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Dragi bralci Skirce!
Ob kulturnem prazniku, Prešernovem dnevu, je pred nami posebna izdaja Skirce s pomenljivim
naslovom Prešernovi odsevi. Le-ta skozi pesmi, spise in risbe učencev odseva življenje in delo
našega največjega pesnika.
Vsem učencem, ki so prispevali svoja dela se lepo zahvaljujem.
Želimo vam prijetno branje in prešeren kulturni praznik!

Maja Komjanc, mentorica

Avtorji prispevkov: Zarja Bricelj, Jernej Ferjan, Žan Ložar, Ula Supej, Tina Kecelj, Maruška
Vuk, Pika Mušič, Tai Teslić, Sinja Štebe, Nika Zavrl, Tjaša Gustinčič, Vida Konček, Zara
Kolenc in Hana Šinko.
Avtorji ilustracij in risb: Adrian Šiška (str. 3, 4, 6, 14), Mark Volker Roudi (str. 5), Jakob Šuligoj
(str. 8)
Avtorji portretov na naslovnici: učenci petega razreda
Uredniški odbor Skirce: Pika Mušič, Mia Stojković, Vesna Vukadinović, Tamara L. Wagner,
Zara Kolenc, Hana Šinko in Tina Kecelj
Oblikovanje: Maja Komjanc
Tehnična pomoč: Tamara Mršol in Uršula Uhan
Trzin, 7. 2. 2019
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ZARJA BRICELJ

Prešeren
Primicovi Juliji spisal je sonet,
Res on bil je pravi poet.
Enkrat Kam? se je spraševal,
Še s Povodnim možem se je poigral.
Eleganten, s cilindrom oblačil se je po zadnji modi,
Rekel Kopitarju naj le čevlje sodi.
Ej, Zdravljico napisal ta gospod je Fig,
Na Prešernovem trgu mu stoji spomenik.
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JERNEJ FERJAN

Francetu Prešernu
France imel je velik dar,
Rozamundi je podobo zrisal,
Ajdovski gradec je opisal,
Nam Zdravljico je napisal,
Celo življenje se boril in kisal,
Eno kitico porisal,
Tako prišlo je do objave,
Uradne himne naše države.
Po smrti postal državni je heroj,
Res cenimo njegov narodni boj,
Enkraten on je pesnik bil,
Škoda, da se je hitro poslovil,
En dan mu v letu posvetimo,
Radostno spomin naj obudimo,
Na dan njegove smrti rane,
Učilnice vse so prazne.
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ŽAN LOŽAR

Izlet v Vrbo
S šolo v Vrbo smo odšli,
da bi Prešernovo hišo si ogledali.
Pri Rib`čevih videli smo stvari,
ki jih pri nas več ni.
Tu naš največji pesnik se je rodil
in že zelo mlad hišo zapustil.
K stricu šel je,
da bi se učil
in v zlato knjigo je zapisan bil.
Čeprav za hišo stala cerkev svetega je Marka,
ga drugam vodila je življenja barka.
Za njegovo hišo Karavanke so,
naprej pa se gre v Avstrijo.
Prešeren šel na Dunaj je,
da naučil bi prava se.
Prešeren je zaljubljen bil,
a ljubezni ni dobil.
Pa res ne štima tale rima.
On bi bolje znal,
saj vsakega je v rimah ugnal.
Če mislite, da pesmi konec je,
se pošteno motite,
ker tu se vrinejo še lopar, omelo in burkle,
ki v hiši zanimale so me.
Zdaj v avtobusu smo,
nazaj se vračamo.

O, Trzin, drag, domač,
kjer čaka me mamin kolač.
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ULA SUPEJ

V Vrbi
Med visokimi vrhovi v dolini Vrba leži.
Tu Prešernova je rojstna vas,
ki pomembna je za vsakogar od nas.
Čeprav Prešeren je rodil se pred mnogo leti,
njegova rojstna hiša ohranjena stoji,
da si jo lahko ogledamo vsi.
V veži miza stoji,
v kateri zamesili so kruh,
da spekli so ga vsakih sedem dni.
Od tam v špajzo greš lahko,
ali pa v črno kuhinjo,
kjer pekli, kuhali in sušili so meso,
za to rabili so burkle, greblo,
lopar, veslice in omelo.
Iz veže pot te vodi v hišo,
kjer največja miza čepi,
nasproti nje pa je peč,
na kateri se koruza suši.
Zadnji prostor pa je kamra,
kjer je postelja za mamo in očeta.
Zraven nje pa zibka stoji,
v kateri dete je zapiralo oči.
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TINA KECELJ

DR. Fig – strip
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MARUŠKA VUK

Dobrosrčnost našega največjega pesnika
Ali se vam že kaj sanja,
kdo je ta oseba, ki se
skriva
v
naslovu?
Zagotovo ste ugotovili, da
je to naš največji slovenski
pesnik
dr.
France
Prešeren. V spisu bom
razmišljala o njegovi
dobrosrčnosti, ki jo je
izkazoval otrokom in
revnim ljudem.
V knjigi Janeza Mušiča
Zgodbe o Prešernu je
opisan kot velik ljubitelj
otrok. Zanje je imel zmeraj
pripravljene darove, ki so
se
jih
otroci
zelo
razveselili. Njegovi žepi
niso bili nikoli prazni, v
njih je imel drobiž in
sladke fige za otroke.
Otroke je vabil na kosila in

jih ob tem zadovoljno
opazoval.

je bil, da je nekoga
razveselil in nasmejal.

Njegova dobrosrčnost je
bila neizmerna. Denarja,
ki ga je prislužil, ni porabil
za svoje potrebe, ampak ga
je delil med ljudi, ki so ga
potrebovali bolj kot on.

Mislim, da bi se morali vsi
ljudje zavedati, da ni
pomembno, kaj dobiš,
temveč kaj daš.

To njegovo početje se mi
zdi zelo plemenito in ga je
vredno
posnemati.
Poznam dobre ljudi, ki
podobno, kot je delal
Prešeren,
pomagajo
revnim
ali
pomoči
potrebnim. A spoznala
sem že tudi takšne, ki
nekomu nekaj dajo le v
zameno za neko uslugo.
Pri Prešernu je šlo za
iskreno darovanje. Srečen

Če bi se vsi ljudje na svetu
tako obnašali, na našem
planetu ne bi bilo vojn,
ampak bi ljudje na
prijazen način urejali svoje
medsebojne odnose.
Občutek, ko nekomu nekaj
daš
in
je
potem
zadovoljen,
je
nekaj
najlepšega. Večkrat bi se
morali spomniti, kako
malo je treba narediti, da
smo ljudje srečni.

9

PIKA MUŠIČ

O Prešernovem sonetu O, Vrba
Ker se približuje Prešernov dan, ki je slovenski kulturni praznik, sem za nalogo pri
medijih in tisku dobila vsebinsko analizo Prešernove Vrbe. Vrba je zapisana v njegovem
znanem sonetnem ciklu Sonetje nesreče. Čeprav sem jo večkrat prebrala, sem morala
dobro pomisliti, kaj sploh pomeni.

Prva kitica: »O, Vrba,
srečna draga vas domača,
/ kjer hiša mojega stoji
očeta; / da b´ uka žeja me
iz tvoj´ga sveta / speljala,
ne bila golj'fiva kača!«
govori o domotožju, ki ga
Prešeren čuti do Vrbe.
Drugi del prve kitice je
povzel iz svetega pisma.
Kot je kača speljala
Adama in Evo, je njega iz
njegovega
domačega
kraja. Kača je v tem
primeru
prispodoba
Francetove želje po znanju
(da b´ uka žeja).
Druga kitica pravi: »Ne
vedel bi, kako se v strup
prebrača / vse, kar srce si
sladkega obeta; / mi ne
bila bi vera v sebe vzeta, /
ne bil viharjev notranjih b`
igrača!«. Prva dva verza te
kitice govorita, kako so se
pesnikove največje želje
spremenile v največja
razočaranja (zapustiti Vrbo zaradi želje po znanju).
Tretji verz pripoveduje, da
je Francetova kmečka sa-

mozavest izginila, ko je šel
študirat, da se je sama vase
vzela. Notranji viharji, ki
jih omenja v zadnjem
verzu, pa nakazujejo, da
pesnik ni nikoli našel
notranjega miru, ni se
našel niti med ljudmi niti
sam s sabo.
V tretji kitici: »Zvesto srce
in delovno ročico / za doto,
ki je nima mil'jonarka, / bi
bil dobil z izvoljeno
devico;« France pripoveduje, da bi lahko dobil
zvesto,
delovno
in
preprosto žensko, namesto, da je odšel v mesto,
v katerem so bile le bogate
in hladne.
Zadnja kitica: »Mi mirno
plavala bi moja barka, /
pred ognjem dom, pred
točo mi pšenico / bi bližnji
sosed varoval – svet'
Marka« govori, kako bi
imel v Vrbi lahko mirno
življenje. Svetega Marka

omenja zato, ker je cerkev
v Vrbi posvečena njemu.
Sonetje
nesreče
so
Prešernov sonetni cikel, ki
je sestavljen iz šestih
sonetov. To so soneti
Francetovih življenjskih
spoznanj po zaporedju, kot
jih je po vrsti odkrival, in
jim ni mogoče spremeniti
vrstnega reda.
Prvi, uvodni sonet, je O,
Vrba, ki je v Sonetih
nesreče znan tudi kot sonet
domotožja, ker v njem
pesnik izraža domotožje
do svojega domačega
kraja. Je najbolj znan v
tem sonetnem ciklu.
Drugi je sonet spoznanja
ali Popotnik pride v Afrike
puščavo, ki govori o tem,
da se pričakovanja ne
izpolnijo, npr. mladi ljudje
se želijo preseliti v velika
mesta, ker mislijo, da bodo
tam bolj uspešni. Ko
pridejo tja, so razočarani
nad ljudmi tam ali nad
izgledom. To je Prešeren
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doživel, ko je šel študirat v
Ljubljano in kasneje na
Dunaj.
Tretji sonet je Hrast, ki
vihar na tla ga zimski
trešne
ali
sonet
poraženosti. Govori o tem,
da ko enkrat človek izgubi
moč, mu jih noben vesel
dogodek ne povrne, tudi če
se zdi v redu. Pri tem je
uporabil lepo prispodobo
podrtega hrasta, ki ga
nobena pomlad ne postavi
pokonci, pa tudi če že kaže
nekaj zelenih vej.
Četrti sonet Komur je
sreče dar bila klofuta je
sonet usode ali vdanosti.
Govori o tem, da če je
komu
usojeno
biti
nesrečen, se lahko še tako
trudi, a ne bo našel miru in
sreče.
Predzadnji sonet je sonet
smrti ali Življenje ječa, čas
v nji rabelj hudi, ki govori
o želji po smrti.
Zadnji sonet je Čez tebe
več ne bo, sovražna sreča
ali sonet ravnodušnosti, ki
zaključuje Sonetje nesreče, in pripoveduje, kako
se pesnik sprijazni s svojo
usodo.

Če
na
kratko
povzamemo: pesem O,
Vrba opeva Prešernov
domači kraj - Vrbo in
kaže njegovo ljubezen,
do nje.
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TAI TESLIĆ

Povodni mož – mini strip
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SINJA ŠTEBE

Moje potovanje v kraljestvo povodnega moža – domišljijski
spis
»Uboga Urška, ni si
zaslužila takega konca,« je
rekla Marjetka. »S kom se
bomo
zdaj
potepale
naokrog in trle srca
ljubljanskih možakov?«
Marjetka se je živčno
presedala, nato pa vprašala
mojo mamo: »Kaj si pa ti
misliš o Urški?« Mama je
prenehala obešati perilo in
odvrnila: »Če ti povem po
pravici, mi ni bila preveč
pri
srcu.
Prava
prešuštnica.« Marjetka je
hotela nekaj pripomniti,
ko sem se vmešala v
pogovor in sporočila, da
grem k Ljubljanici. Mama
mi j v znank dovoljenja
pokimala, Marjetka pa je
začela govoriti, a je nisem
slišala, ker sem še isti
trenutek zaprla vrata in
krenila k reki.
Ko sem prišla na trg, tam
ni bilo več 'mestnih srajc',
ki
si
pripovedujejo
vsakdanje reči. Le redko
kdo je prečkal trg in še tisti
je s strahom odšel tod
mimo.
Približala sem se reki in ob
bregu opazila majhen
vrtinec. Sklonila sem se,

da bi ga bolje videla in se
nagnila k vodi, a sem v
tistem hipu padla v vodo.
Vrtinec me je potegnil v
globino reke in znašla sem
se v prečudovitem kraju.
Bila je palača. Vstopila
sem vanjo in zagledala
povodnega
moža.
Približeval se mi je, jaz pa
sem nepremično zrla v
njegove steklene oči. Ko je
bil že čisto pri meni, mi je
ponudil roko v pozdrav in
rekel: »Zdravo, ti pa nisi
od tod. Nisem te pripeljal
jaz. Kako si prišla sem?«
Odzdravila sem mu in mu
povedla, kako sem se
znašla tukaj. Rekel mi je,
naj se nič ne bojim in da
mi bo razkazal kraljestvo.
Odšla sva in vse je bilo
tako prazno. Polno soban,
a nobenih ljudi. Ko sva
prišla do zadnje sobane,
mi je rekel: »To kraljestvo
je namenjeno ljudem, ki so
preveč
prevzetni
in
pretkani. Moja naloga je,
da jim pokažem, kaj je
življenje in koliko je
vredno.«
V zadnji sobani je bilo
polno ljudi, med njimi tudi
Uršika. Imeli so kisel izraz

na obrazu. »Vidiš, šele
zdaj so spoznali, kaj je
vredno v življenju. Odkar
so tukaj, jim ves čas
ponujam bogastvo, ki bi ga
v
nadvodnem
svetu
sprejeli, a sedaj
ga
zavračajo, saj je edino, kar
si želijo, svoboda, ki je
prej niso šteli za bogastvo,
saj so imeli vse k nogam
prineseno.«
Ko sva odšla iz dvorane,
sem ga vprašala, ali se
bodo kdaj vrnili v
nadzemski svet, in odvrnil
je, da bodo drugo
priložnost dobili, ko se
bodo zares skesali.
Odpeljal me je nazaj pred
palačo, kjer sva se
poslovila. Odnesel me je
nazaj na breg in odšel v
globino reke.
Še nekaj časa sem stala
tam in se odločila, da bo to
potovanje ostalo moja
skrivnost. No, če bi
povedala domačim, bi to
novico Marjetka hitro
'razčvekala' naokoli, zato
bom rajši tiho. Tako sem
zamišljeno stekla domov
in se še enkrat zazrla v
skrivnostno Ljubljanico.
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NIKA ZAVRL

Črtomirova pripoved
Zaslišal sem glasen pok.
To je bil po vsej verjetnosti
oven ali pa kakšen kamen.
»Ha, ne bo mu uspelo«,
sem si mislil, vendar o
svojih besedah tudi sam
nisem bil več prepričan. V
želodcu me je stisnilo. Že
več dni nisem jedel, saj
sem preostalo hrano
varoval za svoje pogumne,
še žive vojake.
Valjhun je že več dni
poizkušal vdreti v grad.
Vedel sem, da nam ni
izhoda, grad je bil
obkoljen,
Valjhunova
vojska
pa
najmanj
devetkrat večja od moje.
Pogledal sem skozi okno,
na polju polno mojih in
njegovih vojakov. Ko sem
jih tako videl nepremično
ležati eden na drugemu,
me je spreletel srh.
Možgani so se mi zdeli
prazni, ko sem se poizkusil
domisliti načrta, če tudi
zelo tveganega, ki bi nam
omogočil pobeg. Nenadoma pa sem v
njihovem najbolj skritem
kotu zagledal rešitev.
Zdela se je zelo tvegana, a

morda bi nam uspelo. Če
bi se ponoči, ko bi kristjani
spali, odplazili iz gradu in
jih zajeli … Ali še boljše –
zbežali v gozd, bi nam
morda uspelo. Lahko bi na
novo v miru zaživel, moji
vojaki pa bi imeli čudovito
življenje.
Nenadoma se je spet
oglasil
pok,
tokrat
močnejši. Lahko sem samo
upal, da so ta, stoletja
stara vrata, dovolj trdna,
da
bodo
zadržala
Valjhuna še do večera.
Sklical sem sestanek s
svojo vojsko. Najprej sem
jim z nagovorom vlil up in
pogum, nato pa jim razkril
svoj načrt. Vsi, do
zadnjega so se strinjali.
Kaj drugega jim je pa
preostalo? Zaradi lakote
so jim pešale moči. Na
licih in v očeh se jim je
videlo, kako zdelani in
neprespani so.
Ko se je končno spustila
noč,
smo
mahoma
odklenili grajska vrata in
se spustili z obzidja. Na
žalost pa smo se pozabili
prepričati,
koliko
je
spodaj še budnih vojakov.

Odgovor je bil: VSI. Pred
nami se je razprostirala
vojska kristjanov.
Brez
pomisleka
sem
zaklical: »V napad!«. Vsi
moji pogumni vojaki so se
podali v napad na
kristjane.
Valjhun
jih
je,
nesrečneže, pobijal enega
za drugim. Zvoki okoli
mene so postali megleni in
oddaljeni. Tam, na sredi
tega klanja sem bil jaz.
Tisti, ki je bil odgovoren za
ta nepremišljen napad.
Zameglilo se mi je pred
očmi. Gledal sem, kako so
možje, pogani in kristjani,
padali drug za drugim.
Nenadoma sem zagledal
pot v gozd. Pognal sem se
v upanju, da mi je kdo
sledil. Tekel sem skozi
gozd. Večkrat sem se
spotaknil in omahnil po
tleh. Temno je bilo in nič
nisem videl. Okoli mene je
bilo veliko nepoznanih
zvokov.
Gledal sem okoli sebe, da
bi videl, ali mi je kdo
sledil. Ustavil sem se, da
bi zajel sapo. Noč je bila
tiha in jasna. Na nebu so
se svetlikale zvezde. S čela
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mi je tekel pot. Zeblo me
je. Pomislil sem na vse
mrtve vojake. Navkljub
vsem
mojim
letom
vojskovanja, moja duša
tega ni prenesla. Stemnilo
se mi je pred očmi in
omahnil sem na tla.
Ko sem se zbudil, okoli
mene ni bilo ničesar več.
Ničesar, česar bi se
veselil, kar bi ljubil.
Potem je moj spomin zelo
meglen.
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TJAŠA GUSTINČIČ IN VIDA KONČEK

Prešeren v zavesti učiteljev - anketa
Tjaša in Vida sva se odločili, da ob kulturnem prazniku, Prešernovem dnevu, povprašava
učitelje naše šole, kako živa je še Prešernova poezija v njihovi zavesti. Izbranim učiteljem sva
zastavili sledeča vprašanja:

1.
2.
3.
4.
5.

Katere Prešernove pesmi poznate?
Katera njegova pesem Vam je najljubša? Zakaj?
Ali ste se morali v osnovni šoli katero njegovo pesem naučiti na pamet?
Zakaj menite, da je prav sedma kitica njegove Zdravljice slovenska himna?
Ali se Vam je kakšen njegov verz zapisal v spomin? Ga lahko delite z nami?

Na vprašanja so odgovarjale učiteljice Simona Šiška, Branka Kralj Čižmešija, Marijana Petek,
Saša Repanšek, Lea Zupanc in učitelj Mihael Božič. Za sodelovanje se vsem vprašanim lepo
zahvaljujeva.

Simona Šiška, prof. biol.
1. Prešernove pesmi, ki jih poznam so Zdravljica, Kam?, Od železne ceste, Turjaška
Rozamunda, Povodni mož ...
2. Najbolj me nagovorijo verzi iz pesmi Kam?: »Ko brez miru okrog divjam, prijat'lji
vprašajo me, kam?« Zelo lepe spomine pa imam tudi na pesem Od železne ceste, ker smo se
zelo zabavali, ko smo jo peli v 6. razredu osnovne šole.
3. Ja, v osnovni šoli smo se morali naučiti Zdravljico, Od železne ceste pa smo prepevali.
4. Naša Zdravljica ima res izjemno močno besedilo: »Žive naj vsi narodi, / ki hrepene dočakat
dan, / da, koder sonce hodi, / prepir iz sveta bo pregnan, / da rojak / prost bo vsak, / ne vrag,
le sosed bo mejak!«. To bi lahko bila zdravljica Zemljanov!
5. » ... da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan ...«
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Branka Kralj Čižmešija, prof. raz. pouka
1. Spomnim se pesmi »Sem dolgo upal in se bal, / slovo sem upu, strahu dal / …«, pa
Dekletom, Kam?, Železna cesta, Nezakonska mati, s tistim znamenitim: »Kaj pa je
tebe treba bilo, / dete ljubo, dete, lepo, / …« in Turjaška Rozamunda s Povodnim
možem, ki ju učencem predstavimo s pomočjo slikanic že v prvem razredu.
2. Spomnim se pesmi Kam?, ki smo jo obravnavali v srednji šoli s takratno profesorico
za slovenski jezik, pa mi je zelo segla v srce nesreča in občutek brezizhodnosti ter
nemoči glavnega junak: »… / Samo to znam, samo to vem, / da pred obličje nje ne
smem // in da ni mesta vrh zemlje, / kjer bi pozabil to gorje!«. Razmišljala sem, kako
ne moremo ubežati žalosti v srcu, lahko jo le opazujemo, preživimo.
3. Da, Vrbo.
4. Morda zato, ker predstavi prepričanja o želeni politični svobodi Slovencev.
5. Več, ta trenutek mi je prišel na misel pa tale: »… / da b´ uka žeja me iz tvoj´ga sveta /
speljala, ne bila golj'fiva kača!«. Domiselno sestavljeno, kajne?

Lea Zupanc, prof. angl.
1. Zdravljica, Povodni mož, Kam?, Turjaška Rozamunda, Sonetni venec, Apel in čevljar,
Vrba, Pod oknom, Neiztrohnjeno srce, Glosa, Krst pri Savici.
2. Apel in čevljar, ker je poučna in zabavna.
3. Da.
4. Ker deluje povezovalno in spodbudno.
5. Da. »Apel podobo na ogled postavi, ker bolj resnico ljubi kakor hvalo …/… Le
čevlje sodi naj Kopitar!« In: »O, Vrba, srečna draga vas domača, / kjer hiša mojega
stoji očeta; / da b´ uka žeja me iz tvoj´ga sveta / speljala, ne bila golj'fiva kača!«

Marijana Petek, prof. ped.
1.
2.
3.
4.
5.

Zdravljica, Turjaška Rozamunada, Povodni mož, Kam?, O, vrba.
Povodni mož, všeč mi je zgodba.
Ja, Turjaško Rozamundo.
Nazdravlja Sloveniji in Slovencem»Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, / al' lepše od Urš'ke bilo ni nobene, / nobene
očem bilo bolj zaželene / …«
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Mihael Božič, prof. nem.
1.
2.
3.
4.

Zdravljica, Kam?, Dekletam, Nezakonska mati, Pevcu.
Zdravljica. Ker je slovenska himna in ima močno sporočilo.
Ja, sem se moral, pesem z naslovom Kam?.
Menim, da zato, ker ne poveličuje pesnik le enega naroda, ene države, ampak prinaša
univerzalne, nikoli preživete ideje miru in medsebojnega sodelovanja. Pesnik
predstavi svoja prepričanja o želeni politični svobodi Slovencev, poudari pa tudi
pomen dobrih sosedskih odnosov.
5. Ja, v spomin se mi je zapisal verz iz pesmi Kam?: »Ko brez miru naokrog divjam,
prijat'lji prašajo me : kam? // Prašajte raj' oblak neba, / prašajte raje val morja, //
kadar mogočni gospodar / drvi jih sem ter tja vihar. // Oblak ne ve in val ne kam, /
kam nese me obup, ne znam. // Samo to znam, samo to vem, / da pred obličje nje ne
smem // in da ni mesta vrh zemlje, / kjer bi pozabil to gorje!«

Saša Repanšek, prof. šport. vzg.
1.
2.
3.
4.
5.

Zdravljica, O, vrba, Pod oknom, Povodni mož, Sonetni venec.
Zdravljica, ker je slovenska himna.
Da. Zdravljico.
Ker govori o povezovanju naroda.
»Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, / al' lepše od Urš'ke bilo ni nobene, …«
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ZARA KOLENC IN HANA ŠINKO

Nagradna križanka o Francetu Prešernu
Odgovore na vprašanja napiši na list in ga do 28. 2. 2019 oddaj v škatlo pred knjižnico.
Srečnega izžrebanca čaka nagrada.
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