
 

STEZICE 

2013/14 



2 

 

 

Od 18. do 20. februarja 2104 so učenci 1. a ter učenka 1. razreda POŠ Javorje preživeli na 
zimovanju v Logarski dolini. Najbolj so uživali pri različnih dejavnostih na snegu.   

 

MLADI PLANINCI  PS 
V mesecu septembru smo se skupaj s starši podali na Peco. Pot nas je vodila po markirani poti 
in najmlajši planinci so spoznavali markacije. S  pomočjo karte in vodnice PZS Saške Fužir 
smo prispeli do votline Kralja Matjaža. Pri koči smo se okrepčali in uredili dnevnike.  
Zadovoljni in polni lepih doživetij smo se v popoldanskih urah vrnili v Črno. Izleta se je 
udeležilo 38 pohodnikov. 
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Konec  maja so mladi vrtnarji  šole in vrtca ob zeliščnem vrtu uredili še zelenjavni vrt skupaj 
s članicami društva Ajda Črna. Zelo so se razveselili hotela za žuželke, ki so ga izdelali 
učenci predmetne stopnje. 
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V šolskem letu 2013/14 smo sodelovali v mednarodnem projektu  
POMAHAJMO V SVET – SAY HELLO TO THE WORLD. 
 
Spoznali smo nove prijatelje v Litvi, s katerimi smo se spoznavali, predstavljali  in 
pogovarjali s pomočjo Skypa v slovenščini in angleščini. Bilo je lepo in zabavno. 
Naši prijatelji iz Litve. 

 

 
Prijateljem smo prikazali Slovenijo. 

 

Tu so doma naši prijatelji iz Litve. 
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Takšni smo mi. 
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To je moje mesto – moja vas 
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SMREKOVEC 
 

Ko vulkan se prebudi, 
na parado pohiti. 

nekaj časa tam sedi, 
ga dinozaver razjezi, 

zato v vulkanski ples se zavrti. 
 

Vulkan ti bruhaj polko zdaj, 
razigrano se igraj. 

dolgo let si buden bil, 
zdaj pa boš si odpočil. 

 
Smrekovec postal je ugasli vulkan, 

nikoli več ne bo bruhal na plan. 
 

Učenci 3. a 
 
 

NEŽA IN PIKI 
 
Neža je sedela na klopci v parku. Okoli klopi so razmetane ležale njene igrače. Njen pes Piki 
je sedel poleg in prav otožno gledal. Ko ga je pogledala, se je odločila, da gresta na sprehod. 
Prijela je povodec, ga dala Pikiju okoli vratu in sta šla. Na travniku ob gozdu je Neža 
zagledala prijatelje. Odklenila je Pikija in stekla proti otrokom. Svetlolasi Matic in rdečelasa 
Katka sta se žogala. Leja in Jošt sta igrala badminton. Tri deklice so skakale gumitvist. 
Medtem je ptica Pikija zvabila v gozd. Neža je čez čas opazila, da je Piki izginil. Pričela je 
jokati. Leja jo je tolažila, da bo vse v redu, ostali pa so klicali Pikija. Zaman, Pikija ni bilo 
nikjer.  
Neža je morala brez Pikija domov. Ko je prišla do klopi, je zagledala Pikija. Objemala sta se 
do večera, ko sta morala domov. 
 
Kim debelak, 3. a 
 
Manca Čepin se je postavila v vlogo vodičke v živalskem vrtu. Ob bivalnih prostorih živali 
je obiskovalcem opisala, kako živali skrbijo za mladiče. 
 
Živali so zelo zanimiva bitja. Danes vam bom predstavila samice treh živali in njihovo skrb za 
mladiče. Najprej vam bom predstavila samico orangutana. Samica te vrste je zelo predana. 
Prvo leto se od mladičev sploh ne loči, saj se je ves čas držijo za trebuh. Pri letu ali dveh jih 
že nosi na hrbtu. Vsak večer mladičem naredi udobno posteljo iz listja. Mladiče lahko koti 
vsakih osem let. Doji jih, dokler niso stari pet let. Samice slona vodijo družino. Mladiča 
nosijo 22 mesecev. Ko se mladič skoti, priskočijo na pomoč ostale samice v čredi. Vse skupaj 
negujejo mladiča, da postane krepek. Mami slonici tako omogočijo, da se obilno naje in 
mladiču da kakovostno mleko. Zadnja žival, ki bo predstavljena, je samica bele čaplje. Iz 
njenih jajc se izležejo trije mladiči. Ne more skrbeti za tri, zato močnejša dva pokončata 
tretjega.  
 
Manca Čepin, 3. a 
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  Lutkovna igra Grdi raček (učenci 4.,5. in 7. razreda) 

 

Lutkovna igra Muca Copatarica (učenci 1.,2. in 3. razreda) 
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VELIKI NEMARNI ŠKORNJI 
 
V šolskem letu 2013/14 smo učenci od 1. do 4. razreda sodelovali pri projektu »Veliki 
nemarni škornji«. Skozi celotno šolsko leto smo s pomočjo junakov iz zgodbe spoznavali 
početje velikih nemarnih škornjev. Preizkusili smo se kot ilustratorji knjige in kot reševalci 
nastalega problema. Skupaj z junaki smo iskali načine, kako velike nemarne škornje opozoriti, 
da to, kar počnejo, velikokrat ni pravilno. V šoli smo tudi sami pridno ločevali odpadke in si 
ogledali, kako jih ločujejo krajani Žerjava. Ugotovili smo, da ljudje čedalje bolj spoznavajo, 
kako pomembno je živeti v urejenem in čistem okolju. 
Iz odpadne embalaže smo izdelali pravo pravcato mesto hiš, dreves in avtomobilov.  

 

 

 
 
V četrtek, 27.3., pa smo na prostoru pred šolo pričakali tudi smetiščni avto podjetja LOG 
Ravne na Koroškem, kjer smo se pogovarjali s prijaznimi komunalnimi delavci, ki so nam 
pojasnili, kam odvažajo te odpadke in kaj se z njimi potem zgodi. 
 
Tukaj pa je še nekaj njihovih misli o ločenem zbiranju odpadkov. 
 
VITA: Tudi doma skrbimo, da odpadke skrbno ločimo. Če jih ne, je pa mama tista, ki nas 
»priganja«, da to naredimo. 
 ŽAN: Tudi jaz vržem papirček med suhe odpadke. Konzervo fižola operemo in jo damo  v 
zabojnik kovin. 
HANA: Mi pa ostanke hrane vlijemo v vedro in potem jih babica skuha, da imajo naši 
prašički hrano. 
NEO: Včasih pozabim in vržem papir kar med mokre odpadke, ampak učiteljica me opozori, 
da to popravim. 
 
Učenci Neo, Samed, Žan, Vita, Nevenka, Hana  
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Maketa novega dela naše šole, učenci 1., 2., 3. in 4. razreda OPB – natečaj Žogarija 
 
 

 

Maketo novega dela naše šole so izdelali učenci 1., 2., 3. in 4. razreda pri OPB za natečaj 
Žogarija 
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MIŠKA SI KUJE SREČO 
nadaljevanje zgodbe 

 
Miška je bila dolgo srečna. Neke noči se je zgodilo, da je sreča nehala delovati. Imela je slabe 
sanje, spala ni dolgo in ni več imela sreče. Miška je spet šla h kovaču in mu povedala, da ji 
sreča ne dela več. Kovač ji je dal zlato kladivo, zlat delček železa in zlato nakovalce. 
Popoldne si je miška skovala novo zlato srečo. Miška je bila srečna, ker je ta nova zlata sreča 
delovala za vedno. Miška ni nikoli pozabila, kaj je skovala in zato je bila za vedno srečna 
kakor druge miške. 
 
Bine Vončina 3. a 
 

PAPIRNATI ZMAJ 
pripoved o dogodku 

 
Janov papirnati zmaj se je raztrgal. Odločil se je, da bo naredil novega. 
Pripravil si je škarje, lepilo, vrvico, papir in svinčnik. Popoldne je ponj prišel prijatelj Tine. 
Odšla sta na bližnji travnik spuščat novega zmaja. Po nesreči se je zataknil za vejo drevesa. 
Bila sta žalostna. Poklicala sta Janovega očeta Petra, ki jima je priskočil na pomoč. Zmaja je 
odvozlal z veje. Na travniku se je igralo veliko otrok in psiček Piki. Spuščali so zmaja.  
Jan je čez nekaj časa odšel domov, saj je bilo že pozno. Zmaja je položil na polico, da se ne bi 
poškodoval. 
 
NikolinaBurica, 3. a 

 
ŠOPEK 

pripoved o dogodku 
 
Nekega dne smo se učenci 3. a razreda odpravili na spomladanski sprehod.  
Odločili smo se, da bomo spoznavali travniške rastline. Vsak si je izbral svojo cvetlico. 
Opazovali smo barvo cvetnih listov in prašnike. Cvetlice smo odnesli v razred. Vsak je opisal 
svojo travniško rastlino. Dali smo jih učiteljici. Zavezala jih je v šopek. Dodali smo nekaj 
travnih bilk in ovili z okrasnim papirjem.  
Šopek smo odnesli kuharici za rojstni dan. Bila je zelo vesela. 
 
Iris Srebre, 3. A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                       Nežka Piko, »Noge« 
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METULJ ČKI, METULJ ČKI 
 

Metuljčki, metuljčki, kako lepi ste, 
z veseljem ujela bi enega le. 

Enkrat ulovil vas  bo en čevljar, 
iz vas bo naredil čevlje lepe. 

 
Čevlje z metuljčki v izložbo bo dal, 

bleščali se bodo ves in vsak dan. 
Vsi gledali bodo te čevlje lepe, 

hoteli jih bodo imeti vse. 
 

Čevljar pa te čevlje princesi bo dal, 
princ jo zato bo na ples popeljal. 

Tam zaplesala bosta tako, 
kot metuljčki v zraku plešejo. 

 
Aneja Šumah, 4.a 

 
 

 

 
 

Anže Hojnik, 4. a 
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Tjaša Mlačnik, 4. a 
 
 

V PODZEMLJU PECE 
 
 

Zbrali smo se v šoli. Ob 8.30 smo šli na avtobus in se odpeljali do Mežice. Pred odhodom v 
jamo smo si oblekli oranžne halje in čelade. Komaj smo čakali, da se bomo odpeljali v rudnik. 
       Vožnja z vlakcem je trajala približno deset minut. Vlak je vozil  hitro, v vagonih nas je 
zelo treslo. Ko smo prispeli na cilj, smo se posedli po klopeh in vodič nam je povedal nekaj 
zanimivosti o rudniku in o tem, kako se moramo obnašati. Rekel je tudi, da sta v jami dva 
škrata, eden je za pridne, drugi pa za poredne otroke. Videli smo, kako so rudo kopali čisto na 
začetku rudarjenja. Tam je bilo tudi nekaj lutk, ki so prikazovale rudarje pri delu. Odšli smo 
po strmih stopnicah do prvega stroja, ki so ga uporabljali za kopanje rude. Videli smo tudi 
vagon za poškodovane rudarje. Nato smo prišli v velik prostor in vodič nam je povedal 
zgodbo o jamskem škratu. Med pripovedovanjem je ugasnil luči in znašli smo se v popolni 
temi. Od daleč smo slišali škratovo smejanje. Med potjo smo videli še veliko zanimivih stvari. 
   Kar prehitro smo prišli do vlakca, ki nas je odpeljal iz rudnika. Slekli smo si halje in oddali 
čelade. Ogledali smo si še rudarsko stanovanje in muzej. 
 
Ana Petrič, 4.a 
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KAKO DO VODE? 
  
Nekoč pred davnimi časi je živel oče s tremi sinovi. Ko so brali časopis, so izvedeli, da je 
v Afriki nastala največja suša na svetu. Oče je rekel sinovom: Poslušajte, dragi sinovi, 
rekli ste, da bi radi pomagali vsem na svetu. Odločil sem se, da bo vsak teden  šel 
pomagat ljudem v Afriko eden od vas. Tistemu, ki uspe, se bo poročil s kraljevo hčerjo.  

Prvi bo šel najstarejši Janko, drugi Peter in tretji Miha. Janko si je šel spakirat stvari, ker 
naj bi šel na pot kar naslednjega dne. Odletel bo z letalom. Postalo je temno in šli so spat. 
Ko so se zbudili, je Janko vzel svoje reči in šli so na letališče. Janko se je poslovil. Ko je 
prispel v Afriko,  je skušal ljudem pomagati.  V ponedeljek mu ni uspelo, v torek mu ni 
uspelo in tudi v sredo mu ni uspelo. Janko je bil jezen sam nase. Razmišljal je samo na 
to, kako se bo poročil z drago Zarjo. Nato se je naveličal in odpravil se je domov. Očetu 
je razlagal, da je  nemogoče v Afriki najti izvire vode. Oče mu je rekel: Ne laži, sin moj. 
Poslal je še drugega sina. Njemu je šlo malo bolje, a tudi njemu ni uspelo. Oče je rekel: 
Vidva pa res ne moreta pomagati svetu. Oče je bil zelo jezen. Poslal je še tretjega sina. 
Ko je tretji sin prispel v Afriko, je bila  tam res prava suša. Hotel je pomagati, a ni mu 
šlo. Odločil se je, da bo pomagal tako, da bo skopal kanale in vodo iz morja spustil 
globoko v Afriko. To se mu ni posrečilo, kajti potem je tam nastala zelo velika poplava. 
Miha se je popraskal po glavi. Aha, že vem, oče mi je povedal za starodavnega čarodeja, 
ki lahko začara prav vse. Spet se je odpravil na pot. Prispel je naravnost pred veliki grad, 
čarodejev grad. Najprej se je malce bal, a na koncu mu je le uspelo zbrati pogum. Vstopil 
je v sobo. Čarodej ga je vprašal: Kaj počneš tukaj, fant moj? Miha mu je odgovoril: Iskal 
sem vas, veste, bil sem v Afriki in po nesreči naredil veliko poplavo. Prosim te, dragi 
čarodej, pomagaj mi, odčaraj poplavo nazaj. In še eno prošnjo imam, prosim, daj jim 
vodo za vse večne čase. Čarodej je rekel: Lahko, ampak nabrati mi moraš poseben moder 
mah in posebno cvetlico s Triglava. Miha je rekel: Vse bom naredil,  le da bodo ljudje v 
Afriki zdravi. Odpravil se je na pot. Najprej je našel poseben mah,  na koncu pa je 
splezal še na Triglav in nabral posebno čarobno rožo. Odnesel je sestavine k čarodeju. 
Čarodej je rekel: Ti si pa res vztrajen, kaj? Miha je odgovoril: Vse za življenje ljudi. 
Čarodej je začaral in v Afriki je bilo spet vse  lepo in prav. Sin se je vrnil in očetu 
povedal, da je rešil Afriko. Miha se je poročil z Zarjo in živela sta srečno do konca svojih 
dni.  

Urška Osojnik, 4. razred, POŠ Koprivna 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Kaja Obretan, »Vsi različni, vsi enaki« 
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 Jernej Kamnik, 4. r K 

 

S KOLESOM NA PIKNIK 
 

Kot vsako leto smo tudi letos imeli gasilski piknik. S prijateljico Tanjo sva se odločili, da se 
to leto odpraviva na piknik kar s kolesom, saj se je obetal lep sončen dan.  
Zjutraj je pogled skozi okno povedal, da dan le ne bo tako vroč. Ravno prav za potep s 
kolesom. V nahrbtnik sem si pripravila nekaj pijače ter priboljšek za dodatno energijo. Še 
čelado na glavo in kolesarjenje se je začelo. 
Ker sem kot smučarka prekolesarila že kar nekaj kilometrov, me poti ni bilo strah. Odpravili 
sva se proti Pudgarskemu. Kljub temu da večkrat  kolesarim, je bilo tokrat težje kot z mojimi 
vrstniki. Ko mi je klanec vzel preveč energije, sva zapeljali s ceste in si privoščili malo 
počitka. 
Tanja mi je razložila, kako naj kolesarim, da bo premagovanje klancev lažje. Tega mi ni še 
nihče razložil. Ko sem poskusila, je bilo res lažje. Brez težav sem vozila skozi prečudovito 
naravo, ki mi je dala dodatno moč. 
Popoldne smo preživeli v naravi in igrali različne športne igre. Ker se je proti večeru ulilo kot 
iz škafa, je moralo kolo v dolino s kombijem. 
Bila sem kar malo žalostna, saj sem se veselila vožnje s kolesom domov. 
 
Nika Ozimic, 5. a 
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NADALJEVANJE ANDREJEVEGA DNE 
 

Tako je Andrej odšel iz stanovanja. Pred vrati sta ga čakala Pipi in Miha. Odšli so na piknik 
ob nekem jezeru. Tam je bila tudi punca, v katero je bil Andrej zaljubljen. Andrej se je usedel 
k njej. Jedli so in pili, ko pa so se najedli, so se odpravili na kratek sprehod. 
Na sprehodu so se pogovarjali in pogovarjali … Andrej je vprašal Pipija, koliko je ura. Pipi 
mu je povedal, da je ura osem zvečer. Andreju je mama določila uro, ob kateri mora iti 
domov. Andrej je občudoval punco, ki ji je bilo ime Tjaša. Tiho si je govoril, da ima lepe 
svetlomodre oči in da je cela zelo lepa. 
Andreju je zazvonil telefon. Bil je alarm in moral je iti domov. Bilo mu je težko, saj je mislil, 
da Tjaše nikoli več ne bo videl, bilo mu je žal, ker se z njo ni veliko pogovarjal.  
Poslovil se je od vseh, Tjaši pa je naskrivaj vrgel poljub. Še preden je odšel, so se fotografirali 
z Andrejevim  telefonom. Ko je prišel domov, si je to fotografijo natisnil in jo dal v okvir. 
 Bil je presrečen, saj je lahko to punco Tjašo gledal vsak dan, videl pa jo je tudi v šoli. 
                                                                                              
Žana Žohar, 5. a 
 
 
 

NADALJEVANJE ANDREJEVEGA DNE 
 
 Andrej se je odločil, da bo šel ven. Upal je, da bo srečal tisto dekle, Alenko, ki mu je všeč. 
Oblekel si je suknjič in obul črne čevlje. Mislil si je, da ji bo takšen všeč.  
Odšel je. Hodil je petnajst minut in prišel do parka. Pipija in Mihe še ni bilo. Poklical je 
Pipija, da se dobijo kar v kinu, kamor so namenjeni.  
Na poti je srečal Alenko. Postal je čisto rdeč in bilo ga je sram. Prišla je do njega in ga 
vprašala, kam je namenjen. Rekel je, da v kino s Pipijem in Miho. Ona pa je rekla, da je za 
kino zmenjena s Saro.         
Skupaj sta odšla v kino, se bolje spoznala in se zmenila za pijačo po končanem ogledu filma.  
Zdelo se je, kot da sta oba zaljubljena, a si nista upala priznati.  
Prišla sta v kino, kjer sta se razšla. Andrej je Pipiju in Mihi vse povedal. Bila sta presrečna.  
Ko se je film Purana na begu začel, sta se Alenka in Andrej ves čas spogledovala in si 
pošiljala poljube. Andrej se je počutil kot v nebesih. Končno se mu je uresničila največja 
želja.  
Po končanem ogledu filma sta se poslovila od prijateljev in odšla skupaj v Mladi bar na 
pijačo. Naročila sta si veliko coca colo.  
Andrej je Alenki priznal, da je zaljubljen vanjo. Rekla je, da je tudi ona že nekaj časa 
zaljubljena vanj.  
Dobila sta pijačo in dve slamici. Skupaj sta pila iz enega kozarca in si na koncu dala poljub. 
Uživala sta v njem. Ob desetih zvečer sta se poslovila in postala par. Z roko v roki sta odšla 
do parka, kjer sta se tudi poslovila.  
Doma je v postelji Andrej razmišljal, kako jo ima rad. Sanjal je, da sta se poročila in dobila tri 
otroke. Andrej je v tem užival.  
 
Una Lupša, 5. a   
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BUDNICA KRALJU MATJAŽU 
 

Kralj Matjaž, zbudi se! 
Pretegni svoje noge in vstani! 

Pogladi si svojo stoletno brado, 
zapoj in zažvižgaj si lepo balado. 

 
Zajahaj svojega črnega vranca, 
ki naj popelje te vse do klanca. 

Jahal boš mimo Pika, 
po cesti vse do Mušenika. 

 
Na križišču boš zavil desno, 

vendar pazi, 
včasih gre kar na tesno. 

 
V Rudarjevem te čakam jaz, 

da skupaj pojdeva skozi našo vas. 
Boš videl, mi Črnjani smo vsemu kos, 

prav začuden boš - vaša visokost. 
 

Naja Dolič, 6. b 
 

 

 Mija Rednak, 1. a, OPB 
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Gradovi Liza Vesničar 
 
  
 

PESEM O KRALJU MATJAŽU 
 

Nekoč je živel kralj Matjaž, 
ki v jami še spi, 

se nikoli ne zbudi, 
razen če svet ponori. 

 
Dolgo dolgo  ima brado 

in vsak dan voha, 
ko obiskovalci jedo čokolado. 

 
Zraven njega Alenčica stoji, 

se smeji in si želi, 
da Matjaž se prebudi. 

 
Žal veliko ljudi misli, 

da tega ne bo dočakala, 
zato se bo z drugim nekam drugam odpeljala. 

 
Kralj Matjaž bo tako za vedno sam ostal, 

prav zato je nam ljudem 
svojo Peco dal. 

 
Martin Drol, 6. b 
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NESREČNI JOŽEF MROŽ 
 
Nekega dne se je Jožef Mrož s prijatelji sprehajal po plaži. Dekleta so igrala odbojko in takoj 
mu je padla v oči lepotica Riba. Stopil je do nje in jo vprašal po imenu. Riba je le zavila z 
očmi in odšla stran od njega. Še bolj ga je zanimala. 
Zvečer je z upanjem, da najde svojo lepotico, odšel v diskoteko. Kmalu jo je res zagledal. Z 
divjim plesom je hotel pritegniti njeno pozornost. Zvrtelo se mu je, podrl je mizo pred seboj 
in s pijačo polil Ribo po čudoviti beli obleki. Riba je jezno odšla iz diskoteke. 
Naslednji dan se je namazal s samoporjavitveno kremo in jo šel obiskat v hotel. Opravičil se ji 
je in jo v zank sprave povabil na sladoled. Riba je iz usmiljenja povabilo sprejela. Mrož je bil 
na zmenku tako nervozen, da mu je znoj tekel po obrazu in zaradi samoporjavitvene kreme je 
postal ves lisast. Riba se je krohotala in norčevala iz njega. Bilo ga je tako sram, da je raje kar 
odšel. 
Zvečer ni mogel zaspati, saj je ves čas mislil na svojo lepotico. Naslednji dan je plačal 
jadralno letalo, da je po zraku peljalo napis: »RIBA, LJUBIM TE, TVOJ MROŽ!« 
Gospodično je to še bolj razjezilo, besna je prišla do njega in mu zabrusila, naj jo preneha 
sramotiti in jo za vselej pusti pri miru. 
 
Jera Kompan, 6. b 
 
 

ZALJUBLJENI GOSPOD MROŽ 
 
Jožef Mrož  se je v soboto odpravil na sprehod, da bi si pretegnil svoje utrujene noge. Ko se je 
tako sprehajal, je zavil v diskoteko. Tam je bilo veliko mladenk, a le ena mu je padla v oči. To 
je bila prelepa gospodična, po imenu Riba. 
Pristopil je k njej in se ji predstavil. Pripovedovala sta si šale in se smejala na svoj račun. Ko 
je gospod Mrož mislil, da sta se z Ribo ujela, jo je povabil na ples, kjer ji je pripovedoval o 
svojih vsakodnevnih opravilih, kako gre v savno, solarij, na masaže, s svežo pomado v laseh 
zvečer v posteljo. Takrat ga je začela Riba malo začudeno gledati. 
Mrož je mislil, da je Ribi njegovo pripovedovanje všeč in jo je povabil v kino. Ko je že 
mislila odkloniti povabilo, ji je gospod Mrož povedal, da je na sporedu film Nemo, zato si je 
premislila ter odšla z njim. 
Po koncu filma sta odšla na večerjo, kjer sta jedla jastoga in lignje, pripravljene na tri različne 
načine. Potem pa se je mladenka Riba pričela dolgočasiti, saj je gospod Mrož kar naprej 
ponavljal eno in isto, kaj dela vsak dan.  Zato je začela zehati ter se pretvarjati, da je utrujena.  
A gospod Mrož se ni dal, zapel ji je pesem: »Ribič, ribič me je ujel …«  
Vendar tudi to ni pomagalo, kajti Ribi gospod Mrož ni bil všeč, četudi je pokazal ves svoj 
trud, zato ga je zapustila in odšla, gospod Mrož pa je žalosten ostal sam. 
 
Miha Piko, 6. b 

                                                                                                           
 
  

 
 

 
 
                                                                                     Tilen Keber, »Napetost« 
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MLADI NOVINARJI 
PREDSTAVLJAMO NEKAJ GLASBENIKOV NAŠE ŠOLE 

 
Moja sošolka Sara Vrabič obiskuje glasbeno šolo že šest let. Obiskovati jo je začela pri 
sedmih letih. Odločila se je za citre, ker jo je navdušila prijateljica, ki je tudi igrala ta 
inštrument. Igrala je že na več nastopih, ki jih priredi glasbena šola. Igranja na citre jo uči 
učiteljica Tina Kseneman. Če citer ne bi bilo, bi najbrž igrala kitaro. 
 
Urška Laznik, 8. a 

 

 

Špela Svetec  je učenka 7. a razreda v OŠ Črna. Njen največji hobi je igranje kitare. Začela jo 
je igrati, ko je bila v 5. razredu, pred kratkim se je preselila s Prevalj v Črno. Pravi, da je 
začela igrati zato, da bi se lahko sprostila in pobegnila pred vsakdanjim življenjem. Zaigrati 
zna že zelo veliko pesmi, nekatere se uči tudi samostojno. Zelo je vesela, da je že takrat začela 
igrati, in to je njen najljubši inštrument. V glasbeno šolo ne hodi, ima pa učitelja, ki jo ima že 
skoraj tri leta, h kateremu hodi vsak teden. Nastopa ne, vendar si želi nekega dne mogoče 
igrati v glasbeni skupini. Poleg igranja kitare zelo rada tudi jaha. Ima svojo kobilo, z imenom 
Luca, za katero tudi sama skrbi.  

Lia Molari, 7. a 
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Moj sošolec Kristijan Stopar  že šest let igra saksofon alt, za katerega se je odločil, ker mu 
lepo zveni. Igranje ga je naučil učitelj Dušan Štriker, pri katerem se uči vseh spretnosti 
saksofona. Vendar se je odločil, da ne bo igral samo v glasbeni šoli in na njenih nastopih, 
ampak se je podal v vode zelo znanega Pihalnega orkestra rudnika Mežica. Letos poteka že 
tretje leto in sedem mesecev, odkar se je odločil za to. Če ne bi izbral saksofona, bi igral 
bobne.  

Nina Tomšič, 8. a 
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Niko Kogelnik 
Niko je, lahko rečemo, rasel z glasbo in je že kot majhen fantič rad poprijel za dedkov bariton 
in poskusil igrati. Da je nadarjen na glasbenem področju, se je pokazalo, ko je kaj hitro začel 
igrati na harmoniko, ki mu jo je izdelal dedek. Ta ga je tudi popeljal v svet narodno zabavne 
glasbe in Niko je nato igral pri glasbeni šoli Rošer. Zdaj sicer tja ne hodi več, ker mu je bolj 
pri srcu igranje kitare. Spretno brenkati pa se je Niko naučil kar sam. Igranje kitare mu 
predstavlja sprostitev, z njo privablja dobro voljo ter preganja slabo razpoloženje. Njegovo 
triletno igranje kitare je preraslo v pravo strast do glasbe. Ob vsem Niko tudi rad katero 
zapoje in na različnih prireditvah tako poskrbi, da vse prisotne zasrbijo pete.  
 
Timotej Fortin 
Timi igra harmoniko že šest let in pol, in sicer pri glasbeni šoli harmonike Rošer. Na glasbena 
pota se je torej podal kot sveže pečeni šolar in, kot sam pravi, je bil tudi začetek igranja pri 
njem, kot so vsi začetki, precej težek. Ob igranju se sprosti in pozabi na vsakodnevne skrbi. 
Od fanta z nerodnimi prsti, ki je zmedeno iskal prave tipke na »frajtonarci«, je zrasel v 
pravega mojstra, kar dokazujejo tudi njegova številna priznanja. Glasba je zanj vsekakor 
stvar, v kateri namerava ostati in se tam vidi tudi v prihodnosti. 
 
Mojca Napečnik, 8. a 
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POKUKAJ V MOJ DNEVNIK (odlomki) 

1. maj 2014 
Zbudila sem se pri babici. Komaj sem vstala, mi je že mama rekla, naj pohitim. Res sem se 
hitro spravila in vsi skupaj smo se odpravili do bližnjega jezera. Čakali so nas teta, stric in 
majhni bratranci. Skupaj nas je bilo 13. Leto in pol star bratranec Alex je tekal sem ter tja in 
mi ves čas nagaja. Da ne govorim o sestrični Lani, ki je norela kot bik. Vseeno sem se ob 
jezeru super zabavala. 
Moram prekiniti, Alex mi spet nagaja. Čav, čav   
                                                                                                         Sara Podlesnik, 7. b 

2. maj 2014 
Odličen dan za pohod na Pohorje, če bi vstala pred 11.oo uro. To je moj zadnji dan v 
Mariboru. Tega, da grem jutri domov, se ne veselim, a vsega lepega je enkrat konec. Potem pa 
spet šola in učenje. Ah, pa saj bo tudi tega enkrat konec!  
Popoldne sem preživela v Avstriji, nato pa smo šli na pico k najboljšemu Aliju. Ko pa za 
večerjo dobiš vaflje, se ti svet obrne na glavo in zaveš se, da imaš najboljšo teto na celem 
svetu.  
Dolgo nisem mogla zaspati. Razmišljala sem, da grem naslednji dan domov in da zjutraj 
absolutno predolgo spim. 
Za dnevnik with love 
                                                                                                   Kaja Obretan, 7. b 

1. maj 2014 
Zjutraj sem se zbudil že on 6.30. Skupaj z babico in dedkom smo se odpeljali na Notranjsko k 
teti Bernardi. Med potjo sem gledal skozi okno avtomobila naravo, ki je bežala mimo. Na cilj 
smo prispeli ob 9.20, ob 10.00 pa je bila maša, saj je bratranec Marko šel k birmi. Tudi 
fotografirali smo se. Nato smo se vrnili na njihovo turistično kmetijo. Po kosilu smo imeli 
veliko prostega časa. Otroci smo na vrtu metali na koš, odrasli pa so se v hiši pogovarjali in 
peli. Vozil sem se z motorjem in se ponesreči dotaknil izpušne cevi. Zato imam opeklino na 
nogi. 
Pogledal sem še ovce in konje. Nato so nas s kočijo peljali po poljski cesti proti Cerkniškemu 
jezeru. Bilo je prijetno, a na koncu nas je pregnal dež.  
Ob 16.00 smo pojedli torto ter se počasi odpravili domov, kamor smo prišli ob 20.00.  
Dan se mi je zdel precej vznemirljiv. 
                                                                                                                     Štefan Piko, 7. b                                                                         
     30. april 2014 
Mama me je zbudila ob 10.00. Jezen sem vstal, saj so vendar počitnice in sem želel spati do 
12.00. Pojedel sem zajtrk, ki mi ga je pripravila. Nato sem ji pomagal pospraviti čevlje v novo 
omaro. Prebarvali smo hodnik in to so bila še zadnja opravila. Mama je šla kuhat kosilo, jaz 
pa za računalnik. Po kosilu smo pripravili prtljago in se odpeljali v Prekmurje k babici in 
dedku. Bili so nas zelo veseli. Najbolj se me je razveselil bratranec Kai. Moral sem se igrati z 
njim. Babica je pripravila dobro večerjo.  
Zvečer sem gledal nogomet in kmalu zaspal. 
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1. maj 2014 
 Zjutraj me je že on 7.00 zbudil moj bratranec. Želel je, da bi se igrala, pa se nisem hotel. Bilo 
je še prezgodaj. No, po zajtrku sva se skupaj gugala, nahranila tetine želve, brcala žogo … 
Poklicali so naju na malico in meni pripravili presenečenje. Voščili so mi za rojstni dan, ki ga 
imam 3. maja. Dobil sem veliko daril: kavbojke, trenerko, majico, sladkarije … 
Malo smo se posladkali. Do kosila smo igrali WII, ko pa se je vrnil oče, smo se najedli. 
Babica je spekla tudi čokoladno torto. Po kosilu smo se začeli pripravljati na odhod domov. 
Res smo krenili ob 17.00, a na srečo se je mama že v sosednji vasi spomnila, da smo pozabili 
moja darila. Vrnili smo se in vsi smo se temu smejali.  
Domov smo se vrnili ob 19. 30. Potem pa gledanje televizije, pižama in spanje.  
 
Žiga Jelen, 7. b 
 
 
 

 
 

Klara Piko, OPB 
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INTERVJU S TINO MAZE 

 

Kdo Vas je navdušil za smučanje? Kaj Vam sam šport pomeni? 
Za smučanje so me navdušili starši, strici in prijatelji. Mislim, da je to naravna posledica 
glede na priljubljenost smučanja v kraju. 

Kateri je bil Vaš prvi dober dosežek v smučanju? 
Moj prvi dober dosežek je bila zmaga na vaškem tekmovanju. 

Je bilo usklajevanje dela v šoli in smučarskih treningov ter tekem zahtevno? 
Da, usklajevanje celotnega dela je bilo precej težko. 

Kateri dosežek v času Vašega smučanja Vam pomeni največ? 
Največ mi pomenijo zlate olimpijske medalje in veliki kristalni globus. 

Približno koliko tekem ste zdaj že odvozili? 
Na leto odtekmujem približno 40 tekem, kar v 13 letih tekmovanj v SP pomeni 520 tekem. 

Kaj nameravate početi po končani sezoni? 
Želim početi le najboljše, malo počitka … 

Boste v naslednjem letu nadaljevali svojo kariero smučanja? 
Tega na žalost še ne vem, bomo videli, kam nas bo nesla pot. 

 

Vita Lesjak, 8. a 

(maj 2014) 
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MOJE PRVO SREČANJE Z DARJO 

Bil je prvi šolski dan. Nov začetek. Jaz in moji sošolci smo tisto leto šli v 6. razred . Vsak od 
nas je na to po tihem komaj čakal, pa čeprav  si sebi in ostalim nekateri nismo priznali, da se 
tega prav veselimo.  
Vstopila sem in ravnateljica je že začela s svojim uvodnim govorom. Vsa zaspana sem 
pogledovala po sošolcih, prijateljih in  učiteljicah . Razmišljala sem . To so bile najboljše 
poletne počitnice ... Ko sem se vrnila, sem si mislila, da bo naslednje leto še boljše. Nato sem 
dojela. Vse se je spremenilo. Sošolci, učitelji ... Celo moji prijatelji so bili drugačni,  čudni. 
Resnično sem dojela , da so to bila nepozabna leta življenja, ki se ne bodo nikoli ponovila. 
Razvrščeni v razred smo se posedli po vrstnem redu, ki ga nam je določila razredničarka. 
Posedli smo se, čeprav nič kaj navdušeni, da si nismo mogli sami izbrati sedeža.  Vendar pa 
se je v kotu razreda pojavila neka prav čudna miza z računalnikom in veliko lupo. Seveda so 
se fantje takoj začeli igrati z njo in jo prižigati, nas, dekleta pa je bolj žrlo, kdo neki bo tole 
zadevo uporabljal …  
Odgovor smo dobili kaj kmalu, ko so se nam pridružili še štirje novi obrazi. Predstavili so se. 
Timotej, Anja , Sara , Gabi in Darja.  Takoj nam je bilo jasno. Darja je drugačna. Na njej smo 
vsi najprej opazili njene dolge čudovite rjave lase, ki ji segajo skoraj do pasu . Če bi se Darja 
pomešala med nas brez lupe in ostalega, ne bi ugotovili, da je drugačna. Iz ozadja razreda so 
se že slišale opazke. Vendar nas je osupnila, s kakšno samozavestjo je odgovarjala 
komentarjem. 
Kar nekaj časa smo jo s sošolci brez besed opazovali  med poukom. Nismo bili navajeni nove 
sošolke .  
Kako grozno se je morala počutiti, ko je prišla na tako ogromno šolo, kjer ima še 20 sošolcev  
več, kot jih je imela prej, in toliko neznanih glasov in obrazov. Kjer je prejemala toliko opazk 
in žalitev  zaradi svoje drugačnosti. Ob tem se sprašujem, če je vse, kar je malo drugačno od 
nas, res takoj zaslužno posmeha? 
Darjo vsi po malem občudujemo zaradi njenega izrednega slušnega spomina. Snov enkrat sliši 
in jo že zna. Zato ni imela nikoli težav z učenjem in jih tudi zdaj nima. Naša sošolka je  že 
skoraj tri leta in smo se kot razred sedaj super ujeli. Je namreč zelo komunikativna oseba. 
Mislim , da je problem v nas, da ji ne damo priložnosti, da bi nas bolje spoznala, mi pa njo. 
Smo preveč vzvišeni.  Se prevečkrat obrnemo stran, ko vidimo, da rabi pomoč?  
Ko takole razmišljam, kaj bi še dodala, se spominjam, da sem Darjo srečala že prej. Veliko 
prej. Na zimovanju v drugem razredu. Spominjam se, da sem sedela za mizo in risala sonce, 
travo in rožice, ko jo je  pripeljala za mizo učiteljica iz Žerjava. Usedla se je poleg nje in 
začeli sta risati. »Ali mi podaš barvico? Rada bi narisala sonce,« me je ogovorila Darja. 
Samoumevno se mi je zdelo, da bo sonce rumeno, zato sem ji  v roke potisnila rumeno 
barvico. Učiteljica mi je rekla, naj se ne norčujem in naj ji dam črno barvico. Kot vsi 
prvošolci sem tudi jaz veliko spraševala, zakaj, in tudi tokrat ni bilo vprašanje nič kaj 
drugačno. »Darja vidi črno sonce.« Tako mi je odvrnila učiteljica in me je vse do šestega 
razreda pustila z vprašanjem – kakšno črno sonce? Seveda si v prvem razredu nisem 
predstavljala, da ona slabše vidi od nas.  
Darja je še en dokaz , da nobena ovira ni opravičilo, da ne bi bili uspešni pri učenju.  

 

Mojca Napečnik, 8. a 

Koroško društvo invalidov je učenki podelilo priznanje za spis. 
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OGNJENA LJUBEZEN V 8. D 
 

O, le kaj se v 8. d dogaja? 
To, le to se dogaja, 

da v prvi klopi zelo odsotna je Maja. 
 

Je živčna, se razburja 
in vsi imajo občutek, 

da v njenih možganih vihra burja. 
 

A jaz vem, kaj se z Majo dogaja. 
Maja, ja, Maja je zelo zaljubljena v nekega Kaja. 

Vidite, to se v 8. d dogaja! 
To pa je bolezen, 

ki se ji pravi ljubezen. 
 

Darja Špan, 8. a 

 
 

 

 
 
 

Lia Molari, 7. a 
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RAZOČARANJE 
 

Stala sem na pomolu in opazovala odhajajočo ladjo, na kateri je bil Peter, moj zaročenec. 
»Kmalu se vrnem!« so odmevale njegove zadnje besede v mojem srcu. Amerika  – tako daleč 
stran, tako daleč, na drugi strani sveta. Najraje bi zajokala, a sem samo mahala, čeprav me ni 
mogel več videti. Še zadnja pika se je potopila v morje, od sonca odeto v škrlatne barve.  
»Saj bo prišel nazaj. Prišel bo, ko zasluži dovolj denarja. Potem bo kupil kmetijo v hribih in 
se poročil z mano, » sem se tolažila. Obrnila sem hrbet valovom in težkih korakov odšla 
domov. 
Minilo je celo leto, pisma pa so prihajala vse redkeje. Sprva mu je dobro kazalo. Pridružil se 
je skupini, ki je odšla iskat zlato. Odkrili so dobro mesto. Potem pa so le ugotovili, da 
najdišče ni tako obilno, kot je sprva kazalo. Peter in njegov novi prijatelj sta se odločila, da 
bosta šla delo iskat nazaj v kakšno mesto. Zdaj se s tresočimi rokami držala zadnje pismo, v 
katerem je sporočal samo, da se bo vkrcal na naslednjo ladjo za Evropo. Je bilo to dobro ali 
slabo? Je našel dovolj denarja ali je pa bilo kaj narobe? Upala sem samo, da ga bom res videla 
prej kot v enem mesecu.  
Stala sem med množico prerivajočih se ljudi, ki so iskali svoje domače, se obračali sem in tja 
in me potiskali vstran v upanju, da bodo čim prej prišli do svojega cilja. Tudi jaz sem ga 
iskala. Spet. Iskala sem ga z vsako ladjo, ki bi mi ga lahko vrnila. 
»Peter! Peter!« sem klicala v množico, da bi me prej našel. A tudi vsi ostali so kričali in 
možnosti, da mi me slišal, so bile majhne. A nekdo me je opazil. Visok moški s temnejšo 
poltjo in gostimi črnimi lasmi mi je položil roko na ramo.  
»Senjorita Katarina?« je vprašal. Ko sem zmedeno prikimala, mi je v roke potisnil težko 
kuverto. 
»Peter dal zate,« je dejal in prepričana sem bila, da so to edine slovenske besede, ki jih je 
Španec znal. Še preden bi lahko kar koli vprašala, se je obrnil in izginil v množici. Ko sem 
videla, da Petra spet ne bo, sem odšla nazaj domov, kjer sem previdno odprla kuverto. Bila je 
polna bankovcev, ki pa me sploh niso zanimali, saj sem hotela najprej izvedeti, kaj se je 
zgodilo s Petrom.  
»Moja mala Katrinca! Oprosti, ker sem takšen slabič, a po vsem, kar se je zgodilo, ne morem 
priti več nazaj domov. Denar, ki ti ga je dal Lorenzo skupaj s tem pismom, je le del tega, kar 
ti bom poslal v zameno za moje izdajstvo. Katrinca, poročil sem se z drugo, ker pričakuje 
mojega otroka. Lorenzo, prijatelj, o katerem sem ti pisal, je dober fant, ki ti bo vse povedal in 
pomagal. Vem, vsega sem kriv jaz, a verjamem, da boš pozabila name, saj si močno dekle.« 
Dalje nisem mogla brati, saj so mi oči zalile solze. Moje srce je presekal oster meč in komaj 
sem dihala. Sesedla sem se na stol in še huje zajokala. Tako je bolelo; bolelo je, kot da mi je 
nekdo iztrgal srce.  
Name je padla senca. Pogledala sem navzgor in niti sama ne vem, zakaj sem se vrgla Lorenzu 
v objem. 
          
 Nežka Piko, 9. b 
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PIRAMIDA 
 

Ta 
piramida 

je              rida, 
ki                 kotom 

zavida,                 opeke 
polaga        in      Egipčanom 

pomaga; znanstvenikom uganke nalaga. 
 

Kristijan Stopar, 8. a 
 
 
 

PREBRISANA KUHARICA PRI NAS DOMA 
 

Ker so moji starši pravi 'biznismeni', nimajo časa, da bi meni in bratu vsak dan kaj skuhali. 
Veliko so zdoma in včasih jih ne vidim po nekaj dni. Zato imamo osebno kuharico Micko, ki 
je stara najmanj sto let in zna skuhati le pasulj, golaž, klobase in bulo. Za pico ali špagete še 
slišala ni! Poleg tega velikokrat sploh ne pride v službo, ker ima težave s hrbtenico, ob 
nedeljah pa hodi v cerkev k maši, saj je zagreta kristjanka. 
Neko nedeljo pa smo pričakovali pet ministrov s Kitajske in ker Micke ni bilo, mama in oče 
sta šla o opravkih, brat pa se je muckal s punco v Portorožu, sem bila jaz tista, ki je morala 
skuhati veličastno pojedino. Dan pred obiskom sem si pripravila plan, kaj bom pripravila in 
katere sestavine rabim. 
Zjutraj sem vstala in najprej vklopila računalnik, saj sem bila odločena, da s kuhanjem 
začnem ob devetih, ura pa je bila šele petnajst do osmih. A seveda sem na Facebooku ob 
kramljanju s prijateljicami in poslušanju glasbe na YouTubu pozabila na kosilo. Uro pred 
obiskom ministrov pa me pokliče mama in vpraša, kako mi gre. Joj, pozabila sem! Pa kako 
sem lahko tako neodgovorna?! A k sreči sem ohranila mirno kri, zato sem se mami kar 
zlagala: »Krasno, le solato še naredim in pogrinjke pripravim.« Mama pa mi vsa navdušena 
odvrne, da se že veseli pojedine. 
Takoj ko odložim slušalko, me popade panika. Nič drugega mi ne preostane, kot da pokličem 
v kitajsko restavracijo in naročim vse, kar bi morala jaz skuhati in jim zagrozim, a morajo 
pohiteti, saj imajo le pol ure časa. 
Medtem ko sem čakala na Kitajčka, da bo prinesel hrano, sem pripravila pogrinjke. Vsaj pri 
tem, priznam, sem se potrudila. Takoj ko sem zaslišala zvonec, sem kot Superman zletela do 
vrat, jih odprla, fantu v usta potisnila denar, vzela hrano, vrata zaprla z nogo in skočila v 
jedilnico. Niti pozdravila ga nisem, zato me je ubožec s tistimi ozkimi očmi gledal, ko bi 
prišla z Marsa. Ko sem vso hrano lepo razporedila po mizi, mi je preostalo celo nekaj časa, da 
sem si uredila pričesko in make-up. 
Nato pa je vse steklo kot po maslu. Moji starši in ministri so bili zelo navdušeni nad kosilom 
in mama je z njimi sklenila dobro kupčijo. Mislila sem že, da starši niso posumili, da sem 
hrano naročila. Ko pa so se ministri poslovili in sem ležala na zofi ter gledala film, me je 
mama potrepljala po rami in mi šegavo rekla: »Lepo se zahvali Kitajcem, da so sposobni 
skuhati tako slastne jedi! Zdi se mi, da se še nikoli niso tako potrudili, kajne?«  
Jaz pa sem le buljila v televizor, jezna, ker me je razkrinkala. 
 
Adrijana Kamnik, 9. a 
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ŽE CELO MLADOST ME OBDAJAJO DEKLETA 
 
V slovenjgraški bolnišnici sem prijokal na svet 
še ne v pampers plenice odet. 
Že od tam me obdajajo sama dekleta, 
z njimi imam problem vsa ta leta. 
 
Ko dopolnil sem pet let, 
v vrtec odšel sem lepe pesmi pet. 
Mira in Nejc sta glavna bila, 
za šolo sta nas pripravila. 
 
Devet let v šoli je hitro minilo 
in kmalu se mi bo v srednjo šolo mudilo. 
Še prej preživel bom počitnice lepe, 
ki se začnejo s koncem valete. 
 
Jan Potočnik, 9. a 
 
 
RODILA SEM SE V TUJINI 
 
Rodila sem se v tujini 
Slovencem pravim v družini, 
tam težko je bilo življenje 
in po domovini hrepenenje. 
 
Krasna je bila vrnitev, 
še lepša pa slovenska sprostitev, 
ljubše mi je, kot je bilo v tujini, 
tu pridružila sem slovenski se mladini. 
 
Zdaj hodim v šolo in se učim, 
se trudim, da deveti razred naredim, 
vsa se življenjskim ciljem posvetim. 
 
Ko zaključni razred dokončam, 
ne vem še, kod in kam, 
v katero srednjo šolo bi odšla, 
da svojim staršem v ponos bi bila. 
 
Franciska Kunc, 9. a 
 
 
                                                                                       Vita Lesjak, »Otožna« 
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Romana Zvizdalo, 7. A 
 
 
SE ZAVEDAŠ 
 
Se zavedaš, kako bo, 
ko sonca, 
      ki te zjutraj prebudi, 
več ne bo? 
Okoli tebe vse temno bo 
in lepa kristalna voda 
             črna bo. 
Zelena drevesa,  
      ki kisik ti dajejo, 
zdaj naenkrat umirajo. 
Ptice vedno manj pojejo 
in smeti se nabirajo. 
A kaj s človekom bo? 
 
 Anja, 9. b 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilen Keber, »Supernova« 

 
IZPOVED PLANETA 
 
Okolje, ki me obdaja,  
vsak dan me straši, 
živeti več ne morem, 
ker človek stalno me škropi. 
 
Odpadki se kopičijo 
in težko se uničijo. 
A če boš recikliral 
ter odpadke zbiral, 
življenje lepše bo. 
 
Tovarne so nemarne, 
ker pline v ozračje spuščajo 
in s tem kisel dež prinašajo. 
 
Onesnaževanje ni le zunanje, 
ampak tudi notranje, 
živali zato poginjajo, 
otroci vedno mlajši umirajo. 
 
Ta moder planet 
ne bo več dolgo moder, 
zato potrudimo se vsi, 
da planet ohranimo mi! 
 
Petra, Kaja, 9. b         
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WHY? 
 

I ask myself why? 
You left too soon, 

without saying goodbye. 
 

Why? 
Now you are so high, 

between the stars, 
on the endless sky. 

 
You are blinking  

and I keep thinking. 
Why? 

 
Dear friend, 

it can´t be the end. 
I miss you so bad 

and you are spinning in my head. 
 

I ask myself why? 
You left too soon, 

without saying goodbye. 
 

Sabina Rošer, 9. a 
 

 
 

YOUTH 
When we are young, 
We want to go away. 
And when comes that day, 
We realise, 
That it was better yesterday. 
 
Anja Knez, 9.b 
 
PARENTS 
I'm glad to have my dad, 
But it will come a day, 
When I'll go away, 
But I won't be sad. 
 
Jošt Krivonog 
 
 
DEAR PARENTS 
Once it will come the day, 
When I will go away. 
I will go and see the world, 
Spread my wings like a bird. 
Maybe I'll do a lot of mistakes, 
But I'll be calm like a lake. 
 
Žana Šumah 
 
YOUTH 
In my youth I'm free, 
If I want, I can climb a tree. 
But when I will old become, 
Climbing a tree won't be be fun. 
 
Marko Potočnik 
 
  

 

  

 

 
 

 

                           Anja Knez, »Na koncu« 
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NJEGOVO ŽIVLJENJE  

Bila je sobota, 23. oktober 1988. Navaden, turoben jesenski dan. Dan, ki je bil usoden za 
mojega brata Danila, takrat starega komaj dobrih 20 let. Usoda se je z njegovim življenjem 
kruto poigrala. Kot pešca ga je zbil voznik osebnega avtomobila. Dobil je hude poškodbe, 
zlom 5. in 6. vratnega vretenca, posledično je paraplegik, za vedno priklenjen na invalidski 
voziček.  

Mene takrat še ni bilo na svetu, vendar sta mi o tem večkrat pripovedovala starša. Njega o 
nesreči sicer ne sprašujem, vendar je pogovor že stekel v tej smeri in mi je povedal, kako 
težko se je sprijaznil z dejstvom, da nikoli več ne bo mogel hoditi. Najbolj strah ga je bilo, da 
bo popolnoma odvisen od drugih. 

Dejal je, da je bilo spoznanje, da bo za vedno priklenjen na invalidski voziček, na začetku 
zanj hud šok. Zelo težko se je soočil z resnico, da ne bo mogel nikoli več stopiti na noge, 
igrati nogometa, plesati, smučati, kolesariti.. Življenje se mu je v hipu sesulo, bili so veliki 
problemi in stresi. Po letu ali dveh pa se je sprijaznil, da bo preostanek življenja preživel na 
vozičku in vedel, da mora svoje življenje sestaviti nazaj ter ga živeti najbolje, kolikor je le 
mogoče. To mu je vsekakor uspelo, saj trenutno živi življenje, ki bi mu ga lahko marsikdo 
zavidal.  

Po operaciji hrbtenice je bil kar nekaj časa na rehabilitaciji v Soči. Tam je spoznal  
medicinsko sestro, ki je sedaj njegova žena. Imata hčerko, ki letos končuje zadnji letnik 
gimnazije. 

Zaposlen je pri avtobusnem podjetju ARRIVA s polovičnim delovnim časom. Dela na 
blagajni, prodaja karte, izdeluje delavske in študentske vozne karte, pobira vozovnice od 
voznikov, vodi blagajniške dnevnike in drugo. 

Kadar je lepo vreme, se v službo in na sprehod pelje z vozičkom. V slabem vremenu pa se 
pelje z avtom, ki je prilagojen na ročne komande, da lahko vozi sam. Tako se počuti 
samostojnega. 

Po službi doma kuha, pospravlja, pomiva. Skratka, živi običajno družinsko življenje.   

V prostem času se rekreira, vozi se z vozičkom, druži se s prijatelji, keglja. Poleti se občasno 
ukvarja z atletiko za invalide, pozimi pa enkrat tedensko plava v bazenu. Igra tudi košarko. 
Aktiven je v društvu paraplegikov, sodeluje z invalidsko organizacijo in z drugimi društvi 
invalidov. 

Čeprav je na vozičku, lahko kljub temu živi tako kot tisti, ki nikoli niso vedeli in občutili, 
kako je biti invalid. 

Razen tega, da je priklenjen na invalidski voziček, drugih problemov nima in živi aktivno 
vsakdanje življenje. Pravzaprav niti invalidskega vozička več ne jemlje kot problem, temveč 
kot vsakodnevni pripomoček za življenje. Pot do tega pa vsekakor ni bila lahka. Potrebna je 
bila močna volja do življenja, ljubezen do samega sebe, pomagale pa so tudi vzpodbude ter 
tople besede družine in prijateljev.                                                                 Jošt Krivonog, 9. b 

Koroško društvo invalidov je spis ocenilo kot najboljši literarni prispevek in učencu podelilo 
nagrado in priznanje. 
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MOJA PESEM  
 

V Črni s Koroškega 
jaz sem doma, 

v jeseni septembra 
na svet sem prišla. 

 
Za mano še bratec 
na svet je prijokal, 
pa sestrica mala 
in očka je stokal. 

 
Že v prvem razredu 

sem v Big Band hotela, 
zato sem kmalu trobento 

igrati začela. 
 

Nato še klavir 
in tenor in pozavna, 
je hiša premajhna, 
a glasba zabavna. 

 
Sem v drugem razredu 

se brati učila 
in knjige od takrat 
še nisem odložila. 

 
Sem najstnica srečna, 

vesela, nabrita, 
bi reči mogla: 

telo sem jaz zvita. 
 

Še tole povedala 
rada bi vam, 

da pisati 
prav dobro znam. 

 
 

Nežka Piko, 9. b 

Učenka je prejela priznanje na Pesniški olimpijadi. 
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EKO DAN 
 

12. maja 2014 smo na predmetni stopnji OŠ Črna izvedli tehniški dan s poudarkom na 
ekologiji. 
Šestošolci so iskali črne ekološke točke v okolici šole in na področju centra kraja; le-te so 
poslikali, očistili in narisali zemljevid. Učenci 7. in 8.r. so popravljali smerokaze, na katere so 
pripisali oddaljenost. Ena skupina je posadila rože v okolici šole. Naredili so tudi tablice za 
eko vrt in izdelali hotel za žuželke. Nekateri so se lotili poslikave košev za smeti, ki jih 
imamo razporejene po šoli. V Rudarjevem so posadili drevesa, katerim so določili koordinate 
in izdelali tablice. Na igrišču so naredili nekaj velikih iger s povečavami, na primer 
šahovnice. Ob koncu eko dneva smo v telovadnici te aktivnosti predstavili drugim, kjer so se 
izkazale še dodatne dejavnosti: literarna delavnica z nekaj ustvarjalnimi prispevki, dramska 
delavnica s kratko igrico v zvezi z ekologijo in likovna delavnica z ilustracijami. Mladi 
novinarji smo o vsem tem sestavili poročilo in posneli izjavo vodje EKO dneva Špele Pečnik, 
fotografi pa so vse dogodke dokumentirali s fotoaparatom. 
S tem smo poudarili pomen skrbi za naravo in okolje, v katerem živimo, ter s svojim delom 
prispevali k urejenosti naše šole in okolice.  
 
Mladi novinarji: Kaja, Aljaž, Leon, Nežka, Manja 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel za žuželke 
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V tem letu smo v okviru projekta EVROPSKA VAS spoznavali državo Slovaško. Na 
zaključni prireditvi v Slovenj Gradcu smo se predstavili s slovaškim ljudskim plesom in 
pesmijo. 

 
 
Podali smo se na Unescov tek na Ptuj.  Učenci so bili v vseh kategorijah uspešni,  Nejc 
Obretan nam je pritekel 2. mesto, Anže Bogataj pa je bil tretji. 
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V sredo, 7. 5. 2014, je v Mariboru potekalo tekmovanje ZLATA KUHALNICA . 
Pod mentorstvom učiteljice Sabine Kovačič so se tekmovanja udeležili 

 Kristjan Stopar, Maša Jelen in Gabi Rataj. 
Vsi so obiskovali izbirni predmet Načini prehranjevanja. 

Na tekmovanju so morali pripraviti rižoto in istrske fritule pod budnim očesom petčlanske 
strokovne komisije, ki jim je ves čas gledala pod prste. 

Za jed je bilo potrebno tudi ustrezno pogrniti mizo in jed predstaviti.  
Našim učencem sta se pridnost in vaja obrestovali in zopet se je izkazalo, 

da se splača truditi - zbrali so namreč dovolj točk  
(kar sploh ni tako enostavno) 

za 
 SREBRNO PRIZNANJE   

in tako so uspešno zastopali našo šolo. 
 

 
 
 



38 

 

ZUNAJ JE VEDNO FAJN  
 
Člani izbirnega predmeta Turistična vzgoja smo se letos odločili, da se bomo s turistično 
raziskovalno nalogo ponovno priključili že 28. festivalu Turizmu pomaga lastna glava, ki je 
bil letos pod sloganom »Na zabavo v naravo«.  
Na festivalu smo za nalogo z naslonom »Zunaj je vedno fajn« prejeli srebrno priznanje. 
En dan smo vsi učenci in delavci šole imeli v naravi – v centru Rudarjevega razgibane 
ustvarjalne delavnice, pri katerih so sodelovali tudi nekateri krajani ter občina s sajenjem 
dreves v okviru ENO dneva sajenja dreves. 
Da ne bi bilo druženje v naravi prekratko, smo za vse tiste, ki so želeli še več, pripravili tudi 
podaljšek in se dogovorili s taborniki za kostanjev piknik in druženje ob tabornem ognju ter 
prenočevanje ob taborniški hiši na Mrdavsovem v Žerjavu. Na kostanjev piknik smo poklicali 
še gozdnega moža, da pride pogledat, kako je zunaj fajn. 
Člani izbirnega predmeta Turistična vzgoja so bili Špela Svetec, Vanja Forstner, Neja 
Kramberger, Nuša Čofati, Anja Sušnik, Lia Molari, Katja Ferk, Sara Podlesnik, Anej Modrej, 
Anja Deželak, Kristjan Stopar, Maša Jelen, Darja Špan in Anja Knez.  

Mentorici naloge pa sta bili Sabina Kovačič in Špela Pečnik. 

 

 

 
 
 



39 

 

 
 
Jesenski novinarski ekipi v Rudarjevem v okviru projekta Na zabavo v naravo 
 

 
 
STEZICE 
e-šolsko glasilo 
OŠ Črna na Koroškem 
Uredniški odbor: Adrijana Kamnik, Vita Lesjak, Nina Tomšič, Mojca Napečnik, Urška 
Laznik, Lia Molari 
Avtorica naslovne risbe: Urška Osojnik, 4. r. K 
Mentorica: Irena Greiner 
Junij 2014 
 


