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Pozdravljeni, bralci Skirce!
Druga številka Skirce bi morala iziti že pred novoletnimi prazniki, pa je zaradi tehničnih težav
prišlo do zamude in tako nosi letnico 2019. Nekaj prispevkov smo tako žal morali črtati iz
objave. Vsem pridnim ustvarjalcem, ki so si vzeli čas in prispevali svoja dela, pa se lepo
zahvaljujem.
Novo leto 2019 naj vas, dragi učenci, obdari z zdravjem, da se boste lahko sproščeno sprehajali
v naravi ter opazovali in znali opaziti nje lepote, naj vam prinese umirjenosti, da si boste znali
vzeti čas za trenutke veselja in ljubezni, naj vas novo leto napolni s toplino in sočutjem za
sočloveka in vso živo stvarstvo, ki nas obdaja in naj vas nikar ne zapusti iz objema radovednosti,
ki vas vodi po poti znanja. Srečno 2019!
Maja Komjanc, mentorica

Uredniški odbor Skirce: Pika Mušič, Mia Stojković, Vesna Vukadinović, Tamara L. Wagner,
Zara Kolenc, Hana Šinko in Tina Kecelj
Avtorji ilustracij in slik: Elizaveta Klochkova, Alja Kosirnik, Tina Kecelj, Nika S., Maja,
Adrian Šiška
Izbor likovnih prilog: mag. Vesna Rakef
Oblikovanje: Maja Komjanc
Tehnična pomoč: Tamara Mršol in Uršula Uhan
Trzin, 3. 1. 2019

Likovna priloga k Skirci št. 2

Tina Kecelj: Van Gogh (tempera)
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Ali še potrebujemo ljudi Maistrovega kova – odločne,
pogumne in poštene
General Rudolf Maister je
za Republiko Slovenijo
(takrat je spadala pod
SHS) naredil ogromno.
Zaradi
njega
imamo
Maribor in veliko drugih
vasi in zaselkov. Bil je
odločen in to ga je tudi
pripeljalo do cilja.
Rodil se je leta 1847 v
Kamniku. Najprej je
naredil osnovno šolo v
Mengšu in jo nato
dokončal v Kranju, potem
pa se je odločil za nižjo
gimnazijo. Po dokončani
gimnaziji se je odločil za
poklic vojaka. Najprej je
bil imenovan za kadeta in
naslovno vodjo čete,
zatem v poročnika in nato
v stotnika. Postal je
poveljnik izpostave v
Celju, ki je spadala pod
črno vojsko (kopenska
vojska
Cislajtanije).
Poročil se je z Marijo
Stergar, ki je odlično znala
francosko in s tem možu
pomagala
pri
raznih
sestankih. Imel je dva
sinova, ki jima je bilo ime
Hrvoj in Borut.
Leta 1918 so v Nemčiji
Maribor razglasili za
avstrijski, česar pa Rudolf
Maister ni odobraval. V

vojašnici v Melju pred
mestnim poveljnikom in
zbranimi
častniki
je
izjavil,
da
Maribor
razglaša za posest SHS
(Država Srbov, Hrvatov in
Slovencev)
ter
da
prevzema
vojaško
poveljstvo nad mestom in
vso Spodnjo Štajersko.
Rudolfu
Maistru
so
podelili naziv general in
nato so Nemci izsilili
ustanovitev
varnostne
straže, ki se je imenovala
zelena garda. General je
pozval slovenske vojake,
da se mu pridružijo in hitro
je zbral 4000 vojakov.
Ustanovili so mariborski
pešpolk in s tem je nastala
prva redna slovenska
vojska. Razorožili so
zeleno gardo in zasedli
Spodnjo Štajersko. Vse je
potekalo po pogodbi, ki sta
jo
podpisala
general
Rudolf
Maister
in
polkovnik Rudolf Passy.
Te pogodbe niso odobrili.
Vrhovni svet je mejo
določil in do zdaj je ostala
nespremenjena.
Rudolf Maister ni bil znan
le kot vojak, ampak tudi
kot pesnik in amaterski
slikar. Izdal je dve
pesniški zbirki, in sicer

Kitica mojih in Poezije.
Njegove
pesmi
so
navdihnile
številne
skladatelje, da so jih
uglasbili.
Njegova najbolj znana
slika
je
zagotovo
Mesečina.
Bil je pošten in odločen
človek. Mislim, da je
danes premalo ljudi, ki bi
v sebi nosili ti dve vrlini.
Sploh poštenost je v
današnjih časih že zelo
redka.
Bil je tudi strog, kar je
meni
dobra
lastnost.
Danes veliko ljudi ne
prenese strogosti. To se
najbolje vidi pri odnosu
učenec – učitelj. Večina
učencev ima raje manj
stroge učitelje, vendar
menim, da se pri takih
učiteljih ne naučijo prav
dosti. Strožji učitelj, ki pa
da več dodatnega dela, pa
je nezaželen.
Lahko rečemo, da so
učenci leni, ker se jim ne
ljubi delati dodatnega dela
in vložiti več truda v
njihovo delo. Če so ljudje
leni, nastane problem. Če
so leni, ne naredijo šole in
kasneje ne dobijo želenega
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poklica. Poleg tega so
ljudje neizobraženi in
nevedni.
Tudi odločnost je zelo
pomembna
človeška
lastnost. Tudi pomembnost te lastnosti lahko
ponazorim s primerom iz
učnih klopi. Če si se že
odločil, kakšni so tvoji
cilji, lahko le še trdo delaš,

da se ti izpolnijo. Če ljudje
v prihodnosti ne bomo
odločni, ne bomo vedeli,
kaj bi v življenju počeli in
to mislim, da je res škoda.
Tako
pridemo
do
zaključka, da ljudem
danes manjka delovnih
navad in odločnosti. Če
želimo v prihodnosti

zablesteti, si jih moramo
pridobiti.
Rudolf Maister je res lep
primer teh dveh lastnosti
in bi bil lahko marsikomu
za zgled.

Rožmarin
Cvete dekletu rožmarin,
oj, rožmarin zelen.
Ne našel bi v deželah treh
fant goršega noben.
oj, cveti, cveti, rožmarin,
in dehti skozi vas.

Ko bil je rožmarin požgan,
zadele krogle tri
v srce so fanta in vršič
mu pal je v črno kri.
Oj, sijaj, zlato solnce ti,
na mrtvi rožmarin!

Pod okno pride fantič zal:
»Zdaj moram v boj krvav.
Daj rožmarina lepega
še šopek mi v pozdrav.
Ko puške bodo pokale,
nate mi bo spomin.«
In dekle v oknu skloni se,
vršič utrga mlad,
pa solzna vsa ga fantiču
pripne za gumbič zlat.
»Na rožmarinček, fantič moj,
ker ljubim te srčno …«
Pa slanca mrzla pala je
Na širno, širno plan
In v jutru bil je rožmarin
Na oknu ves požgan.
Oj, plakaj, plakaj, dekle ti!
Oj, z Bogom, rožmarin!

(Rudolf Maister: Rožmarin)

[Vaš vir citirajte tukaj.]
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Enotnost v razredu, šoli, državi, svetu – razmišljanje ob
prihajajočem državnem prazniku, dnevu samostojnosti in
enotnosti
26. decembra obeležujemo državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti, ki je tudi dela
prost dan. Na ta dan je bil leta 1990 razglašen izid plebiscita o samostojnosti Slovenije.
Slovenci smo bili na dan plebiscita, 23. 12. 1990, v odločanju o samostojnosti zelo enotni,
saj se je za samostojno Slovenijo odločilo kar 88,2 odstotka vseh volivcev. Predstavila vam
bom moje razmišljanje o vprašanju, če smo Slovenci še tako enotni, kot smo bili pred 28
leti.

Leta 1990 so bili Slovenci
v skupni državi Jugoslaviji
s Hrvaško, Srbijo, Bosno
in Hercegovino, Makedonijo ter Črno goro.
Slovenci v Jugoslaviji niso
bili zadovoljni, saj so si
želeli več pravic in bolj
demokratično
vodenje.
Poleg tega so menili, da
njihov
glas
pri
sprejemanju
skupnih
odločitev ni bil enako
vreden kot pri drugih
državah. Slovenski politiki
so se zato odločili, da bi
osamosvojili
oziroma
odcepili Slovenijo od
Jugoslavije. O tem so
odločali
slovenski
državljani, in sicer z
ljudskimi
volitvami
oziroma
plebiscitom.
Glasovanje je potekalo 23.
decembra 1990 in predlog
za
osamosvojitev
Slovenije je sprejelo 88,2
odstotka volivcev oz. 95
odstotkov tistih, ki so se

plebiscita udelelžili. Nato
so imeli politiki pol leta
časa, da so pripravili vse
potrebno za novo državo
(denarno valuto, obrambo,
zakone …).
Če povzamemo, je dan
samostojnosti in enotnosti
obletnica enotne oziroma
skupne odločitve, da se
Slovenija osamosvoji.
Menim, da smo v razredu
zelo dobro povezani in da
smo enotni. Razumemo se
in si pri nekaterih stvareh
pomagamo. Morda celo
bolj kot v prejšnjih letih
oziroma v nižjih razredih.
Še vedno smo po skupinah
(eden se druži z dvema in
so zmeraj skupaj), ampak
so skupine precej večje.
Zdaj smo razdeljeni na
skupino punc in skupino
fantov. Četudi si nismo
tako blizu, mislim, da se

bomo do devetega razreda
zagotovo zbližali.
Na šoli (če gledamo na
razrede kot posameznike),
smo pri nekaterih stvareh
enotni, pri drugih pa
imamo različna mnenja.
Lep primer enotnosti je,
kaj si želimo na šoli
spremeniti.
Družimo se večinoma
samo s svojim razredom in
z našo paralelko. Mislim,
da več kot je starostne
razlike, manj se ujamemo.
Na šoli nas skušajo
poenotiti šolska pravila in
hišni red, ampak razen
tega
ne
vidim
prepričljivega
primera
enotnosti.
V državi je veliko sporov
med politiki in nekateri
ljudje podpirajo eno stran,
drugi drugo. Mislim, da je
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to že dober material za
nastanek spora.
Ljudje imamo različna
mnenja in smo si različni.
Mislim, da v Sloveniji
nismo več tako enotni, kot
smo bili v letu 1990.
Včasih pa se primeri, da
imamo enako mnenje
glede kakšne stvari.
V svetu zagotovo nismo
enotni. Če bi bili, ne bi
bilo vojn in bi živeli v
miru. Ne bi bilo raznih
sovraštev do ljudi zaradi
vere, barve kože in
narodnosti. Mislim pa,
da bi se morali ljudje
poenotiti vsaj v želji po
miru, ker če se ne bomo,
lahko nastopijo še večje
vojne
in
še
več
nepotrebnih žrtev, kot
smo jim priča danes.
Tako
pridemo
do
zaključka, da ljudje na
splošno nismo enotni.
Mislim, da se bomo
morali v prihodnosti bolj
potruditi, če bomo želeli
imeti svetovni mir
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ZARA KOLENC

O božiču – na kratko
Vsi imamo radi božič, pa
vendar je tudi nekaj stvari
okrog tega praznovanja, ki
niso nujno pozitivne.
V naslednjih vrsticah
lahko preberete moje
mnenje o božiču, potem pa
sami presodite, ali se z
njim strinjate ali ne.
Božič je že skoraj tu in vse
je že okrašeno. To mi je
všeč, ker smo zaradi tega
ljudje srečnejši. A mislim,
da ko trgovine tako
pretiravajo,
začnemo

ljudje nakupovati vse, kar
vidimo, in s tem porabimo
veliko denarja za stvari, ki
jih ne bomo uporabljali oz.
jih ne potrebujemo.
Zdi se mi, da so zaradi
božičnega kiča ljudje
veseli, še preden pride
božič. Pravi pomen tega
praznika pa
bledi.
Opažam, da je za večino
ljudi prva asociacija na
besedo božič darilo.
Vsi imamo radi darila. Ko
nekomu iz vsega srca

podarimo nekaj lepega, je
to resnično najlepši občutek. Zdi pa se mi, da je
vse več ljudem bolj
pomembno, kakšno darilo
dobijo, kot pa, da smo za
božič z ljudmi, ki jih
imamo radi.
Menim, da moramo ljudje
ceniti stvari, ki imajo
globlji pomen. To bi
zagotovo vse ljudi bolj
povezalo in pomagalo
rešiti probleme, ki jih
imamo ljudje med seboj.

EKO LIST
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Likovna priloga k Skirci št. 2

Avtor slike: Adrijan Šiška (tempera)

PESEM PESNIKA PREDSTAVI
LUKA KRALJ

Zajec zelje, sosed zajca
Nekega dne je živel zajec,

Zjutraj zajec na sosedov vrt se zapodi

ki je rad cuzal svoj palec.

in si zelja zaželi.

Bil je še mladič,

Sosed kar obnemi,

ki zobal ni še nič.

ker zajec z zeljem se masti.

Zob še ni imel,

Sosed zakriči

zato zelja še ni jel.

in zajca spodi.

Prišla je noč

Zajec zbeži

in z njo pomoč.

in sosed ga ne ulovi.

Dobra vila mu je dva

Dobra vila mu naroči,

močna zoba podarila.

naj zelje zajcu prepusti.

Deljenje je vrlina,
ki ni matematična, ampak fina.
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PESEM PESNIKA PREDSTAVI
NIKA ZAVRL

Neurje na morju
Valovi so postajali nemirni,
kot tudi oblaki širni,
morje preseže bregove,
strela podira jezove.

Srce mi trepeta,
ko nevihta se na pot poda,
nastaja velika luža,
zatuli sosedov kuža.

Nevihta razkriva hiše,
ne spusti niti najmanjše niše,
potem grom, vse se umiri,
mavrica zasije in sonce se smeji.
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PESEM PESNIKA PREDSTAVI
MARUŠKA VUK

Sreča
»Sreča je opoteča,« pravi rek.
Ali je sreča res ena velika vreča,
v kateri se skriva tudi nesreča?
Sreča pride, drugič gre,
včasih nas vzame tudi v raj.
In če poletimo v raj,
se lahko zgodi,
da nas nazaj pripelje zmaj,
Ker sreča je res ena velika vreča,
v kateri se skriva tudi nesreča.

Zaljubljena pesem
Zaljubljena pesem ni prav vsaka,
kajti ona te ovije
in v rdečo odejo skrije.
Popelje te v svet,
v katerem si brez besed.
Obleče te v rdeče,
da si poln sreče.
Če odkorakaš,
pomeni,
da ljubezni več ne čakaš
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PESEM PESNIKA PREDSTAVI
ZARJA BRICELJ

Maček Terapevt
Moj maček ima odlikovanje,
odlično mu gre z ljudmi ravnanje.
Če me glava boli, me ozdravljat hiti,
če me muči angina, bolezen najbolj fina,
skoči mi na nogi in se dela, da je bogi.
Če sem slabe volje, se podrgne obme
in že mi gre na bolje.
Ko počoham ga, rep moli v zrak,
kdor tega mačka nima, je siromak.
Kadar sem utrujena, z mano pleše po glasbi,
moj maček je terapevt po izobrazbi.
(nadaljevanje Mačka Vegetarijanca)

VESNA VUKADINOVIČ

Ljubezen
Ljubezen je nekaj kar te včasih zaboli
ali pa te prebudi.
Včasih v luknjo bi se skril
in v odejico zavil.
Kar prinaša čar,
ni vedno dar,
saj včasih se zgodi,
da te ljubezen preslepi.

Pravi dar pa se zgodi,
ko si ob meni ti.
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PESEM PESNIKA PREDSTAVI
HANA ŠINKO

Ljubezen
Ljubezen ni samo stvar,
ljubezen dobiš v dar.
Ljubezen traja in mine,
ljubezen pušča spomine.

V ljubezni se veliko naučiš,
v ljubezni koga izgubiš.
Ljubezen je poet,
ki v pesniško dušo je ujet.

TINA KECELJ

Praznična pesem
Prazniki so prijaznega duha,
takrat v mestu ni zla,
ki uničil bi veselje,
ki se veseli
in v duši se iskri.
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Jaz galjot – dnevniški zapis
747 pr. Kr.
Vse se je začelo na ta dan. Rimljani so me kot vojnega ujetnika pripeljali do rimskega vladarja,
kjer sem izvedel, da bom postal galjot. Nekaj so se pogovarjali, jaz pa sem samo prestrašeno
gledal in na vsake toliko časa prikimal z glavo.
6. 9. 747 pr. Kr.
Danes smo odšli na pot. Ko sem stopil na ladjo, sem zagledal kup ljudi, ki so mi že izbirali
vesla. Gledal sem jih in opazil, da ima vsak drugačen izraz na obrazu, a na vseh sem videl
strah. Usedel sem se k veslu in čakal, da mi bodo verige vzele svobodo. Za vedno …
7. 9. 747 pr. Kr.
Odrinili smo. Naša galeja je šla hitro kot svobodna ptica, a ljudje na njej nismo bili. Takrat
sem spoznal Avgusta. Oba sva bila malo zadržana, a sva se kmalu zaklepetala. Povedal mi je,
zakaj je tukaj. Bil sem zelo prestrašen, ko sem to slišal, a sem se kmalu zavedel, da bo on moj
edini prijatelj v življenju, ki mi je še ostalo. Bil je morilec.
8. 9. 747 pr. Kr.
Že dva dneva smo na galeji. Vsi smo že zelo utrujeni od veslanja. Z Avgustom veva že veliko
drug o drugem in mislim, da sam ni hotel moriti, ampak … No, ni hotel govoriti o tem. Bil je
bolj zadržan, a mi je povedal, da ima hčer in da jo zelo pogreša. Takrat sem že spet začel
hrepeneti po domu.
9. 9. 747 pr. Kr.
Roke me že neznansko bolijo in želel bi si odpočiti, a kaj ko mi je bila dana taka usoda. Moje
telo je bilo čedalje bolj suho in roke so se mi začele tresti. Vedel sem, da se nikoli ne bom mogel
vrniti domov in se nisem mogel odločiti … Ali naj se še trudim ostati živ ali naj kar takoj umrem?
10. 9. 747 pr. Kr.
Po celem telesu sem dobil izpuščaje in telesa nisem več čutil. Počasi sem se poslavljal od tega
sveta. Ko so videli, da je konec, so me vrgli v morje kot vse, ki so omagali. Počasi sem se spuščal
med valove in prvič po dolgem času začutil svobodo. Začutil sem, kako moja duša odhaja v
širno nebo in bo svobodna kot golob z oljčno vejico, a sem se že spet zamislil in vprašal: »Kaj
sploh je svoboda?«
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Desetnica
Nekoč živela je družina,
ki ni imela mlina.
Nesrečna usoda jo je obdala,
revščina obvladovala.
Mati rekla je očetu:
»Ena mora it' po svetu.
Desetnica – ta bo ta,
ki po svetu bo odšla.«
Mati kruh je zamesila,
vanj je prstan položila.
Kose kruhka razdelila
in nesrečno potožila:
»Tista, ki prstan bo dobila,
po svetu bo krenila.«
Marjetka, to nesrečno bitje,
v svet odšla po novo je odkritje.
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Moje potovanje v kraljestvo povodnega moža – domišljijski
spis
V glavi mi razbija. Zadnje, kar se spomnim, je bolečina in zmedenost. Danes zjutraj sem se
odpravil kopat v Ljubljanico. Svoja oblačila sem pustil na bregu in se odpravil v ledeno mrzlo
reko.
Zaradi podhladitve sem najverjetneje omedlel in padel na glavo. »Ampak, kje sem sedaj? V
bolnišnici? Doma? Na bregu? Ali pa sem morda mrtev?« se sprašujem. Počasi odprem težke
veke in se razgledam. Skoraj bi zopet omedlel, kajti to kar vidim pred seboj, mi jemlje sapo.
Prebudil sme se v pozlačeni sobani s kristalno jasnimi okni in z izjemnim pogledom na
podvodni svet Ljubljanice.
V daljavi odmeva glas reke in njenih prebivalcev. Zaradi teh glasov in opreme daje soba
žalosten, a hkrati prelep vtis.
Vstanem in ugotovim, da sem oblečen v tanka zeleno modra oblačila.
Začel sem razmišljati, kaj naj storim. Naenkrat zaslišim zvok podoben toku počasne, žalostne
reke. Zvok je tako ganljiv, da bi se najraje zjokal. Začnem hoditi za njim. Bolj ko se približujem,
bolj otožno zveni. Hodim po prelepih dvoranah, a se njihove prisotnosti komajda zavedam.
Stopim na dolg, širok hodnik z mnogimi vrati.
Na koncu hodnika so odprta vrta. Iz prostora za vrati prihaja žalostinka. Vsak moj korak proti
odprtim vratom se zdi kot večnost. Pesem postane nevzdržno glasna.
Stopim v sobo in zagledam od starosti sključenega in s plavutmi poraslega moža. S plavutastimi
rokami si zakriva obraz, iz njegovih ust pa se sliši pesem, ki bi vsakemu strla srce.
Pesem naenkrat potihne, povodni mož pa dvigne svoj obraz. S svojimi žalostnimi očmi me
otožno pogleda in me ogovori: »Pričakoval sem te, preljubi moj gost.« »Čemu sem deležen te
sreče, da si me rešil?« ga vprašam z zanimanjem. »Otožen in star sem. Verjetno poznaš zgodbo
o povodnem možu in Uršiki zali?« V odgovor mu pokimam, on pa nadaljuje: »Mnogo grehov
sem zagrešil, a Urškin konec je bil najhujši.« Njegove sinje modre oči napolnijo lesketajoče
solze, sprašuje se: »Zakaj sem to storil, le zakaj?« Pa ga vprašam: »Kaj pa si storil Urški?«
»Turkom sem jo nesel, kjer je postala služkinja in tako plačala za svojo ošabnost.« Vprašam
ga: »Pa saj si je zaslužila, mar ne?« Povodni mož skrušeno odgovori: »Ja, si je, ampak konec
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jo je dočakal tam, v Turčiji, ni bil ravno rožnat. Urška je najprej opravljala delo služkinje v
Turčiji in se ji je lepo godilo. Potem pa je prišla vojna vihra in sultan je Uršiko odpeljal s seboj,
kjer jo je za nekaj zlatnikov prodal trgovcu z belim blagom. Nato je Uršika morala kuhati,
pospravljati … Na koncu pa je od garanja umrla. No, upam, da sem se vsaj malo oddolžil za
to, kar sem storil.«
Naenkrat pa tema pred mojimi očmi in le še odmev žalostinke v mojem ušesu.
Zopet sem na bregu. »Ali so bile to le sanje? Ali je vse res?« se sprašujem. Boli me glava. Na
temenu otipam udarnino. Vse sem torej le sanjal. Vstanem in grem po svoja oblačila. Zagledam
prelep svilnat suknjič in žametne hlače. Pomerim jih. Prav so mi. Z roko sežem v žepe in
ugotovim, da so polne zlata. Grem domov. Spat.
Pravijo, da se je ponoči reka razburila. Poplavljala naj bi vse do bele Turčije, kjer Sava se v
Donavo izlije. V Turčiji naj bi videli starca s plavutmi, ki je skočil iz vode in za vedno izginil.
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GLASBENO USTVARJANJE
MIA STOJKOVIĆ

Glasba je del življenja
Maja Vinko, učenka 9.b razreda, je navdušena nad igranjem na saksofon. Poleg saksofona
trenira tudi balet. Ker me s svojim igranjem na šolskih prireditvah vedno navduši, sem se
odločila, da jo poprosim za intervju in ji zastavim nekaj vprašanj.

Maja, kako dolgo igraš na
saksofon?
Igram sedem let, letos se
pripravljam na sprejemni
preizkus
za
srednjo glasbeno in
baletno šolo.
Katero zvrst glasbe igraš?
Igram klasično in džez
glasbo.
Kaj te je navdušilo, da si
začela igrati?

Navdušil me je moj
učitelj Mitja, ki je zelo
dober glasbenik.
Ali obiskuješ
šolo? Katero?

glasbeno

Da, glasbeno šolo Lartko
in KGBL (Konservatorij
za glasbo in balet
Ljublana).
Obiskuješ pa tudi balet.
Kako vse to usklajuješ s
šolskim delom?

Balet imam od šestkrat
do sedemkrat na teden,
dvakrat
na
dan,
popoldne pa saksofon.
Čez teden se nimam časa
učiti, zato se lahko učim
med vikendi.
Kolikokrat na teden imaš
ure saksofona? Kako
dolgo trajajo?
Trikrat na teden, individualni pouk imam dve
uri, dve uri džez
ansambel in eno uro
orkester.
Maja, hvala lepa za
sodelovanje, želim ti
veliko uspehov in veselja
na tvoji glasbeni poti.
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NOVOLETNE ŽELJE
PIKA MUŠIČ IN MIA STOJKOVIĆ

ŽELJE ZA LETO 2019
ROSE OCVIRK, 1. b

JAKA PANČUR, 2.b

ŽELIM SI POBARVANKO.

ŽELIM SI OGNJEMET.

ALENKA JANKOVIČ, 4.c
ŽELIM SI, DA SMO PRIJAZNI DRUG DO DRUGEGA.

GAJA BIZJAK D, 6. b
ŽELIM SI KLAVIR.

EVA LISJAK
DA BI Z DRUŽINO ODPOTOVALI V LONDON.

TAJA JAMNIK, 5. b
ŽELIM SI HRČKA.

KUHARICA
UČENCEM ŽELIM VELIKO ZDRAVJA, ZNANJA, VESELJA.

TRINA, 9. razred
NOVA VRATA NA STRANIŠČU IN NAPOVEDANA SPRAŠEVANJA.
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NOVOLETNE ŽELJE
Jana klopčič, pomočnica ravnateljice
UČENCEM ŽELIM VELIKO ZNANJA IN PREDVSEM SODELOVANJE
MED NAMI VSEMI.

Peter Štampar, knjižničar
UČENCEM ŽELIM VELIKO ZNANJA, DOBRIH
OCEN, ZDRAVJA IN USPEHA PRI ŠPORTU IN
DRUGIH DEJVNOSTIH.

Ksenija Rojs Viskovič, prof. ped. in psih
UČENCEM ŽELIM LJUBEČE STARŠE IN POGUM,
DA URESNIČIJO SVOJE SANJE.

Stanka Jaklič, učiteljica angleščine
VSEM UČENCEM OŠ TRZIN V LETU 2019 ŽELIM
VSE DOBRO, PREDVSEM DA BI BILI ZDRAVI, USPEŠNI V ŠOLI
IN SE MEDSEBOJNO SPOŠTOVALI. NAJ SE VAM
IZPOLNIJO VSE VAŠE SKRITE ŽELJE, SLEDITE
SVOJIM SANJAM IN CILJEM.
VSE SE DA DOSEČI V ŽIVLJENJU: IF THERE IS A WILL THERE IS A WAY.

NOVOLETNE ŽELJE
ZARA KOLENC

Novoletna smrečica
Odgovore napiši na list in oddaj v škatlo z napisom: SKIRCA – NAGRADNA KRIŽANKA.
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