj,
priprav, treningov in tekmovanj.
Pomembno vlogo na poti do uspeha imate učitelji in mentorji na šoli, zunanji
sodelavci in trenerji, ki vodite in usmerjate naše učence na poti do njihovih
dosežkov.
Veseli smo tudi podpore občine, ki zagotavlja sredstva za večino
tekmovanj, in sponzorjev, ki imajo posluh za naše potrebe.
Najpomembnejšo vlogo pa imate vi – učenci. Z vašim delom, prizadevanjem,
znanjem, sodelovanjem, z odrekanji in napori, z uspehi in dosežki nam
dokazujete, da je vredno verjeti v vas.

Kanal, junij 2006

Ravnateljica
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NA SPREHODU

Sara Podbršček, 1. a

MAČEK MURI

Nejc Marković, 1. r
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DAN ODPRTIH VRAT IN ŠOLSKA ODBOJKARSKA LIGA
Letošnji dan odprtih vrat na OŠ Kanal je naravnost navdušil. Naša šola je
gostila ŠOL (Šolsko odbojkarsko ligo) in se s tem predstavila ne le domačinom,
pač pa je vrata na stežaj odprla celotni slovenski javnosti.
Na naše veliko veselje se je »pouk« začel šele ob 9.30. Zbrali smo se v
telovadnici, kjer so nas pozdravili odbojkarji in odbojkarice štirih osnovnih šol.
Športniki in športnice šole Jakoba Aljaža iz Kranja, Metlike, Radovljice in seveda
iz Kanala so se ponosno zravnali ob zvokih slovenske himne, polni pričakovanj in
dobre volje. Po uvodnem pozdravu gospe ravnateljice OŠ Kanal Milke Zimic in
župana občine Kanal Mirana Ipavca se je tekma ob glasnih vzklikih navijačev
začela.
Za gledalce je bila tekma še toliko bolj zanimiva, ker so ekipe sestavljali
dečki in deklice in se za zmago skupaj bojevali. Naši »mladi upi« so z izvrstnimi
akcijami jemali sapo in si prislužili aplavz za aplavzom.
Med tekmo šola ni samevala. V učilnici za kemijo so potekale delavnice na
temo zdrava prehrana. Z jabolkom v roki smo lahko prisluhnili poučnim
predavanjem, ki jih je vodila ga. Irena Jerič iz ZZV Nova Gorica. Nato smo si v
učilnicah pripravili zdravo malico iz žitnih kosmičev, sadja, jogurtov in
polnozrnatih žemelj. Kljub začetnemu godrnjanju smo hrano na koncu z veseljem
»pospravili«.
Po malici smo se znova vrnili v telovadnico, kjer so se športniki med seboj
pomerili v odbojki. Našim je uspelo. Prepričljivo (nekatere tekme so zmagali s
tridesetimi pikami razlike) so si z zmago zagotovili vstopnico v naslednje kolo
ŠOL. Pohvalno pa je tudi to, da so tako fantje kot dekleta »držali skupaj« ter
navijali drug za drugega.
Letošnji dan odprtih vrat nam bo zagotovo ostal v spominu. Mogoče smo
pogrešali le nekoliko številčnejši obisk staršev. Zahvala gre poleg šoli tudi ekipi
ŠKL-ja (Šolska košarkarska liga), ki je akcijo ŠOL tudi organizirala. Posnetek
tekem in predstavitev šole smo si lahko ogledali v oddaji ŠKL na komercialni
televiziji POP, na Kanalu A, TV Primorki, TV Kopru in spletni strani ŠKL-ja.
Ana Križnič, 8. a

Mateja Felc, 4. b
Aktualno
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NA KONCU DRUGO MESTO
Na finalni prireditvi smo učenci in učenke OŠ Kanal osvojili drugo mesto v
tekmovanju šolske odbojkarske lige. Prvaki v tem tekmovanju so postali
Jeseničani in Jeseničanke. Pri dijakinjah so zmagale Mariborčanke, pri dijakih pa
Ravenčani.
K prvi sezoni šolske odbojkarske lige je svoj delež prispevala tudi OŠ
Kanal, saj se je tudi sama udeležila tega tekmovanja. Liga se je za večino ekip
začela že v drugi polovici januarja 2006. Zaradi oddaljenosti od drugih regij, iz
katerih so bile sestavljene skupine, OŠ Kanal ni nastopala v rednem delu lige.
Prvič smo zaigrali na turnirju drugo uvrščenih ekip v Kanalu, kamor so prišle še
OŠ iz Kranja, Moravč in Metlike. K zmagi na prvi tekmi proti Moravčam so veliko
pripomogla dekleta, saj so bili Moravčani kar dobri. Na drugi tekmi proti
vrstnikom iz Kranja smo ravno tako zmagali in to z veliko prednostjo. Za
napredovanje je odločala zadnja tekma proti Metliki. Čeprav so punce izgubile
prvi set za štiri točke, smo fantje to nadoknadili z dobrimi servisi in tudi na tej
tekmi smo premagali nasprotnike in s tem napredovali v polfinale tekmovanja,
kjer smo se srečali z Žužemberkom. Prvo tekmo smo odigrali prav tam in po naši
zelo slabi predstavi so se domačini veselili s 15. točkami prednosti. Povratna
tekma v Kanalu je pokazala, da je bil poraz že pozabljen, kajti tekmece smo
premagali za več kot 45 točk. Tako smo nestrpno čakali le še na finalni dvoboj
proti OŠ Toneta Čufarja z Jesenic. Po slabšem začetku deklet smo fantje le
stežka nadoknadili razliko. Enako je bilo tudi v drugem nizu, le da fantje nismo
zdržali pritiska in smo v končnici niza naredili preveč napak, kar je privedlo do
rezultata 81:79. Mislim pa, da bi ob boljšem pristopu do tekme, z večjo
samozavestjo in športno srečo prišli do naslova prvaka šolske odbojkarske lige.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki
so nam omogočili treninge, tako OK Salonit
in OK Neptun, OŠ Kanal kot občini Kanal ob
Soči in seveda gre zahvala tudi našim
trenerjem, da krojimo sam vrh slovenske in
morda čez nekaj let tudi mednarodne
odbojke!
Matija Jereb, 9. a

Jure Jakopič, 4. a

Aktualno
-5 -

REVOLUCIJA V KRALJESTVU BONBONOV
Letošnja dramska predstava je drugačna od dosedanjih. Naša mentorica,
gospa Sonja Velušček, je izbrala igrico, ki je zahtevala veliko dela in truda vseh
sodelujočih. Naslov te igrice je Revolucija v kraljestvu bonbonov.
Oktobra smo začeli s krožkom. Branje je nekaterim povzročalo malce
težav, saj je v govoru treba prikazati značajske značilnosti oseb. Ko smo znali
besedilo na pamet, nas je učiteljica vodila in spodbujala , kako moramo odigrati
različne prizore.
Minilo je kar nekaj časa, ko smo v šoli začeli izdelovati kostume. Pri tem so
nam pomagali ga. Vanja Montini, nekateri učenci iz 8. in 9. razreda, pomagali pa
smo tudi igralci sami. Glavna pa je bila naša mentorica.
Ker je morala biti tudi glasba primerna igrici, so nam člani Orffove skupine
pod vodstvom gospe Darje Žorž , zaigrali in posneli nekaj svojih skladbic. Eno pa
nam je na trobento zaigral Andrej Cotič, učenec 6.a razreda. Rekvizite in sceno
so naredili hišniki.
Vaje za naš prvi nastop smo imeli v Desklah. Tam smo se zelo trudili, da bi
na odru izgledali čim boljše. Dan pred premiero naše igrice smo imeli v Desklah
generalko. Premiero za starše, sošolce in povabljene smo imeli v torek, 30.maja.
Nastopali pa smo tudi za učence nižjih razredov naše šole in otroke iz vrtca.
Minka Markič, Katarina Jerončič, 6. a

Martin Jug, 2. r PŠ Levpa

Aktualno
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MOČ JE V DOBREM
Milka Zimic je mati dveh otrok, odlična kuharica in ravnateljica OŠ Kanal.
Ker sem imela več vprašanj o njenem življenju, sem jo o tem povprašala.

Rodili ste se v Dolenji Trebuši. Zakaj ni vaša mati odšla pred porodom v
bolnišnico?

Moja mama ni šla v porodnišnico, ker sem bila rojena prezgodaj in jo je
porod prehitel. Moj dom je namreč zelo oddaljen od glavnih prometnih
povezav, pa tudi nihče od domačih ni imel avtomobila, da bi mamo peljal
zadnji trenutek v porodnišnico. Tudi telefona ni bilo, da bi poklicali rešilca.

Odločili ste se, da boste postali učiteljica. Kdo vas je navdušil za ta poklic?

Željo po poučevanju sem gojila že od rane mladosti. Tudi knjige, predvsem
strokovne, so me privlačile že v predšolskem obdobju. Moja mama mi je
pripovedovala, da sem »se učila« iz knjig veliko prej kot sem znala brati.
Težava je bila le v tem, da doma nismo imeli veliko knjig, saj si jih nismo
mogli privoščiti.
V višjih razredih OŠ sem bivala v dijaškem domu. Tam je bilo veliko
sošolcev, ki so imeli učne težave in sem jih poučevala. Bilo mi je všeč, da
sem s svojim znanjem pomagala drugim.

Koliko let ste hodili v šolo in katere šole ste končali?

Osnovno šolo, gimnazijo – 2 leti v Tolminu in 2 v Kopru, nato pedagoško
akademijo v Ljubljani. Po 15-ih letih dela sem ugotovila, da mi manjka kar
nekaj znanja in sem odšla študirat. Vpisala sem se na pedagoško fakulteto v
Mariboru, kjer sem študirala 4 leta. Končala sem 3 smeri – matematiko,
tehniko in pedagogiko.

Pri študiju, šolskem in obšolskem delu ste bili uspešni. Zagotovo imate več
priznanj in diplom. Ali jih hranite?

Jih je kar nekaj. Največ mi pomeni knjiga Cvetje naših gora. To je bila prva
moja knjiga. Nekaj papirnih pohval imam po predalih. Z njimi se na hvalim.
Doslej jih še nisem zbrala na eno mesto.

V vašem življenju je bilo tudi nekaj let, ko ste bili družbeno politično aktivni.
Kako bi ocenili politično kariero?

V zadnjih letih OŠ sem začela delovati v mladinski organizaciji, v 2. letniku
pa prevzela predsednikovanje mladinske organizacije v Gimnaziji Tolmin.
Istočasno sem bila tudi predsednica domske skupnosti v dijaškem domu. Z
odhodom v Koper sem opustila delo v organizacijah. Ponovno sem se vrnila v
politiko leta 1996, ko sem postala »županja« krajevne skupnosti Ročinj.
Spoznajmo našo ravnateljico
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Menim, da smo v dveh letih mojega predsednikovanja delali dobro in uredili
marsikatero zadevo v kraju. Posebej sem ponosna na program ob
praznovanju 900-letnice Ročinja, za kar smo prejeli občinsko priznanje.

Počeli ste veliko različnih stvari. Katere so najpomembnejše prelomnice v vašem
življenju?
Rojstvi mojih deklet. Za tem pa odločitev za študij v Mariboru.

Vaše delo je zelo obremenjujoče. Kje najdete razvedrilo?
V hribih – nad 2000 m.

In vaš življenjski moto?

Prepričana sem v moč dobrega. Pomagaj sočloveku, vendar s tem ne škodi
drugemu!
Katja Zimic, 8.a

Ana Markič, 4. a

Spoznajmo našo ravnateljico
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ZELENJAVA ZA ZDRAVJE
Celo leto smo se vneto učili
in na vrt pogosto hodili.
Delo na vrtu smo opazovali
in se vrtičkarjem smejali.
Pozimi smo o topli gredi govorili,
spomladi v šoli svoj vrtiček naredili.
Vanj smo zelenjavo posejali,
In radovedno - kako bo rasla - opazovali.
Zelenjava je zelo zdrava za ljudi.
Zato jo jejmo prav vsi.
Rok Pušnar, Laura Skrt, 2. a

DRUGI RAZRED PLEŠE
V drugem razredu smo se pri glasbeni
vzgoji učili otroške plese. Naučili smo
se veliko plesov. Na predstavitev smo
povabili starše. Zaplesali smo različne
plese. Tudi starši so plesali z nami. Bilo
nam je lepo.
Učiteljici Nadja in Zvonka sta bili zelo
prijazni, da sta nas učili plesati.

Foto: OŠ Kanal

Danijela Stojanović, Neža Humar, 2. b

Foto: OŠ Kanal
Pisali smo pesmice in zgodbice
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POMLAD
V deželo je prišla pomlad. Trobentice in zvončki so se prebudili iz zimskega
spanja in pokukali na dan. »Ah, kako sladko sem spal«, je rekel zvonček. Potem se
je prebudilo še veliko drugih zvončkov.
Trije zvončki so zapeli spomladansko zvončkovo pesmico. To je prebudilo
deklico Nino in njeno mlajšo sestrico Hermino. Odšli sta na travnik, da bi nabrali
zvončke. Od strahu so zbežali na severni tečaj, kjer so srečali pingvine in se z
njimi igrali.
A zvončkom je bilo na severnem tečaju premrzlo. Sklenili so, da se vrnejo
domov. Tudi Nina in Hermina sta odšli domov.
In travnik se je spet pobelil z zvončki in porumenel s trobenticami.
Ana Medvešček, Nikita Bucik, 2. b

NA SPREHODU

Manca Turchetto, 1. a

Pisali smo pesmice in zgodbice
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DOGODKI NA NEBU
Rumeno sonce sije in žari,
ampak ne vse dni.
Samo sebe večkrat z oblaki pokrije,
vsako noč pa se do jutra za hribom skrije.
Oblak – temni korenjak
po nebu koraka kot junak.
Nekaj vode iz morja popije
in nam suho zemljico zalije.
Luna iz svoje posteljice vstane,
hitro svojo malico v torbo vzame
in odide na dolgo nočno potovanje,
da nam prinese lepe, sladke sanje.
Učenci in učenke 2. b

Mateja Mavrič, Manja Bezjak, 2. b

Pisali smo pesmice in zgodbice
- 11 -

ZVEZDICA ZASPANKA
Živela je deklica Maja. Neke noči ni mogla zaspati. V sobi je imela odprto
okno. Kar naenkrat je zaslišala glas: »Maja! Maja!« Maja je prestrašeno vprašala,
kdo jo kliče. Zvezdica Zaspanka ji je rekla, naj pogleda v nebo. Maja je na nebu
zagledala veliko žarečo zvezdo.
Zvezdica Zaspanka se je spustila k Maji. Prijela jo je za roko in skupaj sta
odšli na potep po zvezdnem nebu. Ogledovali sta si še druge zvezde, planete in
zvezde repatice. Ko se je začelo daniti, je zvezdica Zaspanka odpeljala Majo
nazaj domov.
Zjutraj se je Maja zbudila in je najprej mislila, da so bile to samo sanje.
Vendar niso bile. Zvezdica Zaspanka je Maji na nočni omarici pustila majhno
srebrno zvezdico, ki ji je namesto nočne lučke svetila vsako noč.
Grega Pirih, 3. a

NAŠE ŽELJE
Sonce naj močno žari,
vsem otrokom naj podari
lepe, vesele počitniške dni.
Naša šola naj do prvega septembra
v miru počiva in spi,
potem pa naj se spočita zbudi,
ker jo bo zopet čakalo
veliko napornih dni.
Učenci 3. a

Jan Markič, 3. a
Pisali smo pesmice in zgodbice
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NOČ
Ko sonce zahaja,
luna vzhaja
in zvezde na nebu se že prebude.
Sova v duplu veselo skovika,
za miškami navdušeno stika,
se veselo noči dobrika.
Bine Melink, 3. a

ŠKORPIJON IN PAJKI
Trije pajki, en škorpijon,
stepli so se za bonbon.
Škorpijon je prvemu pajku glavo strl,
da je v trenutku revež umrl.
Drugemu je neusmiljeno potrgal vse noge.
Škorpijon hudobni, le kje imaš srce?
A strašni škorpijon nima srca,
že tretjega pajka v kleščah ima.
Na grozen način še z njim je opravil
in se k bonbonu uživati spravil.
A bil je zastrupljen bonbon,
mrtev se zgrudi škorpijon.
Škorpijonov duh še vedno okoli straši.
Vedno se prikaže točno opolnoči,
da postaneš od groze čisto trd
in te v hipu pobere črna smrt.
Neža Medvešček, 3. a

Pisali smo pesmice in zgodbice
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POSTAL SEM OBLAK
Danes sem pri pouku o okolju od radovednosti postal oblak. Učiteljica je
ravnokar odprla okno in poletel sem na prosto. Spomnil sem se, da sem si kot
človek želel oditi v tople kraje, zato sem se odpravil proti jugu.
Na svojem potovanju kot oblak sem srečal svoje sorodnike.
Namenjen sem bil na morje. Tam sem videl galebe in jim pomahal. Ker sem
se spustil prenizko, sem se naenkrat zataknil ob drevo. Pritekla je deklica in me
rešila. Zelo sem ji bil všeč in dala mi je poljubček. Ker sem bil že neznansko
utrujen, sem se odpravil nazaj proti domu. Naslednji dan sem šel v šolo za otroke.
Mojim sošolcem in sošolkam nisem povedal, da sem bil oblak in kdaj sem se vrnil,
ker mi ne bi verjeli.
Po šoli sem šel spat. Lepo mi je bilo biti oblak.
Jernej Sitar, 3. a

Nekega dne sem postal oblak. Letel sem nad šolo. Videl sem doline, hribe,
gozdove, jezera in vasi. Zagledal sem tudi moj dom. Tam sem videl mamo, ki je
zalivala rože. Želel sem ji pomagati, zato sem ji poslal nekaj kapljic dežja. Mama
je bila tako vesela, da sem postal iz oblaka spet njen sin Matic.
Matic Gabrijelčič, 3. a

NA MEDVEDJEM BRDU
Prišel je težko pričakovani dan odhoda na naravoslovni tabor na Medvedje
Brdo. Čeprav je bilo vreme slabo, smo bili dobro razpoloženi. Po dveh urah vožnje
smo prispeli na cilj. Tam smo se spoznali z novimi učitelji. Povedali so nam, kaj
bomo v naslednjih treh dneh počeli. Naučili so nas veliko zanimivih stvari. Najbolj
mi je bilo všeč streljati z lokom. Užival sem v gozdu, ko smo delali zavetišča.
Veliko smo se naučili o gibanju Sonca in Zemlje. Zvečer smo imeli zabavni večer.
Vsi smo nastopali.
Dogodivščin z Medvedjega Brda se bom še dolgo spominjal.
Aljaž Skrt, 3. r PŠ Levpa

Pisali smo pesmice in zgodbice
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ŠOLA V NARAVI
V ponedeljek, 10. 4. 2006 smo učenci tretjih razredov iz Kanala in Levpe
odšli na naravoslovni tabor na Medvedje Brdo. Peljali smo se z avtobusom. Na cilj
smo prispeli po treh urah vožnje ob enajsti uri. Pred kosilom smo se namestili po
sobah in spoznali okolico doma. Po kosilu smo se učili o gibanju Zemlje, lune in
Sonca.
V torek smo po jutranji telovadbi in zajtrku spoznavali učno snov o
orientaciji, kompasu in se učili opazovati in napovedovati vreme. Po kosilu smo se
s prijatelji igrali na igrišču. Nato nam je učiteljica Darja predstavila temo o
preživetju v naravi in gradnjo zavetišč. Dan smo zaključili z zabavnim večerom.
V sredo dopoldne smo izvedli še orientacijski pohod po bližnjem gozdu in
se preizkusili v streljanju z lokom v tarčo.
Naše šole v naravi je bilo prehitro konec, saj smo se že po kosilu odpravili
domov.
Gašper Makorič, 3. a

Foto: OŠ Kanal

Pisali smo pesmice in zgodbice
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SPOZNAVALI SMO ŽIVALI
V petek smo imeli naravoslovni dan. Obiskala nas je družina Kolenc iz Vač
pri Ljubljani. S pomočjo ugank in basni so nas popeljali v živalski svet. Predstavili
so nam krastači, ježa, kače, želvo, skakača. Najbolj so mi bile všeč kače. Pozorno
sem poslušal in o njih izvedel veliko novega. Ker se jih ne bojim, so mi jih ovili
okrog vratu. Naredili so mi »kravato«. Na koncu smo reševali naloge. Dan je bil
zanimiv, saj me živali zelo zanimajo.
Andraž Humar, 3. r PŠ Levpa

PRAVA LJUBEZEN
Nekoč je živel mož, ki je bil zelo bogat. Poročil se je z lepo mlado ženo.
Nekega dne sta se skregala. Mož ji je rekel, naj vzame, kar hoče in naj se odseli
iz hiše. Žena je ubogala. Zapregla je kočijo in vanjo naložila moža, ko je spal. Čez
nekaj časa se je prebudil in jo vprašal, kaj je vzela s seboj. Žena pa je
odgovorila: »Tebe, ker te imam najrajši.«
Lara Humar, 3. r PŠ Levpa

Filip Skrt, 2. r PŠ levpa

Pisali smo pesmice in zgodbice
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UKANA
Živela je revna žena, ki je imela tri sinove. Pri grofu je bila zadolžena. Ni
mu plačevala davkov. To je grofa zelo razjezilo. Prišel je na obisk in zahteval vse
njeno premoženje. Mati mu je izročila vse, kar je imela, le svoje sinove je hotela
obvarovati pred grofom., zato jih je poslala od doma. Pred odhodom so se srečali
s čarovnico. Ta jih je začarala. Najstarejši je postal petelin, srednji volk in
najmlajši jež.
Odšli so v gozd. Kmalu so srečali nekega gospoda, ki se je izgubil. Bil je to
sam grof. Povedal jim je, da ne najde poti domov. Bratje - začarani v petelina,
volka in ježa, so mu povedali, da poznajo pot do gradu. V zameno so zahtevali, da
jim grof da svoje hčere za žene. Grofu ni preostalo drugega, kot da je privolil.
Prišli so do gradu. Grajske gospodične so se zmrdovale in iskale izgovore, da bi se
jih znebile. Po dolgem prigovarjanju so le privolile.
V zlatem vozu so pripeljali zaročence pred oltar. Tedaj pa so se petelin,
volk in jež spremenili v postavne mladeniče. Priredili so veliko gostijo, ki je
trajala devet dni. Grofi in grofične so živeli srečno do konca svojih dni.
Aljaž Skrt, 3. r PŠ Levpa

Tadej Ponikvar, 3. a
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ZALJUBLJENA SNEGULJČICA
Za devetimi gorami in devetimi vodami je stal grad.V gradu sta živela kralj
in njegova hčerka Sneguljčica. Mati jim je že davno umrla. Nekega dne se je
Sneguljčica odločila, da se bo poročila. Kraljevi služabniki so začeli iskali
kraljeviče. Neko jutro je Sneguljčica zagledala trideset kraljevičev, ki so čakali
v vrsti. Mislila si je: 'Končno si bom izbrala najlepšega princa za moža'.
Prvemu je rekla: »Ti si pregrd za princa«. Tudi drugega je tudi zavrnila,
češ da je za princa pregrd. Tako je odklonila vseh trideset kraljevičev.
Nekega dne je odšla k čarovnici in ji rekla, da bi rada našla pravega
kraljeviča za moža. Čarovnica je začarala mačko in konja, da sta začela govoriti,
Sneguljčici pa je rekla: »Če boš prijazna do mačke in konja, boš čez pol leta
srečala princa svojih sanj«.
Sneguljčica je res lepo skrbela za mačko in konja, zato je že čez nekaj dni
na belem konju prijezdil prelep princ. Sneguljčica se je takoj zaljubila vanj.
Vprašala ga je, če se bo poročil z njo. Princ je takoj privolil. Rekel pa je tudi, da
živi v tem gozdu zlobna čarovnica, ki ji morajo premagati, preden se bosta
poročila.
Potiho so se splazili v čarovničino jamo in jo zaslišali, kako je govorila, da
mora ubiti Sneguljčico, ker je bila lepša od nje in ker je ona hotela imeti lepega
princa za moža. A komaj je to izgovorila, ji je princ z mečem odsekal glavo in
čarovnica je umrla.
Potem sta se poročila, imela kup otrok in živeli so srečno do konca svojih
dni. Morda živijo še sedaj, če že niso umrli.
Urša Blažič, 4. a

Katarina Skrt, 4. r PŠ Levpa
Bili smo pravljičarji
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PRIJAZEN SLONČEK JURE
Za devetimi vodami in devetimi gorami je živel prijazen slonček Jure.
Nekega dne je hodil po travi in jo vso poteptal. Drevo je reklo:« Ti nerodni slon,
ne hodi po travi!«
Slonček Jure se je začel opravičevati: »Oprostite, gospod Drevesnik,
ampak moral sem priti do izvira, drugače bi umrl od žeje.« Takrat pritečeta dve
deklici. »O, slonček, hvala, zelo si prijazen, ker si nama poteptal travo. Bila je
tako visoka. Drugače ne bi prišli do najine hiške. Veš, res sva ti zelo ti hvaležni.«
»Ni za kaj deklici, saj mi ni bilo težko«, je prijazno odvrnil slonček.
»Au, nekaj me boli! Slonček, kaj se dogaja z menoj?« je zastokalo drevo.
»Joj, ne vem, ampak mislim, da boš obrodilo sadje.« Drevo je bilo veselo: »Ker bo
kmalu jesen in hladno, se bomo vsaj posladkali z mojim sadjem.«
Tako so priredili zabavo. Deklici sta obrali sadje, olepšali gozd z različnimi
okraski, povabili goste in zabava se je začela. Kasneje v jeseni je drevo še spet
zastokalo, ko je obrodilo sadje in zopet so priredili zabavo. Slonček Jure je
obiral, deklici sta okrasili gozd in pripravili mize ter povabili goste.
Drevo je pred zimo še enkrat (tretjič) zastokalo in bogato obrodilo. In še
tretjič so priredili zabavo za veliko gostov. Vsi so bili zelo veseli.
Slonček Jure pa še danes živi, veselo tepta travo, da bo travnik lep za
piknik, in z dolgim rilcem obira sadje za goste.
Urška Šuligoj, 4. a

ŠKRATEK ZASPANČEK
Nekoč je živel škrat, ki je bil vedno zaspan. To ga je zelo motilo. Slišal je
za čarovnico, ki zna narediti napoj proti zaspanosti. Odločil se je, da jo bo
poiskal, pa čeprav bo odšel na konec sveta. Našel jo je, vendar ni vedel, da je to
najbolj zlobna čarovnica na svetu. Dogovorila sta se za čarobni napoj. Toda ona
je imela druge namene. Zgrabila ga je in ga privezala za drevo. Škrat se je komaj
rešil in stekel proč. Pod kamnom je našel stekleničko s čudežno tekočino. Povohal
jo je in popil.
Ali se je škrat rešil utrujenosti? To ostaja skrivnost.
Andraž Humar, 3. r PŠ Levpa

Bili smo pravljičarji
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PRIJAZEN SNEŽAK
Nekoč, ko je bila zima, je sedem otrok naredilo zelo lepega snežaka. Bil je
nasmejan. Otroci so ga prišli gledat vsak dan, kajti ta snežak je bil velik kot hiša.
Videli so ga tudi drugi ljudje v mestu. Starši so otrokom povedali: »Ko pride
pomlad se bo snežak stopil.«
Snežak je imel čarobno metlo. Začaral se je v živega snežaka. Ponoči, ko
so vsi spali, se je odpravil v gozd. Zjutraj, ko se je sedem otrok zbudilo, so
pogledali, če je snežak še tam, a ga ni bilo. Šli so ga iskat, vendar ga niso našli
nikjer. Obupali so že in pomislili, da se verjetno stopil.
Kar naenkrat pa so zaslišali gromozanske korake. Bil je snežak, ki se je
vrnil k njim. Vsi so se ga razveselili in stekli k njemu. Bil je zelo prijazen.
Vsakemu otroku je s svojo čarobno metlo pričaral veliko daril. Snežak in sedem
otrok se je za Božič kepalo, veselilo in igralo z žogo.
Čez nekaj dni je prišlo Novo leto. Prižgali so veliko pisanih lučk. Snežak je
voščil vsem vaščanom. Vsi so bili srečni in so plesali na snegu okoli njega.
Počasi pa je prihajala pomlad in sonce je vedno bolj grelo. Sedem otrok je
zagledalo, da se snežak topi. Niso vedeli, kaj na storijo. Hoteli so ga dati v
hladilnik, vendar je bil ta premajhen za tako velikega snežaka. Skrivali so ga pred
soncem z vejami in dežniki, vendar se je snežak na njihovo žalost vedno volj topil.
Na pomoč so otroci poklicali starše.
Mame in očetje so jim povedali, da se bo snežak stopil, vendar pa jim bo
ostala čarobna metla, s katero bodo lahko vsako leto naredili novega snežaka, ki
se bo igral z njimi. Otroci so se poslovili od snežaka in metlo spravili za drugo
zimo.
Tako otroci vsako leto naredijo novega velikega snežaka.
Irenej Karnel, 4. a

Rok Štrukelj, 6. a
Bili smo pravljičarji
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SNEŽAK ZLOBKO
Za devetimi gorami in devetimi vodami so živeli snežaki. Vsi so bili prijazni.
Ko so otroci naredili še enega snežaka, pa je tisti postal zloben, zato so ga
imenovali Zlobko. Vsem je nagajal.
Potem so otroci naredil še enega snežaka in mu dali ime Snežak. Zlobko je
nagajal tudi Snežaku, Snežak pa je bil tako prijazen, da se mu je raje umaknil.
Zlobko mu je sledil, Snežak pa ni vedel, da mu sledi. Vrata svoje hiše je Snežak
pustil odprta, da se ne bi stopil. Takrat se je Zlobko prikradel noter.
Čez nekaj časa je Snežak odšel k prijatelju, da bi tam prenočil. Ker je bil
neučakan, je za seboj hitro zaprl in zaklenil vrata svoje hiše. Tako se je Zlobko
ujel v past in se čez nekaj dni stopil, ker je bil zaprt v topli hiši, ven na mraz pa
ni mogel.
Snežak je odšel k svojim prijateljem. Prišli so še otroci in vsi so se srečno
igrali. Spraševali so se, kje neki je Zlobko. Nihče ga ni videl. Odločili so se, da ga
bodo šli iskat. Pregledali so vse kotičke, a nikjer ga niso našli.
Snežak je predlagal prijateljem, naj gre pogledat vsak v svojo hiško, če se
je slučajno Zlobko v katero skril. Sneženi možje ga niso našli. Snežak je potem
odklenil še svojo hiško in vstopil. Na tleh je zagledal kupček snega, korenček,
gumbe, klobuk in metlo. Tako je spoznal, da se je Zlobko stopil.
Vsi so srečni in veseli živeli do konca zimskih dni.
Amadeja Bajt, 4. a

Manuela Korečič, 7. a
Bili smo pravljičarji
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DEDEK / BABICA PRIPOVEDUJE
Moj nono je obiskal svoje starše v Kostanjevici. Ko se je vračal domov po
makadamski cesti, je iz gozda skočil zajček. Tekel je pred avtom, nono ga je lovil
sem in tja po cesti. Zajček je naenkrat skočil v jarek, nono pa je z avtom zapeljal
za njim in obtičal v jarku. Bila je že tema. Odšel je peš v vas k najbližjemu kmetu.
Le ta je vpregel dva vola, ki sta avto potegnila iz jarka. Nono se je lahko odpeljal
domov, vendar brez zajca.
Peter Nanut, 4. b

Prvega aprila je začetek ribiške sezone. Moj nono je ribič. Tistega dne je
navsezgodaj zjutraj čakal ob vodi in se pripravljal na ribolov. Nono je dober ribič
in je v tišini z veseljem in s potrpljenjem čakal ure in ure. Prejšnje dni je
deževalo, zato je bila voda motna. Vrgel je trnek. Ponovil je večkrat in v tretje
mu je uspelo. Riba je zagrabila za vabo. Vlekel je in vlekel, velika riba je močno
upognila palico. Previdno jo je izvlekel. Riba - kakšna sreča - je bila velika in
težka. Ves vesel je pohitel je domov in povedal, da je ulovil štiri kilograme težko
ribo. Domači mu sprva niso verjeli, saj se ribiči radi hecajo z raznimi šalami in
pretiravanjem. Šel je ponjo in jo pokazal prijateljem. Potem so mu verjeli.
Vanesa Močilnik, 4. b

Žan Rijavec, 6. b

Pogovarjali smo se z dedki in babicami, razmišljali o svojem domu ter pisali
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Babica mi je pripovedovala, da ko je bila majhna, ji je bilo najbolj všeč
nabiranje kostanjev. Vsi vaški otroci so se zbrali in odšli v gozd. Tam so se igrali,
skrivali, plezali po drevesih in nabirali kostanj. V gozdu jim je bilo zelo lepo.
Pozno popoldne so se vrnili domov. Vsi so se zbrali za hišo, kjer je živela moja
babica. Njen oče je že pripravil ogenj. Mama je kostanj prerezala, potem so ga
spekli. Otroci so komaj čakali, da bo kostanj pečen. Sedeli so ob ognju, jedli
kostanj in si pripovedovali zgodbice. Bilo jim je zelo lepo.
Maja Krpan, 4. b

Ko je moja nona hodila v šolo v Novo Gorico, se je vozila z vlakom. Bilo je
pozimi. Nekega dne je vstala zelo pozno. Hitro se je oblekla in obula prve čevlje,
ki so ji prišli pod roko. Čevlji so imeli visoke pete, zato ni mogla hitro teči. Sezula
jih je in tekla naprej kar v nogavicah, čeprav jo je zeblo. Ker je bosa vstopila v
vagon in držala čevlje v rokah, so se ji vsi sošolci in potniki smejali.
Mateja Felc, 4. b

Nono je kot učitelj poučeval športno vzgojo in zemljepis. Ko je nekoč osmi
razred pisal kontrolno nalogo, se mu je zgodilo nekaj zanimivega.
Med pisanjem testa je opazoval učence, če ima kdo skrit »plonkič«. Opazil
je, da je bila ena izmed učenk v obraz zelo rdeča in takoj je posumil, da ima
nekaj za bregom. Začel jo je opazovati, ne da bi ona za to vedela. Ugotovil je, da
je imela plonkič skrit pod atlasom. Pustil jo je, da je prepisovala, dokler ni šolski
zvonec pozvonil za konec ure. Takrat je stopil do učenke, ji vzel plonkič in test.
Rezultat njenega prepisovanja je bila seveda nezadostna ocena. Od takrat naprej
si ta učenka ni upala več prepisovati in se je raje snov vedno dobro naučila.
Eva Mori, 4. b

Dedek mi je pripovedoval, da se je v otroških letih s prijatelji rad igral
vojake. Naredili so tudi top. Bil je precej težak.
Nekega dne so na sosedovem dvorišču opazili nov otroški voziček. Ker ni
bilo nikogar v bližini, so se odpravili k vozičku in mu sneli dve kolesi. Uporabili so
ju za prevoz svojega topa. Ko so naslednji dan vlekli top čez dvorišče, jih je
opazila soseda. Bila je zelo jezna. Pritekla je k njim, jim pobrala kolesi, predrzni
vojaki pa so komaj ušli.
Aljaž Bezjak, 4. b
Pogovarjali smo se z dedki in babicami, razmišljali o svojem domu ter pisali
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Babica mi je povedala resnično zgodbo iz svojega otroštva.
Bilo je okrog Miklavževega. Otroci so se tega dne zelo veselili, saj so upali
na kakšen priboljšek. Z bratom in bratrancem, ki je takrat živel z njimi, so se
dogovorili, da napišejo Miklavžu pismo in ga prosijo, naj jim prinese živo punčko.
Prišel je veliki dan. Polni pričakovanja so stekli v kuhinjo bolj zgodaj kot
ponavadi. Tu so na njihovo veliko razočaranje našli v skledi samo nekaj orehov,
jabolk in kakijev, o živi punčki pa ni bilo sledu. Niso mogli razumeti, kako to, da
jim Miklavž ni izpolnil želje, saj so bili zelo pridni in tudi pismo je vzel, ker ga ni
bilo več na oknu.
Ker njihovih vprašanj le ni bilo konca, jim je mama povedala, da je Miklavž
prinesel punčko, le zgrešil je hišo in jo odnesel sosedom k Lukčevim. Ti so imeli že
kopico otrok in prav na Miklavževo so dobili še punčko. 'Nič lažjega', so si mislili
otroci. Če je Miklavž zgrešil, bodo pa otroci to popravili - in so pogumno
odkorakali k Lukčevim.
Prišli so v hišo, se povzpeli po stopnicah, ki so bile zelo temne in strme.
Babica se spominja, da je komaj kobacala po njih in sledila ostalima dvema. Prišli
so v sobo, kjer je v postelji ležala Lukčeva mama. Otrok to ni motilo. Ko so
povedali, po kaj so prišli, so jih vsi debelo gledali in jih na hitro odpravili.
Objokani in smrkavi so prišli domov in prosili domače, naj jim pomagajo
dobiti to, kar je »v resnici« njihovo. Ker iz vsega tega ni bilo nič, so otroci
pomislili na župnika, ki naj bi jim
pomagal rešiti njihovo težavo. Zato
so se odpravili še k njemu. Babica
se ne spomni, kako pa se je župnik
izmotal. Takrat so otroci pomislili,
da če jim niti župnik ne more
pomagati, potem jim res ni pomoči.
Otroci so bili še dolgo časa
prepričani, da je Milena (tako je
bilo punčki ime) njihova, dokler jim
ni brat nekega dne vse pojasnil.
Ker je bil starejši in tudi njihov
vodja, so mu otroci verjeli in se s
tem sprijaznili. Noni pa je ostal
spomin na ta dogodek, ki ji vsako
leto na Miklavževo oživi.
Martin Jerončič, 4. b

Anja Rijavec, 8. a
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MOJ DOM
Moj dom stoji v Kanalu na Grajski cesti. Hiša, v kateri je moj dom, je stara
več sto let. V času goriških grofov so tu živeli delavci, ki so delali na grofovem
posestvu.
Hiša je zidana iz kamna. Je bele barve z rumeno obrobljenimi okni. Ima
balkon, ograjen z železno kovano ograjo. Na zahodni strani ima kamnit obok,
skozi katerega se stopi v hišo.
V šestdesetih letih je to hišo kupil moj pradedek. Sedaj živi tukaj moja
babica in naša družina. To je moj dom in jaz se v njem dobro počutim.
Mateja Felc, 4. b
Naša hiša stoji v Ročinju. Je bele barve z rdečo streho. Ograjena je z živo
mejo iz cipres in z železno ograjo. Za hišo imamo vrt, kjer raste zelenjava, pred
njo pa je peskovnik, v katerem se poleti igram. Imamo tudi veliko teraso, na
kateri poleti preživimo veliko časa. Okrog hiše raste veliko dreves in trave.
Hiša ima dve nadstropji. V pritličju živita nono in stric, nad njima pa je
naša družina: mama, tata, sestrica Nika in jaz. Imamo dnevno sobo, kuhinjo,
kopalnico in tri sobe. Jaz imam svojo sobo. V njej delam domače naloge in se
igram.
Naša hiša ni velika, vendar se v njej dobro počutimo in lepo skrbimo zanjo.
Jernej Vidič, 4. b
Moj dom je v Avčah. Hiša stoji tik ob cesti. Je velika in prostorna s
številnimi okni. V njej nas živi osem ljudi, zato je vedno zelo živahno. Hiša ima
veliko dvorišče, kjer se otroci lahko igramo. V svojem domu se počutim igrivo,
domače in varno. Svoj dom zelo ljubim in se vanj vedno rad vračam.
Dani Bratuž, 4. b

Peter Nanut, 4. b

Pogovarjali smo se z dedki in babicami, razmišljali o svojem domu ter pisali
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IZGUBIL SEM SE
Star sem bil pet let. Z mamo in tatom smo se odpeljali v Novo Gorico.
Mama je odšla po nakupih, tatu pa je naročila, naj me odpelje v šolsko knjižnico.
Tam me je pripeljal do otroškega knjižnega kotička. Pričel sem se igrati s
kockami. Čez nekaj časa sem pogledal okrog sebe, a tatu ni bilo nikjer. Prestrašil
sem se in ga pričel iskati med knjižnimi policami.
Odšel sem v zgornje nadstropje, a ga tudi tam nisem našel. Pričel sem
jokati. Ko sem se vračal po stopnicah, je prišla mama. Potolažila me je in se zelo
jezila na očeta, ker me je pustil samega.
Peter Nanut, 4. b

Vanesa Močilnik, 4. b

Pogovarjali smo se z dedki in babicami, razmišljali o svojem domu ter pisali
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NAROBE OBISK
Babica, teta in stric pri nas so bili,
ponudili smo jim sok in kisle stvari.
Vprašali smo jih: Kaj ste pili?
Koga ste nazadnje razjezili?
in: Kdaj ste se napili?
Polona Skrt, 4. b

Na obisku so sorodniki bili,
se z nami pogovarjali.
Naenkrat se psiček od nekod
prikotali,
še on se z nami pogovarjati hiti.
Ko domov sorodniki hitijo,
se jim mi (in kužek) na glas smejimo.
Aljaž Bezjak, 4. b

Ko so pri nas sorodniki žlahtni bili,
je babica padla s stare klopi.
Vsi smo v jok planili,
da bi babico razveselili.
Pa je babica užaljeno rekla:
Pustite me pri miru vsi!
Mi pa brž nazaj:
Kaj in kako pa boš ti?
Ali ti skuhamo čaj?
Babica je jezna vstala,
za sabo je močno bušknila vrata.
Za njo pa še teta in stric,
in še dva bratranca vštric.
Mi pa zazijali smo: Pa, pa! Adijo! –
in šli gledat televizijo.
Martin Jerončič, 4. b

Pogovarjali smo se z dedki in babicami, razmišljali o svojem domu ter pisali
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PESEM ZA MAMO
Mama je samo moja,
moja in zato ne more biti tvoja.
Ne zasluži si komarjev roja,
niti s tatom vojaškega boja.
Moja mama je dobra gospodinja,
pridna kot prava boginja,
posodo rada pomiva,
za nas puding v lončke naliva.
Moja mama je prav pridna,
pridna, vesela in solidna.
Martin Jerončič, 4. b

Trala la, trala la,
moja mama je doma.
Trili li, trili, li,
moje mame ni.
Trala, la, trala, la,
kam je moja mama šla.
Trili, li, trili li,
mame v službi ni.
Trala la, trala la,
moja mama je spet doma.
Domen Kuk, 4. b

Lilili,
v moji mami delo tli.

Poljubček svoji mami dam,
s tem ji njen polepšam dan.

Lalala,
moja mama rada me ima.

Zaklad je v mojem srcu našla,
jaz bom v objemu njenem varno rasla.

Lelelela,
moja mama je vesela.

Polona Skrt, 4. b

Lalala,
moja mama me rada ima
Lilili, trilili,
tralala, hopsasa,
z mojo mamo sva na lepše šla.
Domen Kacin Vodičar, 4. b

Maja Jakopič, 4. a
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LADJA
Povsod po svetu, kjer so ljudje,
so poti in gore.
Ladja pa iz dežele tuje
čez velika morja pluje.
Čez obzorje in ocean
prevaža sadje noč in dan.

BARKA
Barka pluje po morju
in se kaže na obzorju.
Galeb leti povsod,
kamor barko vodi pot.
Katarina Mavrič, 5. a

Teden traja, da obišče
spet domače pristanišče.
Sašo Kolenc, 5. a

SLIKA

ROBOT

Sliko sem narisal,
o njej pesem še napisal.

Hodim po čudni poti,
pred mano so roboti.

Na sliki je modro morje,
ki popestri obzorje.

Urno stečem v morje,
tam počutim se najbolje.

Čez plažo vsepovsod
vijuga siva pot.

Glej, tam riba je, ki plava,
oh, tu lepa je narava.

Po morju pluje ladja,
ki ne prevaža sadja.

Štefan Obid, 5. a

Pod nebom letijo ptice,
med njimi pa ni golobice.
Jan Križnič, 5. a

Mladi ustvarjalci 5. a
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PRVA NOČ POD SMREKO
Sošolca Simon in Matjaž sta se odločila, da gresta smučat. Ko so prišli do
smučišča, jima je oče rekel, naj upoštevata navodila, kako je potrebno ravnati na
smučišču. Skozi eno uho noter, skozi drugo ven, jima je šlo očetovo opozarjanje.
Rekla sta mu, da vse vesta.
Bil je prekrasen dan, toplo, da sta si morala sleči bundo, ko sta smučala.
Dan se je kmalu prevesil v noč in ugotovila sta, da žičnica ne obratuje več. Kar
naenkrat ju je zazeblo in nista imela druge izbere kot da sta si dala smuči na
ramena in pešačila v dolino skozi meter visok sneg. Nato sta si pripravila ležišče
pod smreko ter zaspala, čeprav je bilo mrzlo in neudobno.
Naslednje jutro sta vstala zelo zgodaj, da bi nadaljevala pot. Iskali so ju
reševalci in policisti. Ob 16.00 so ju našli in odpeljali v bolnišnico. Tam sta se
dobro pogrela in zaspala.
Preden pa sta zaspala, sta sklenila, da bosta naslednjič upoštevala očetova
navodila.
Jan Križnič, 5. a

Matevž Ozebek, 5. a

Mladi ustvarjalci 5. a
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BEZPLAČNO SMUČANJE
Bil je navaden šolski dan, a ne za dolgo. Na vrata naše učilnice je potrkala
ga. psihologinja.
Vsi smo bili presenečeni, ko je poklicala moje tri sošolce Martino, Ines in
Boštjana. Na koncu ure mi je moja najboljša prijateljica Ines povedala , da grejo
na brezplačno smučanje. Bila sem ji malo nevoščljiva. Naslednjega dne pa me je
med uro tehnike poklicala iz učilnice ga. psihologinja in mi predlagala, če bi šla
tudi jaz smučat z ostalimi sošolci. Vesela sem povedala Ines.
V nedeljo sem uredila prtljago. Zvečer zaradi pričakovanja nisem mogla
zaspati.
Napočil je ponedeljek, dan odhoda. Dedek me je odpeljal na železniško
postajo v Kanal. Na postaji so že čakali ostali sošolci in sošolke. Vlak je prispel.
Peljali smo se do postaje Bled jezero. Z avtom so nas odpeljali do doma, kjer so
nas nastanili,nato pa smo šli na bližnji hrib,kjer so nas preizkusili, kako dobro
smučamo. Razdelili so nas po skupinah.
Naslednje jutro smo se z avtobusom odpeljali na smučišče Kobla. Na
začetku smo najprej »štamfali« po smučišču, nato pa smo šli na »krožnike«. Do
malice smo smučali z učiteljem, nato pa smo si vzeli nekaj časa za počitek. Ko
smo prišli v dom, smo imeli kosilo. Vsako popoldne smo imeli raznovrstne igre.
Zanimivo je bilo tudi na sedežnici, ampak tam je bila proga zelo strma, zato smo
imeli kar nekaj težav. Vseeno je bilo lepo.
Spoznali smo veliko novih prijateljev,
s katerimi smo se zabavali. Žal smo se morali
kmalu posloviti. Bilo mi je zelo lepo in upam,
da se bom lahko naslednje leto smučanja
ponovno udeležila.
Kristina Humar, 6. a

Deni Kuk, 6. a
6. razreda se predstavljata
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PRESENEČENJE
Bila je zadnja sreda pred zimskimi počitnicami, ko je v razred vstopila
gospa psihologinja . Poklicala me je in rekla, naj grem z njo v pisarno. Bilo me je
zelo strah, ker sem mislil, da sem naredil kaj narobe. Tam me je vprašala, če bi
šel med počitnicami smučat. To je bilo zame veliko presenečenje. Hitro sem se
odločil, da grem. Nestrpno sem čakal, da povem veselo novico doma.
Že naslednji dan sva šla z mamo kupovat kombinezon. Ostalo opremo sem
že imel. Kmalu je prišel ponedeljek. Zjutraj sem zgodaj vstal. Pogledal sem skozi
okno in videl sneg. Mamo sem prosil, da bi šla od doma malo prej, da ne zamudimo
vlaka. Vlak sem počakal v Kanalu. Odpeljali smo se na Bled, od tam pa v Zgornje
Gorje.
Še isti dan smo šli na sneg. Vsak je pokazal, kaj zna. Po kosilu smo
pospravljali svojo prtljago, nato smo imeli družabne igre. Zvečer smo gledali Našo
malo kliniko. V torek, sredo in četrtek smo po zajtrku odšli na smučišče Kobla,
tam smo bili do poldne. V četrtek popoldne smo imeli igre brez meja. Drug
drugemu smo se smejali in se zabavali. V petek so nas peljali v Planico gledat
smučarske skoke. Skakali so mladinci. Po kosilu smo začeli pospravljati svojo
prtljago v nahrbtnike. Popoldne so nas odpeljali na vlak.
Bil sem malo žalosten, ker smo se morali že vrniti domov, čeprav sem si
želel videti starše, brata in sestro.
Na železniški postaji v Kanalu sta me čakala mama in bratranec Kristjan.
Bil sem ju zelo vesel. Kristjan me je kar zasipal z vprašanji. Tudi doma so me že
težko čakali in so me bili veseli.
Te počitnice mi bodo ostale za vedno v lepem spominu. Bil sem zelo vesel,
zato se zahvaljujem vsem, ki so mi jih omogočili.
Boštjan Bavdaž, 6. a

Jakob Maver, 2. a

6. razreda se predstavljata
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POBIRANJE PREŠC
Pobiranje prešc velja v Avčah za zelo staro ljudsko navado. Potekalo je na
predvečer dneva mrtvih.
Otroci so nestrpno čakali na ta dan. Ko se je zvečerilo, so se zbrali in
hodili od hiše do hiše. Ob vstopu v hišo so vprašali: »Ali imate kaj za duše v
vicah?«
V navadi je bilo, da so v hiši, v kateri je v tistem letu kdo umrl, dajali
otrokom na ta večer kruh v obliki hlebčka s križem ali prešco. Revnejše družine
so dajale prešce samo ob dobri letini, premožnejše pa vsako leto. Otroci so morali
v zahvalo zmoliti eno molitev.
Običaj izhaja iz krščanske vere, saj so ljudje verjeli, da prešce pomagajo
umrlemu priti v nebesa.
Pobiranje prešc se je ohranilo do danes, le da so jih v mlajših družinah
zamenjali denar ali kake druge dobrote, starejši ljudje pa se še vedno ohranjajo
tradicijo. Največja razlika pa je v tem, da so otroci nekoč kruh veliko bolj cenili .
Martin Križnič, 6. b

MOJ PRIJATELJ
Fant je v višino zrasel
kot po dežju goba,
in iz majhnega fantiča
zdaj postal je poba.
Njegovi zvezki pa tako so lični,
da bi človek vprašal:
»Ali pripadajo kakšni gospodični?«

JAZ
Jaz sem dečko s takole navado:
»Ko se v klop usedem, je tako,
kot da v razred bi prišel tornado.«
Pa tudi kakšno dobro lastnost imam,
lepo igrati na trobento znam.
Žan Rijavec, 6. b

Če pa kdo želi nasmeh,
mu ga prav gotovo da,
saj ga vedno na pretek ima.
Žan Rijavec, 6. b

6. razreda se predstavljata
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NAŠ RAZRED
Blaž pridno petice nabira,
Timi dobro fotografira.

Martin hoče vsemu priti do dna,
zato stvar podrobno razišče in
natančno spozna.

Larisa je odbojkarica prava,
saj, ko žoga čez mrežo leti,
ona vedno na pravem mestu stoji.
Tim krasno bere in pripoveduje,
Lara za rokomet se navdušuje.

Žan B.
nogometna zvezda želi postati,
Žan R.
pa v dramskem krožku glavno vlogo
igrati.

Luka odlično v angleščini ima,
škoda, da se mu kaj dosti učiti ne da.

Razredničarka Neva se jezi,
a na koncu vse nam oprosti.

Mojca rada pesmi piše,
Katja pa prav umetniško riše.

Pred vami slika 6. b stoji
in ne pozabite:
»Ko naš razred v učilnico prihrumi,
vsaki učiteljici delo oteži!«

Gregor lepe modre oči ima
in z njimi zavaja dekleta vsa.

Učenci in učenke 6. b

Julija, Mateja, Aleksandra in Jelena
po pouku hitro v knjižnico hitijo,
da učence iz nižjih razredov
o pomembnosti branja poučijo.

Kris Pirih, 2. a
6. razreda se predstavljata
- 34 -

MOJA PRAVLJICA
Nekoč je v neki deželi živel sultan Henrik. Imel je samo hčerko Diano, ki
je bila godna za možitev. V bližnjem sultanatu pa je vladal sultan Ludvik s sinom
Davidom, ki je iskal pravo nevesto.
Sultan Henrik je dal razglasiti po vseh orientalskih deželah, da se njegova
hči moži.
Edini pogoj, da se mladeniči lahko potegujejo za njeno roko ,je bil, da
pokončajo hudobnega zmaja, ki je strašil po deželi.
Veliko princev se je spoprijelo z nalogo, a dolgo ni uspelo nobenemu
premagati troglavega zmaja.
Princ David se je odločil, da bo poizkusil srečo. Oče mu je pred odhodom
dal meč, ki je imel čudežno moč. Z njim je zmagoval že njegov ded.
Odpravil se je na pot. Po dolgi hoji, mu je pot prekrižala mala miška. Prosila
ga je, če ji da košček malice. Ker je bil David dobrega srca, ji je rade volje
odstopil del kruha in sira.
Miška se mu je lepo zahvalila in mu v zameno povedala za skrivni vhod, ki ga
bo pripeljal do zmaja. Pozdravil je miško in odhitel.
Kmalu je prišel do votline, v kateri je prebival zmaj. Približal se mu je od
zadaj in mu z lahkoto odsekal dve glavi. Zmaj se je prebudil in začel iz tretje
glave bruhati ogenj tako močno, da je bil princ David v veliki nevarnosti. Spretno
se je branil in uspelo mu je odsekati še tretjo zmajevo glavo.
Skrbno je spravil čudežni meč in se vesel vrnil v palačo. Tam ga je že
čakala nevesta. Bila je zelo lepa in David se je hitro zaljubil vanjo.
Sultana sta pripravila
veliko poroko. Slavje je
trajalo tri dni in tri noči.
Za poročno darilo sta
dobila prekrasno palačo. V
njej sta živela srečno in
veselo do konca svojih dni.
Ljudje so svojega
rešitelja zelo spoštovali.
Žan Bratuž, 6. b

Katja Mavrič, 6. b

6. razreda se predstavljata
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ŽENITOVANJE NA VASI NEKOČ
V času moje prababice so se mladi spoznavali drugače kot danes. Poznali so
le svoje sovaščane in ljudi iz bližnje okolice. Bili pa so bolj povezani med seboj,
pomagali so si pri kmečkih opravilih in se družili na vaških veselicah. Največkrat
so se fantje in dekleta poznali že iz otroških let in prijateljstva so velikokrat
prerasla v ljubezen. Ker je večina mladih ostala na kmetijah, so se ženili bolj
mladi. Fant je moral prositi za dovoljenje očeta svoje izbranke in ta je odločil, ali
se lahko vzameta ali ne in kdaj.
Poročni obred je bil določen za letni čas, ko ni bilo na polju veliko dela.
Nikoli se niso poročali v času posta. Če je bil ženin sin bogatejših staršev, je bilo
zaželeno, da je bila tudi nevesta bogata, saj je »ta mlada« morala k hiši prinesti
veliko doto.
Dekle si je morala že pred poroko pripravljati »balo« in jo položiti v za to
namenjeno skrinjo. rjuhe, prti in brisače so bili lepo izvezeni.
Glavni je bil cerkveni obred, zato so cerkev lepo okrasili. Pred hišo ženina
in neveste so postavili parton z napisom »Blagoslov mladoporočencem na skupni
poti«. Parton je bil okrašen s trakovi in pozimi iz doma narejenih cvetov. Ženin je
moral krepko plačati, če je pripeljal nevesto iz druge vasi.
Na svatbi so godli vaški godci ali en »ramonikaš«, ki je goste zabaval do
jutra.
Poročnih potovanj niso poznali. So pa bile v zvezi s poroko številne vraže in
prerokbe kot npr.
»Če je bil poročni dan deževen, se je mladoporočencema v zakonu obetalo
veliko denarja…«
Žan Rijavec, 6. b

Katarina Mavrič, Senida Kamberi, 5. a
6. razreda se predstavljata
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VOJNA MED SESTRAMA
V tem spisu bom pisala o vojni. A ne o tisti vojni, kjer padajo granate in
umirajo nedolžni. Pisala bom o prav posebni vojni, vojni med sestrama.
To je bil zame najbolj smešen dogodek v mojem življenju. Za ta dogodek
sem delno kriva tudi sama. No, več o tem v nadaljevanju.
Med poletnimi počitnicami sem odšla s starši, teto in sestričnama na
morje. Odšli smo na otok Pag, v kraj Mandre. Bilo je zelo lepo, vreme je bilo
krasno, spoznala sem veliko ljudi, se zabavala in uživala. Nekega dne pa sva se s
sestrično Urško zelo dolgočasili. Moja sestra Andreja in sestrična Tjaša sta
spali. Nekaj časa sva igrali karte, nato pa sva se domislili, da bi lahko popisali
Andrejo. Splazili sva se do nje in jo popisali s kemičnim svinčnikom. Na ramo sva
ji narisali srček, pod nosom pa sva ji narisali brke. Po končanem delu se je
Andreja prebudila. Opazila je, da je porisana. Vprašala naju je, če sva ji midve to
naredili. Seveda sva z Urško to zanikali. Najin grešni kozel je postala Tjaša, ki je
medtem še trdno spala. Andreja se je odpravila do nje in jo prijela za lase. Tjaša
se je kmalu zavedala, kaj se dogaja. Z Andrejo sta hitro ugotovili, da sva za vse
to krivi jaz in Urška. Začela se je vojna med sestrama.
Po apartmaju so začele leteti stvari. Od kemikov do blazin. V tej bitki sva
zmagali midve z Urško. Zadeva je za nekaj časa poniknila v pozabo. Proti večeru
pa je spet postalo vroče. Ta bitka je bila res huda. Zdaj niso letele več stvari,
tokrat so se začeli hudi pretepi. To bitko je dobil nasprotni štab.
Naslednje jutro smo odšli na plažo. Lastnika apartmaja sta nas z gliserjem
odpeljala na odprto morje. S sestro sva se spet skregali. Najprej je ona mene
vrgla z gliserja, nato pa še jaz njo. Tako sva bili obe v morju. Kmalu zatem sva
spoznali, da je vse skupaj čisti nesmisel. Pobotali sva se. Kmalu sta se nama
pridružili še Tjaša in Urška. V naslednjih dneh smo postale prave prijateljice in
dnevi so minevali v tišini.
No, vidite, da so lahko vojne tudi smešne. Posebno, če sta v vojno vpleteni
sestri. Motijo se tisti, ki menijo, da dekleta ne delajo preglavic. Včasih so bolj
poredne kot fantje. A v očeh javnosti bodo dekleta vedno angelčki, fantje pa
hudički.
Ta spis pa bi rada končala z opozorilom. Tega, kar ste prebrali v spisu,
nikar ne počnite doma, saj so posledice lahko zelo hude. Jaz že vem, saj sem to
preizkusila na lastni koži.
Kristina Levpušček, 7. a

Pogumni dekleti 7. a
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MOJ TRENUTEK
Mesec dni je minilo od takrat, ko me je v Postojni čakala huda preizkušnja.
Tistega dne sem imela tekmovanje v igranju klavirja. Spomnim se, da sem v noči
pred tekmovanjem malo spala.
Že zgodaj zjutraj smo krenili na pot, kajti tekmovanje v moji kategoriji se
je začelo že ob 9.uri. Ko smo prišli v Postojno, smo najprej šli v glasbeno šolo,
kjer smo si ogledali vrstni red tekmovalcev. Ker sem bila zadnja na vrsti, smo
imeli še veliko časa. Odpravili smo se na pijačo. Takrat je prišla moja učiteljica in
predlagala, da bi lahko še malo vadila. V glasbeni šoli smo prosili za sobo, kjer bi
lahko vadila.
Ponavljala sem pesmi in prsti so bili že tako izurjeni, da so kar sami plesali
po tipkah. Ura je odbila 12., a še vedno ni bilo videti konca. Moja trema se je vse
bolj večala in roke so postajale vse bolj hladne. Težko sem že čakala na nastop.
Takrat pa so me prišli poklicat, naj se pripravim, kajti pred mano je bil le še en
nastopajoči.
Čakala sem v sobi pred dvorano in bilo me je vedno bolj strah.
Ljudje so tekmovalki pred mano še zadnjič zaploskali in zdaj sem bila na
vrsti jaz. To je bil moj trenutek.
Prišla sem na oder in zagledala množico ljudi, ki mi je ploskala. Priklonila
sem se in se usedla na stol. Ta ni bil prave višine, zato sem ga morala malo zvišati.
Med tem sem premišljevala, kako stroga je komisija in imela sem občutek, da
skladb ne bom znala odigrati. Umirila sem se in pomislila na prvo skladbo. Po prvi
skladbi je trema minila in ostali dve skladbi sem odigrala odlično. Po nastopu sem
se priklonila in odšla v sobo pred dvorano. Z mojim nastopom se je tekmovanje
zaključilo.
Dobila sem veliko čestitk. Najbolj srečna pa sem bila, ko me je pohvalila
tudi moja učiteljica. Da bi lažje počakali na rezultate, smo tačas odšli na kosilo.
Po kosilu smo si prišli ogledat rezultate. Komaj sem verjela, da sem prejela zlato
priznanje.
Spoznala sem, da spadam med najboljše pianiste na Primorskem. Želim si,
da bi take rezultate dosegala še naprej. Pa pridite mi kdaj prisluhnit !
Beti Strgar, 7. a

Pogumni dekleti 7. a
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ODRASLIM
Odrasli, odrasli,
zakaj mislite, da nismo zrasli?
Zakaj menite, da bomo vekomaj otroci,
da bomo vekomaj le prazni "škrtoci"?
Odrasli, odrasli,
zakaj menite, da nismo zreli?
Zakaj menite, da igrače bomo vedno imeli?
Zakaj menite, da ne bomo nikdar kot vi živeli?
Odrasli, odrasli,
ali menite, da ne bomo nikdar zrasli?
Ali menite, da igrače bomo za vedno obdržali,
da bomo vedno v vašem naročju jokáli?

Kdor v svojem svetu živi,
v oblakih otroke vzgoji
in misli, da bodo vedno njihovi.

Katja Zimic, 8.a

8. a se je poizkušal v pisanju poezije in proze
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PRIPOVED O ŽIVLJENJU MOJEGA OČETA
Moj oče Simon Košir se je rodil 19. julija 1968 v Šempetru pri Gorici.
Njegova starša sta Martina ter Ivan Košir.
Kot otrok je najprej živel v Gorenji vasi s starši ter pradedkom in
prababico. Ko je dopolnil tri leta, so se preselili v Deskle, kjer je prej živela
njegova mama. Tam je tudi kot triletni deček obiskoval vrtec. Čez nekaj let se je
hiša, v kateri so živeli, porušila. Začeli so graditi novo hišo v Kanalu na Grajski
ulici. Nato so se tja tudi preselili. Moj oče je v Kanalu tudi obiskoval šolo. Kot
najstnik je zelo rad prisluhnil rock glasbi. V srednjo šolo je najprej hodil v Novo
Gorico, nato se je prepisal v Ljubljano. Tam je spoznal tudi veliko prijateljev, s
katerimi je hodil na koncerte. Ko je končal šolo, se je vrnil v Kanal in si poiskal
delo. Delal je v Novi Gorici v Hitu. Nato se je poročil in na svet sem prišla jaz. Ko
sem dopolnila dve leti, je delal v Anhovem, v kamnolomu. Čez nekaj let je naredil
trgovsko šolo in odprl trgovino v Ljubljani. Takrat sem hodila v prvi razred in sem
se z očetom zelo malo videvala. Po novem letu 2002 se je odločil, da si bo poiskal
prostor za trgovino na Goriškem. To mu je tudi uspelo in tri mesece zatem je že
imel trgovino v Solkanu, v kateri prodaja razne zvočnike, DVD predvajalnike,
projektorje…
To trgovino ima še vedno, ker se zelo rad ukvarja s glasbo. Zbira tudi
CD-je, plošče, DVD-je, razne stare radijske sprejemnike. Doma imamo približno
700 CD-jev, 500 plošč, 300 DVD-jev in pet starih radijev. Odločil se je, da bo še
kar naprej zbiral. Zdaj, ko ima 37 let, še vedno rad hodi po koncertih in pravi, da
se temu še dolgo ne bo odrekel.
Očeta imam zelo zelo rada, saj mi vedno svetuje najbolje.
Tana Košir, 8. a

Danijela Stojanović, 2. b
8. a se je poizkušal v pisanju poezije in proze
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PRIPOVED O ŽIVLJENJU MOJE TETE
Neva Pozderovič se je rodila 17.6.1975 v Mirnu očetu Cirilu in mami
Srečki. Njen oče je bil po poklicu pek, njena mama pa gospodinja. Ima dve
starejši sestri in mlajšega brata.
Kot otrok je bila zelo mirna deklica. Bila je močne postave. To jo je zelo
motilo. Obiskovala je osnovno šolo Kanal. Bila je zelo pridna učenka. Osnovno šolo
je končala s prav dobrim uspehom. Vpisala se je v vzgojiteljsko šolo, ki je bila
takrat v Idriji. Stanovala je v dijaškem domu. Tam se je učila igranja kitare.
Domov je prišla vsak konec tedna. Vzgojiteljsko šolo je končala z odličnim
uspehom. Poročila se je in rodila dva sinova. Ob delu je študirala visoko
vzgojiteljsko šolo. Rada se ukvarja z otroki. V prostem času rada dela in riše. V
njeni dnevni sobi ima zelo veliko svojih ročnih del. V prostem času se ukvarja z
rožami, največ s kaktusi. Na njenem balkonu je pravi cvetličnjak. Zelo rada bere.
Že v mladosti je rada brala. S tem si je pridobila bralne navade. Ni dneva, da ne
bi prijela knjige v roke. Povedala mi je, da nima časa za vse hobije. Pravi, da upa,
da bo vse to nadoknadila, ko se bo upokojila.
Želim ji, da se ji bi to uresničilo.
Cristian Kobal, 8. a

Ivana Čufer, 5. a
8. a se je poizkušal v pisanju poezije in proze
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OTROŠTVO
Otroštvo je kot sanje.
Obstaja, dokler verjameš vanje.
Je brezskrben čas norosti,
ko ne zanima te kaj dosti,
svet preprosto je le lep.
Zanima me, kaj narobe je,
če kričimo, se smejimo
Kaj vas moti glasen smeh, svetle
iskrice v očeh?
Tudi vi ste jih imeli,
lep čas z njimi ste živeti smeli.
Zdi se, kot da ljubosumni ste,
ker otrok v vas ugasnil je.
Ga smemo vsaj mi obdržati?
Nočemo biti zadrgnjeni, muhasti
bedaki.
Svet bo lepši, če naš smeh,
naša iskrica v očeh bo vseh!
Ana Križnič, 8. a

ZEMLJA (HAIKU)
Ko Zemlja kroži,
nima cilja,
a je vztrajna.
Ko Zemlja hiti,
se nikdar ne vpraša,
čemu in zakaj.
Ta planet čudes
je tako zelo popoln,
da se ga bojim.
Ta nebesni planet
misli tako kot človek vedno se vrne.
Iz Zemlje smo,
na Zemlji prebivamo,
v Zemljo gremo.
Ana Križnič, 8. a

Ana Gregorčič, 4. b
8. a se je poizkušal v pisanju poezije in proze
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ZGODBA MOJIH STARŠEV
Moja mati se je rodila v Beogradu. Ko je odrasla in bila že polnoletna, se je
odločila za potovanje v Slovenijo.
Prišla je v Slovenijo, napotila se je h kraju Nova Gorica. Tam je srečala
svojo ljubezen. To je bil moj oče Davorin. Skupaj sta se zabavala na različne
načine. Davorin jo je povabil na svoj dom. Prišel je čas odhoda, ampak mama ni
hotela oditi nazaj v Beograd, ker je imela očeta zelo rada ,zato je ostala kar v
Sloveniji. Moj oče jo je imel zelo rad, zato se je tudi čez kakšni dve leti, ko je
imel 20 let, poročil v kraju Kal nad Kanalom. Mama in oče sta bila zelo navezana
drug drugega. Na poročno potovanje jo je odpeljal v Grčijo. Tam sta se imela
zelo lepo .Najprej sta živela pri moji babici, potem pa sta se preselila v
stanovanje, ki je bilo nad osnovno šolo. Ker je bila ta hiša bolj skromna in majhna,
se je oče odločil zgraditi novo hišo. Hiša je bila zgrajena čez kakšnih 10 let. Z
motorjem je mamo odpeljal k sorodnikom v Beograd. Tudi tam mu je bilo všeč. Ko
je bila hiša dokončana, sta se preselila. Medtem sta imela tudi tri sinove. Hiša
nam je zelo všeč. V novi hiši živimo že 6 let.
Zdaj sta dopolnila že 40 let in še zmeraj srečno živita. Dar te ljubezni pa
smo mi trije sinovi.
Peter Okroglič, 8. a

Luka Medvešček, 6. b
8. a se je poizkušal v pisanju poezije in proze
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KAM (po F. Prešernu)
Ko brez miru okrog divjam,
noben ne vpraša več me: «Kam?«
Ko vprašali bi učitelja,
zakaj je danes naloga,
ko vprašali soseda bi,
zakaj barva mojih las ga t'ko jezi,
ko vprašali bi starše kdaj,
zakaj glasna glasba jih moti zdaj.
A ne!
Samo to znajo, samo to vejo,
da jim taki, kot sem jaz, pred obličje več ne smejo.
Dokler bom zanje jaz le len,
dokler naloga bo problem,
dokler obnašam se tako,
da pravijo, da je grdo …
…ne bo mesta vrh Zemlje,
kjer srečen otrok bil bi še!
Ana Križnič, 8. a

Nika Mori, 9. b
8. a se je poizkušal v pisanju poezije in proze
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ČE ZNAŠ TOLE PREBRATI, SE ZAHVALI SVOJI
UČITELJICI OZIROMA UČITELJU
Pripovedoval bom o mojem nekdanjem učitelju. Učil me je v tretjem in
četrtem razredu.
Je visok in bradat mož, ki daje vtis strogega in neusmiljenega učitelja,
toda ko ga bolje spoznaš, vidiš, da je nadvse prijazen in vljuden ter dober učitelj
in da se ga ni potrebno bati. Večkrat smo ga slišali, ko je vpil na starejše in tudi
nad nami je kdaj povzdignil glas, vendar le takrat, ko je bilo to potrebno.
Po značaju bi ga ocenil kot dobrosrčnega in nadvse prijaznega človeka, ki
zna držati besedo. Večkrat se je sredi pouka z nami pozabaval tako, da smo vsi
lepo sodelovali pri pouku.
Kot sem že omenil, je visok in postaven mož, s kratkimi lasmi ter srednjih
let. Nosi očala in se vedno oblači v stilu temnih odtenkov.
Hotel je, da postanemo čim boljši učenci in predvsem ljudje, saj se je z
nami večkrat pogovarjal o življenju in nam zaupal svoje izkušnje. Ima svoje
principe in načela, katerih smo se tudi mi držali in smo zato spoštovali drug
drugega in se dobro razumeli.
Predvidevam, da se je rad igral s svojim sedaj že pokojnim kužkom Orijem,
katerega slike nam je večkrat kazal in nam ga nekoč »osebno« predstavil na
njegovem domu. Vem, da tudi kolesari in rad igra nogomet. Rad zahaja v gozd in
se sprehaja ob rekah, saj se ob tem počuti sproščenega.
Vedno nas je dobro učil in nam svetoval, zato upam, da se mu bo vse dobro
vrnilo.
Robert Šabec, 9. a

Žan Rijavec, 6. b
Devetošolci so razmišljali o ljubezni, učiteljih in raziskovali svoje družinsko drevo
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Otrokovo življenje je kakor list papirja,
na katerem vsak mimoidoči pusti svoj odtis.
(star kitajski pregovor)
Učitelji so včasih sitni in tečni, spet drugič prijazni in ustrežljivi. V njih
se skriva zakladnica znanja, ki ti ga položijo v srce. Brez njih bi bil nihče, saj
popišejo tvoj življenjski list s samimi koristnimi podatki in nasveti.
Oseba, ki jo bom opisala, je učiteljica, no pa saj to že verjetno veste. Po
moji presoji je velika okoli 165 cm. O teži raje ne bi razpravljala in o starosti
ravno tako. Živi v Rodežu pri Desklah z možem in dvema hčerkama. Njen obraz je
okrogel in je malo temnejše polti. Ima lepe modre oči, ki se ji, ko je razburjena,
zelo razširijo in skoraj skočijo iz jamic. No, pretiravati pa spet ni dobro. Ima
kodraste rjave lase, ki ji segajo do ramen. Večkrat sama reče, seveda ko ji kdo
skače po glavi in ji dela skrbi, da jih ima prav do stropa. V resnici jih nima do
stropa, ampak njeni živci so prav gotovo močno načeti. Na osnovni šoli Kanal je
učiteljica gospodinjstva, zato prav gotovo zelo dobro kuha in ve, kaj je zdrava in
dobra hrana. Uči še kemijo in biologijo. Zelo rada se oblači v vijolično majico in
modre žametne hlače. V prostem času rada gleda televizijo, še posebej
kriminalistične serije. Bolezni nima, med poukom pa ji včasih zagode kašelj.
Učiteljica je strah in trepet učencev. Mogoče se jo bojijo zaradi videza ali pa
tudi zato, ker velja za zelo strogo učiteljico. Ko je dobre volje, se smeje in
pogovarja z učenci, ko pa je jezna in razburjena, ji ni dobro hoditi blizu. To zelo
dobro vedo nekateri, ki so imeli z njo v tistem času opraviti. Je zelo dobra
učiteljica in razredničarka. Za nas je pripravljena storiti zelo veliko, celo skakati
po trepalnicah (to večkrat reče, ko se na nas jezi zaradi ocen). Njej se moram
zahvaliti, da me je prijavila na tekmovanja, saj sama nisem imela poguma. Zelo jo
skrbi za nas, kot bi bili njeni otroci. Hoče nam le najboljše, o tem ni dvoma. Zelo
rada kriči, kar dokaže skoraj na vsaki razredni uri, ko se jezi na tiste, ki so
nagajali med poukom. Pri pouku hoče imeti red, tišino in disciplino. Med poukom se
večkrat tudi z njo zaklepetamo, saj nam ima veliko za povedati. Z drugimi učitelji
se po mojem mnenju dobro razume.
Verjetno ste že ugotovili, o kom sem pisala. Ob koncu devetega razreda mi
bo prav gotovo dala dobro košarico znanja za srednjo šolo. Naučila me je tisto,
kar v življenju šteje in šteje samo tisto, kar znaš in odneseš s seboj v svet.
Andreja Levpušček, 9. a

Devetošolci so razmišljali o ljubezni, učiteljih in raziskovali svoje družinsko drevo
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Čutim, da ves sem povezan kot vozli so mreže,
da sem sredina in novih zamotkov začetek,
da sem prejel in da moram oddati imetek.
(A.Gradnik)

(MOJ ROD)
V tem spisu bom opisal svoj rod. Opisal bom zanimive dogodke, na splošno
pa moje družinsko drevo. Začel bom z mojim pradedkom. Imenoval se je Veseljko
in že samo ime nam pove, da je bil vesel človek. Rodil se je leta 1900 v Jajcu, v
naselju Bukovica. V družini je bilo kar deset otrok. On je bil šesti otrok, zato mu
ni bilo treba preveč delati. Pri sedemnajstih se je poročil s punco, ki ji je bilo ime
Mara. Prevzela je njegov priimek Šarić. Čez nekaj let skupnega življenja sta
dobila nekaj otrok, med katerimi je bil tudi moj dedek Stojan. Rodil se je leta
1926 in še živi. Ko je moj dedek Stojan imel petnajst let, se je zaljubil v zelo lepo
dekle po imenu Stoja. Bila sta par nekaj let, nato pa sta se poročila. Bila sta zelo
vesela in Stoja je rodila osem otrok, žal pa jih je nekaj umrlo pri porodu, dva pa
kasneje. Ostali so le trije: moja teta, moj stric in moj oče, katerega življenjska
pot je najzanimivejša. Kot otrok se je v osnovni šoli pri predmetu biologija učil,
da je reka Soča enake barve kot tamkajšnja reka Pliva. V šoli se je tudi učil
nemškega jezika, od učiteljice pa je izvedel, da se v slovenski jezik dobesedno
prevede besedo auf wiedersehen, kar pomeni nasvidenje. Tako je moj oče že
takrat izvedel nekaj o Sloveniji. Bil je zelo igriv in je uganjal veliko lumparij.
Zaljubil se je v Radojko Gutić. Z njo se je poročil pri dvajsetih letih. Oče se je
hotel zaposliti in je odšel na Zavod za zaposlovanje, kjer so mu predali, da v
Salonitu Anhovo v Sloveniji potrebujejo delavce in da jih bodo prišli iskat z
avtobusi. Oče se je iz same radovednosti vpisal za odhod v Slovenijo, česar
njegovi starši niso odobravali, saj bi bil ves čas oddaljen od doma. Leta 1978 so
prišli avtobusi. Oče se je odločil in se odpeljal nekam, kjer bo lahko začel novo
življenje. Prišel je v Anhovo, kjer mu je bilo vse tuje in čudno, saj ni znal
slovenskega jezika. Njegovo prebivališče je bila baraka, kasneje pa samski dom.
Oče je delal tukaj, njegova žena pa je bila 500 km in več oddaljena od njega.
Zelo mu je bilo hudo, tako da je končno prišla sem. Salonit jima je dodelil
stanovanje v Avčah, ki je bilo brez elektrike, vode, stranišča, oken in tako dalje.
Bila sta zadovoljna, saj drugega tudi ne bi dobila. Ko sta dobila še dva otroka, so
jima dodelili stanovanje v Kanalu. Tu sta se rodila še dva otroka in njuna vnukinja.
V Kanalu še zdaj živimo v istem stanovanju, v katerem se imamo lepo. To je
bilo moje življenjsko drevo. Upam, da vam je bilo zanimivo in da ste spoznali
veliko novega o moji družini.
Danijel Šarić, 9. a
Devetošolci so razmišljali o ljubezni, učiteljih in raziskovali svoje družinsko drevo
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MOJ ROD
Sem Matija Jereb, sin Slavka in Sandre. Imam sestro Niko in brata
Gašperja. Živimo v majhni vasici Čolnica, ki leži na terasi ob cesti Kanal – Lig. V
vasi živi enaindvajset ljudi. Hiše so zajedene v hrib, kakor da bi bili k obali
privezani čolni. Od tod tudi verjetno ime Čolnica.
Očetova družina izhaja iz vasi Vojsko in Oblakovega Vrha nad Idrijo.
Nekaj časa so živeli pri Jerebu na Oblakovem Vrhu, ker pa je bilo pri hiši veliko
lačnih ust in malo denarja, si je moral dedek priskrbeti primerno domačijo za
svojo družino. Dobil jo je v Strmecu pri Ligu. V družini je bilo devet otrok. Ker ni
bilo denarja, si je vsak pomagal po svoje. S pridnim in poštenim delom so vsi prišli
do dela in si ustvarili družine. Moj dedek Julijan, po domače so mu rekli kar
Jurče, je umrl pred enajstimi leti star petindevetdeset let. Veliko je vedel in
znal, zato so vsi radi prisluhnili zgodbam iz njegovega življenja. Eno takšnih si je
zapomnil tudi moj oče in mi jo je povedal kar v narečju: » A, uiš, ka sm biu ist pr
vajakih u Tiroleh, je biu tak mraz, de je ad nega use puokal. Enkrat sma morala z
Matevžem it na straža zvečier, ka je bla že čest trda tema. Kar naenkrat je djal
Matevž: » Ti, Jurče, uiš de mi je liva naga zmrzlna?« » Ja, a ris? Kaku pa tu uiš?«
sm ga uprašu. »Ja, kaku ne bom vidu, če sm se uščipnu, pa nism čist neč čutu!« »
Sevide,« sm djal, » ka si pa moja uščipnu namest svoje!« Mamina družina je živela
v Čolnici, v hiši, kjer živimo sedaj mi. Sém so se preselili takoj po drugi svetovni
vojni. Dedek Franc je živel v Breščini ob reki Idriji, ki ločuje Slovenijo in Italijo.
Babica Ginna se je rodil v Franciji in ko je bila stara devet let, so se morali
izseliti ali pa oditi v begunstvo zaradi začetka vojne. Moj pradedek Jožef, ki je
bil po rodu iz slovenske Benečije, je kupil posestvo v Čolnici. Tako sta se
spoznala. Dedek je delal v Anhovem. Na delo in z dela, dokler ni začel voziti
avtobus, je hodil peš. Babica mi je pripovedovala, kako težko je bilo, ko je prišla
živet v Čolnico. V Franciji so hodili v šole, gledališča in v živalski vrt. Ob prihodu v
Čolnico pa je morala prijeti za trdo kmečko delo. Znali so se tudi zabavati. Hodili
so na ples v sosednje vasi. Med potjo so si prepevali, ko pa so prišli v vas, so
plesali v skednjih ob zvokih harmonike.
Ob pripovedovanju dedka in babice si sploh ne morem predstavljati, kako
težko življenje je bilo takrat, saj se današnje razmere ne morejo primerjati s
takratnimi. Čeprav so živeli skromneje, pa jih je med sabo vezalo bogastvo
ljubezni, odkritosti in druženja.
Matija Jereb, 9. a
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HIMNA 9. b
Ko si sam in ko se učiš,
spomni se tedaj
vseh šolskih dni,
ki smo jih pretrpeli.
Zbudimo se,
saj tega konec je,
naj veselje sliši se povsod.

Naj učenje združi vse ljudi,
naj teste duh vse reši,
naj se cveki vsi končajo
in naj petke vsi imajo,
naj se imamo radi vsi.
Na hodniku bomo prijatelji vsi,
v klopeh pa zavezniki,
Prešerna bomo radi meli,
pri korenu se bomo ušteli,
a vseeno bomo petice imeli.

Naj učenje združi vse ljudi,
naj teste duh vse reši,
naj se cveki vsi končajo
in naj petke vsi imajo,
naj se imamo radi vsi.
To je pesem, pesem klasa,
ne pustimo je utišati.
Zbud'mo se, del tega smo tudi mi,
naj se pretepanje že enkrat konča…

To je pesem, pesem klasa,
ne pustimo je utišati.
Zbudimo se, del tega smo mi vsi,
naj se pretepanje že enkrat konča!

Polona Bavdaž, 9. b

Evelina Skrt, 1. r PŠ Levpa
Devetošolci so razmišljali o ljubezni, učiteljih in raziskovali svoje družinsko drevo
- 49 -

MOJA MAMA
Opisala bom svojo mamo, Anito Velišček. Je srednje visoke postave, rjavih
oči, njena pričeska je kratka, ima rjave lase s svetlimi prameni. Je prijazna
oseba in z njo se zelo rada pogovarjam, ker mi daje občutek, da me razume in
podpira.
V prostem času je rada skupaj z nami - svojo družino. Poleg tega rada hodi
v naravo, na sprehode in se kdaj pa kdaj ukvarja tudi s športom. Rada ima urejen
in čist dom, pa tudi meni naroči, naj ji pomagam pri hišnih opravilih. Vsako jutro
preden gre v službo, spije kavico, saj pravi, da jo to zjutraj zbudi. Njena omara
je pisana, saj ima več oblek od temnih do svetlih odtenkov. Najraje obuje čevlje
z nekoliko višjo, a ne vrtoglavo peto. Je oseba, ki ji v življenju največ pomeni
družina. Na življenje gleda z veliko mero iskrenosti in prijaznosti. Tudi meni
včasih rada pomaga pri šolskem delu in ji ni težko, ko jo pokličem »na pomoč«.
Skupaj se pogovarjava in izmenjujeva vsakodnevne izkušnje. Zmeraj mi svetuje in
mi pomaga, tudi ko se ne znajdem in mi je težko pri srcu. Pravi, da te življenjske
izkušnje naredijo močnega in pogumnega. Njen moto je: »Živi in pusti živeti«.
Čeprav se kdaj tudi jezi name, mi kljub temu želi samo dobro. Za malce
sprostitve rada poje kaj sladkega. Zelo rada peče razna peciva in slastne piškote.
Je najboljša mama.
Želim ji vse najboljše in da bi ostala takšna kot je, preprosta, zabavna in
iskrena.
Amedea Velišček, 9. b

Mojca Madon, 6. b
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SODOBNA ROMEO IN JULIJA
Vklopim računalnik. Na ekranu se mi izpiše datum in ura: 13.48,26.4.2005.
Po končani partiji kart na računalniku se odločim za kratek skok v internetno
klepetalnico. Čim se priklopim, zagledam njegov znani vzdevek. Dvakrat kliknem in
že sva na zasebnem klepetu. Vsa vesela ga pozdravim in se najprej zelo začudimspomni se me! Pozdravi me in začne pogovor. Imava si veliko povedati, zakaj
ogromno časa nisva klepetala, saj se mi je pokvaril računalnik. Nikoli do sedaj ga
nisem globlje spoznala, imela sva le bežne in nepomembne pogovore o počutju,
vremenu, o šoli... izmenjala sva si številki in obljubil je, da bo zvečer poklical…
Čakala sem in čakala, nakar je ob 20.30 končno zazvonil telefon. Oglasila
sem se in takoj opazila, kako božanski glas ima. Povedal mi je svoje ime in mi kar
hitro povedal, da mu je zelo všeč moj primorski naglas. Na mojo žalost se je
moral kmalu posloviti, a obljubil je, da bo naslednji večer spet poklical. In res me
je. Tokrat je imel več časa zame. Govorila in spoznavala sva se celi dve uri. Bil mi
je zelo všeč! V moje veliko zadovoljstvo ni imel punce in odločila sem se, da ga
bom dobila. To sem mu tudi povedala in še danes se smejiva mojemu stavku : »Ti
boš moj!« Še bolj pa naju v smeh spravlja stavek, ki sem ga izustila dan za tem:
»Ti ne boš moj, ti se že moj!« In res je bil. Zaljubila sva se. Vsak dan sva se
pogovarjala, si pisala pisemca in sporočila, nakar sva se 13.5.2005 prvič srečala.
Kljub temu, da je bil ravno petek 13., sva se imela naravnost fantastično. Pogovor
je kar stekel in njegova dlan, ki me je nežno objemala, me je grela. Tisti dan oz.
večer sem imela čast okusiti njegove mehke in sladke ustnice. Bila sem zelo
potrta, ko je moral oditi. Čez uro in pol me je poklical, povedal je, da se je
ravnokar vrnil domov — živi namreč v okolici Kranja. Pogovarjala sva se pozno v
noč, ali bolje rečeno v zgodnje jutranje ure, naslednji dan pa sem morala zgodaj
vstati, ker sem imela pevski nastop. Od takrat naprej sva se še bolj navezala drug
na drugega. Piše mi čudovite pesmi, piše neverjetno lepa pisma, pogovarjati se z
njim pa je, kot bi poslušal angela. Pa saj to tudi je, moj angelček.
Sedaj mineva 5. mesec, odkar
sva skupaj, kmalu bo pol leta.
Upam, da se najina pravljica ne
bo nikoli končala. Rada te imam,
angelček moj.
Adrijana Berlot, 9. b

Neža Ipavec, 9. a
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Čutim, da ves sem povezan kot vozli so mreže,
Da sem sredina in novih zamotkov začetek,
Da sem prejel in da moram oddati imetek.
(Alojz Gradnik)

MOJ ROD
Za začetek bi najprej povedala nekaj svojih misli o tem spisu. Mislim, da
bo ta spis zanimiv tako za bralce, kot tudi zame, saj tudi mene zanima kaj več o
mojih koreninah.
Moje družinsko drevo bom najprej začela z legendo o mojem domačem
kraju — Krajcu. Legenda pravi, da so bili prvotni prebivalci Krajca trije
Kranjčani, zato je tudi naša hiša dobila ime “Pri Kranjkovih”.
Korenine mojega življenjskega drevesa bom najprej začela z mojim pra
pradedkom Andrejem Lipičarjem. Z ženo Katarino sta imela šest otrok. Dva
izmed njih sta ostala v Krajcu. To sta bila Anton in Andrej Lipičar. Oče jima je
razdelil svoje imetje. Andrej je dobil sosedovo hišo, ki je služila shranjevanju
hrane, Anton pa očetovo hišo. Andrej ni imel otrok, zato pa je rod nadaljeval
Anton. Poročil se je s Štefanijo Lipičar, mojo prababico. Imela sta šest otrok.
Nekaj se jih je preselilo na Kras, Milan pa se je že kot osemnajstletni fant
odločil za življenje v tujini. Odšel je v Nemčijo, a za to ni vedela niti njegova
mati. Po treh letih je dobila njegovo pismo. V njem je pojasnil svoje razloge in
povedal, da se dobro počuti. S težkim delom svojih rok si je zgradil podjetje, ki
se ukvarja s sadjem. Zdaj je upokojen, ima dva otroka in živi mirno življenje
polno popotovanj ter včasih tudi obiskov pri nas. Vilma Lipičar, moja babica , pa
je ostala doma in pomagala pri delu na polju. O njej sem napisala referat pri
zgodovini z naslovom Življenje med drugo svetovno vojno v Krajcu. Poročila se je
s Pavlom Bukovcem. iz Cvetreža in še naprej živela v Krajcu. Rodila je dve hčeri,
Nastjo in Marino, mojo mamo. Nastja se je po poroki preselila k možu v Goriška
brda. Marina pa se je po poroki z Ivanom Jericijem preselila v novo hišo tik
zraven prejšne. Kmalu zatem sta dobila sina Davida, tri leta kasneje pa eno
čudovito hčerko — mene.
Zdaj pa sledi še druga polovica korenin mojega življenjskega drevesa po
očetovi strani. Ta pripoved bo krajša, saj se je veliko imen že pozabilo, pa tudi
očetovi predniki so že umrli. Začela bom z Ivanom Žbogarjem iz Avč, ki se je po
dolgem prijateljstvu poročil s Katarino Šuligoj. Dobila sta hčer Marijo Štefanijo,
ki se je poročila s Francetom Jericijem, katerega starša sta bila Franc Jericijo
in Terezija. Oče pravi, da je bila poroka med njegovima staršema zelo zanimiva.
Ko je prišel duhovnik do besed, ali vzameš Marijo Štefanijo za svojo ženo, se je
France začudil in odločno odvrnil: «Ne, te pa ne poznam«. Poznal jo je namreč le
pod imenom Marija. Ni vedel, da ji je ime Marija Štefanija. Kasneje so jo vsi
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klicali kar Marica, saj se je tudi jaz spomnim le pod tem imenom. Pozneje so se
jima rodili trije otroci, dva sinova, Silvo in Ivan ter hči Magda. Silvo je ostal v
Avčah, Magda se je odselila k možu v Deskle, Ivan pa se je poročil z Marino
Bukovec. Nadaljnji potek zgodbe pa že poznate. Po rojstvu Davida sem na svet
privekala jaz.
Za zaključek bi se rada zahvalila mami, saj je že ob rojstvu začela
izpolnjevati knjigo Moj otrok. V njej je bila tudi naloga o življenjskem drevesu, ki
jo je natančno rešila. Mislim, da sta bila ta naloga in ta spis nasploh zelo koristna,
saj je pomembno vedeti od kod izhajamo ter kakšne so naše korenine. Poleg tega
bom lahko nekoč pripovedovala zanimivosti o mojih prednikih, kot to zdaj počne
moja mama.
Suzana Jericijo, 9. b

Blaž Paravan, 6. b
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ŽIVLJENJE MOJEGA OČETA
Vse skupaj se je začelo 28.10.1955 na Jesenicah, ko je na svet prijokalo
majhno detece, ki so mu dali ime Silvester, prijatelji ga kličejo kar Silvo.
Najprej je bil edinec, potem pa je dobil še brata Ivana ter sestro Magdo,
tako da je družina kmalu postala petčlanska. Ker je minilo že zelo veliko let,
odkar je bil mlad, se iz svoje mladosti ne spomni prav veliko. Vse življenje pa si
bo zapomnil to, da je bil vedno nasmejan in dobre volje .
Hitro so prišla leta, ko je moral v šolo. Morda se bo slišalo čudno, ampak
moj oče je osnovno šolo obiskoval kar deset let. Prva tri leta je šolo obiskoval v
domačem kraju, razrede od četrtega do osmega pa je obiskoval v OŠ Kanal. Šolo
je obiskoval deset let, ker je šesti in sedmi razred ponavljal. Po končani osnovni
šoli je šel na poklicno šolo v Novo Gorico, kjer se je šolal za orodjarja. Prvo službo
si je našel, ko je bil star 22 let. To je bilo na GOSTOL-u, kjer je bil tri leta. Po
treh letih se je zaposlil v SENG Plave. Tu je kot strojnik delal 11 let, po enajstih
letih pa so ga premestili v SENG Solkan, kjer dela še danes kot monter. Pri 22-ih
letih je opravil tudi vozniški izpit in s tem bil prvi v družini z vozniškim izpitom.
Ker pa v družini ni bilo avtomobila, mu ga je večkrat posodil stric. Ko se je že
iztekalo leto 1977, sta se moj oče in oče mojega očeta odločila, da bosta kupila
avto. Kmalu sta domov pripeljala prvi avtomobil. Ko je bil moj oče star 28 let, je
spoznal lepo 17-letno dekle Mirjam Kolenc, s katero se je čez tri leta poročil. To
nekdaj 17-letno dekle je sedaj moja mama. Upam, da bosta z očetom za vedno
skupaj.
Pred kratkim je praznoval svoj petdeseti rojstni dan. Za ta dan je pripravil
veliko zabavo, na kateri smo vsi uživali. Čeprav mnogi mislijo, da je že star, se
meni ne zdi, saj na njegovem obrazu še vedno najdemo tisti mladostni nasmeh, ki
ga je imel, ko je bil mlad, pa tudi veselja mu ne manjka. Vedno in povsod je
pripravljen na humor in zabavo. Ne smemo pozabiti tudi tega, da je vedno
pripravljen pomagati nekomu, ki potrebuje pomoč in vedno se rad »oprime«
kakšnegakoli dela. Če je kdaj slabe volje, je bolje, da ga ne spravljaš v še slabšo,
povedati mu moraš le kaj lepega ali smešnega, pa je zopet dobre volje.
To bi bila kratka pripoved o mojem očetu, ki ga bom imela vedno raje kot
vse druge.
Polona Jericijo, 8. a
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GLASILU SMO POMAGALI NA POT

Prispevki so nastali pod mentorstvom učiteljic:
razredne stopnje
likovnega pouka
slovenščine
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