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Pozdravljeni, bralci Skirce! 

Pa smo prispeli do konca letošnjega šolskega leta, vsaj kar se guljenja šolskih klopi tiče. Poletne 

počitnice nas vabijo v svoj objem, da si spočijemo misli in naberemo nove energije.  

Pred vami je še zadnja številka Skirce letošnjega šolskega leta. Po vrsti peta. Vesela sem, da je 

bila letošnja ekipa predmeta vzgoja za medije – tisk tako delavna in plodovita. Dekleta Tina 

Kecelj, Hana Šinko, Zara Kolenc, Pika Mušič, Vesna Vukadinović, Tamara L. Wagner in Mia 

Stojković so bila skozi vse leto dejavna in polna idej. Hvala, da ste delo vzele resno in ga vedno 

odlično opravile. 

Hvala  tudi vsem učencem, ki ste prispevali svoje pesmi, spise, križanke … Nekateri med vami 

ste postali del zunanje ekipe. Zarja Bricelj je redno objavljala svoje pesmi, Tjaša Gustinčič, 

Manca Rink in Vida Konček so pokazale neverjetno veselje do  novinarskega dela, Maruška 

Vuk in Lara Pevec pa sta s svojimi deli večkrat vstopili skozi vrata dodatnega pouka 

slovenskega jezika. 

Zahvaljujem se tudi vsem učiteljicam, ki ste kadar koli v tem šolskem letu prispevale dela 

učencev, ki ste jih prepoznale za dobra in primerna za objavo, torej  hvala Marjani Ipavec, Lei 

Zupanc, Marji Gerbec, Dragici Marinko, Boženi Opara, Mateji Košir, Barbari Karba, Slavki 

Kozel, Mateji Peric in Vesni Rakef.  

In hvala vam, zvesti bralci, da nas berete! 

 

Lepe počitnice vsem želim 

 

                                                                Maja Komjanc, mentorica 

 

Uredniški odbor Skirce: Pika Mušič, Mia Stojković, Vesna Vukadinović, Tamara L. Wagner, 

Zara Kolenc, Hana Šinko, Tina Kecelj in mentorica Maja Komjanc. 

Avtorica slike na naslovnici: Lana Prostran 

Izbor likovnih del: mag. Vesna Rakef 

Oblikovanje: Maja Komajnc 

Tehnična pomoč: Uršula Uhan 

Trzin, 24. 6. 2019 
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Ilustracija: Tina Kecelj 

 

ANJA PEVEC 

 

Pesem o lepih besedah 

 
Lepa beseda  

lepo mesto najde. 

In če se v srcu znajde, 

nam rane grdih besed  

celiti pomaga.   

In potem lepa beseda zmaga. 

  

Lepo besedo 

z lepo povrneš, 

ne pa da gručo grdih zvrneš. 

 

Če pa nekdo je neprijazen s tabo, 

mu lepo besedo povej za vabo! 

 

 

 

 

 

LUKA KRALJ 

 

 

Kaj je glas                       

 
Glas je kot 

roke, 

ki stegne 

se v uho otroka. 

Skupaj v besedilo, 

opis ali vabilo. 

 

 

 

 

 

Ilustracija: Tina Kecelj 
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MAJA KRALJ 

 

Črka in glas 

 
Črke rade se igrajo, 

pišejo se dan in noč, 

glasovi le momljajo,  

kričijo na vso moč. 

 

Če črke glasov ne bi imele, 

same bi v kotu ždele 

in čakale,  

da nekdo pride 

in jih prebere. 

 

Črka brez glasu 

je kot luč brez svetlobe, 

obraz brez nosu  

in lenivec brez lenobe. 

 

Zato pišite, govorite, 

kričite, kar želite. 

Pišite in se učite!  
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MAJA KRALJ 

 

 

Grajsko pismo 
 

Ko dobiš kot vitez čast,  

da bo vranec tvoja last, 

še sabljati se naučiš 

in oklep bleščeč dobiš. 

 

Kralj pogleda še čez prste 

in že sprejmejo te v vrste. 

Zdaj pa vojna se začne! 

»Jojojoj! Kaj on počne?« 

se ostali oglasijo 

in v vojno oddrvijo. 

 

»Na pomoč! Je zdaj že konec?« 

se oglasim kakor zvonec. 

Zdaj pa me zares zanima,  

kdo je jezen kakor zima, 

ki nas kar tako napada, 

nas z žaljivkami zbada, 

češ da smo tak čuden grad, 

ki vojne nima rad. 

 

Kot vitez to vam razložim, 

da v vojni jaz ne preživim. 

Ljubi dom postal je grad, 

jaz ga imam posebno rad. 

 

Zdaj pa vas zares jaz prosim, 

ker oklep že komaj nosim, 

da več imel bi spoštovanja 

in z mečem manj rokovanja. 

 

Ko na gradu je zabava, 

dobra hrana je in slava, 

a le vitezi, prav mi, 

se bojimo čisto vsi, 

da življenje izgubimo 

in se od bližnjih poslovimo. 

Zdaj imena nimam več, 

Ilustracija: Tina Kecelj 
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pobegnilo je tamkaj preč. 

Ime mi pravzaprav je Niko 

in vsi me gledajo kot sliko. 

 

Rad postavil bi se za nas, 

viteze drugačnih ras, 

saj so plemiči lenuhi 

in kmetje potepuhi. 

 

Naj vitezi žive, 

vse do tja kot gre! 

In jaz, Niko, 

prosim vas,  

da bi viteške igre slovele, 

a ne med vojno v kotu kopnele. 

PA ŠE: 

Za vse prebivalce srednjega veka 

si želim, kot pravita reka, 

da bo dosti mleka, 

da v mestu ne pripeka 

in da bi imeli boljšo cesto. 

(SKROMNA ŽELJA ZA MESTO) 

 

Moja ura bije zdaj, 

da vrnil bi se domov nazaj. 

Lep pozdrav, vitez Niko – ŽIV in ZDRAV! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustracija: Tina Kecelj 
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ZOJA PACEK  

 

Nadobudni večer 

 
Ko se tema naredi, 

mali Gal zaspi. 

Ampak ob polnoči 

se vse spremeni. 

Mali Gal je naspan 

in zdaj ne bo nihče več zaspan, 

ker mali Gal tega ne pusti, 

se mami iz postelje mudi. 

Ajatutunanani tutunanani  ajatutunanani tutunanani 

 

 

TINA KECELJ 

 

 

Sladoled 

 

Sladoled ima vsak rad 

in v sladicah je prvak. 

Na palčki 

ali v kornetu 

vedno je v prometu. 

Poleti pa še bolj prija, 

saj te pohladi 

in takoj  

smo vsi veseli. 
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ANJA PEVEC 

  

Medvedek sladoledek 

 
Vsi odtenki sladoleda, 

v dobro voljo spravijo našega medvedka. 

Ko poliže sladoled, 

brž se spravi na kornet. 

Grize, grize in cmoklja, 

zobobol napade ga. 

Brž odide do zdravnika, 

ki ga, žal, prav nič ne mika. 

Da bi zobobol odpravil, 

zdravnik je plombico pristavil. 

Medvedek srečen in vesel, 

hitro je domov odšel. 
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TAI TESLIĆ 

 

Ta prav' prjatu' 
  

Prjatu' je tist k' se ti ne laže,  

ampak 'ma resnico v očeh in se ti lahko dokaže. 

Da je dober k' ti in mu lahko zaupaš, 

da karkol' se zgodi z njim ne obupaš. 

  

Prjatu' je tist k' te bran',  

ne pa da te pusti, 

in se moraš bran't sam.   

  

Prjatu' je tist k' te ne razočara, 

al' pa pusti na cedilu,  

da lahko te kdo okara. 

  

Družine ne 'zbiraš,  

prjatl'e lahko,  

ko stal ti bo ob strani, 

tud' on del družine bo.  

JOV!  

  

Ilustracija: Tina Kecelj 
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TINA KECELJ 

 

Poletje – strip 
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MARUŠKA VUK 

 

Marija Ana Erberg – domišljijski spis ob pogledu na sliko 

Fortunata Berganta Portret Ane Marije baronice Erberg  

 

Marija Ana Erberg, 

poznana kot najlepša in 

najstarejša hči kralja 

Arturja Erberga, je bila 

zvesta sebi in svoji 

družini, a jo je zaradi svoje 

vzvišenosti doletela huda 

nesreča. 

Po smrti njenega očeta, 

kralja Arturja, je posestvo 

plemiške družine 

podedovala prav ona. 

Njeno mamo Valentino je 

smrt prehitela, ko je 

Marija Ana dopolnila 

komaj pet let. Tako je 

postala lastnica posestva 

in princesa, ki je imela 

visoko oblast nad krajem 

Diantinos, v katerem se je 

posestvo tudi nahajalo. 

Kmalu zatem se je 

poročila s princem 

Avrelijem, katerega je že 

dolgo ljubila. Marija Ana 

je bila daleč naokoli zelo 

spoštovana ženska z 

visoko izobrazbo. Slaba 

lastnost pri njej je bila, da 

enostavno ni prenesla 

ljudi, ki so bili manj 

izobraženi od nje in so ji 

kdaj hoteli kaj 

dopovedati. Četudi so bili 

to njeni podaniki ali 

najbližji, jih je hitro 

zasovražila.  

S princem Avrelijem sta se 

odločila, da bosta imela 

otroke. Marija Ana je 

rodila dve prelepi hčerki. 

Najstarejši je bilo ime 

Milena, najmlajši pa Rose. 

Bili sta tako lepi, da 

kraljestvo še ni videlo 

lepših. Odrasli sta v 

prelepi dami, ki sta bili 

obdani z milino in lepoto. 

Sonce jima je barvalo lase, 

ko sta se igrali po jasah. 

Vedno, ko sta prišli 

domov, sta za mamo 

prinesli dve cvetlici. 

Milena je zmeraj prinesla 

cvetlico roza barve, Rose 

pa cvetlico rdeče barve. 

Zaradi oblasti nad 

Diantinosom je Marija 

Ana imela veliko 

odgovornost. Morala je 

sprejeti veliko odločitev, 

ki jih je bilo včasih tudi 

težko sprejeti. Princ 

Avrelij ji je priskočil na 

pomoč in ji hotel 

pomagati, a Marija Ana ni 

hotela, da ji svetuje, saj si 

je mislila, da je premalo 

izobražen. Grdo ga je 

odslovila in ga ponižala 

pred celim kraljestvom. 

Na koncu je sprejela svojo 

odločitev in ni poslušala 

nasveta svojega moža. 

Avrelij je bil po tem zelo 

užaljen in jezen na Marijo 

Ano zaradi njenega 

obnašanja. Zapustil je 

kraljestvo kar se da hitro in 

v znak žalosti Mariji Ani 

na postelji pustil črno 

blazino iz svile, pod njo pa 

pismo. Nihče nikoli zares 

ni vedel, kaj je pisalo v 

tem pismu, saj ga je Marija 

Ana takoj zažgala. 

Fortunat Bergant: Portret Ane 

Marije baronice Erberg (Narodna 

galerija Slovenije) 
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Princesina odločitev je 

prišla do mestne občine in 

ljudstvo je bilo razočarano 

in silno jezno, saj bi ta 

odločitev mesto pripeljala 

v pogubo. Princesa je 

preživljala težke čase: 

najprej odhod moža, kar ji 

je v srce zadalo ostro 

bolečino, in potem še 

jezno ljudstvo. Vse, kar je 

še imela, sta bili njeni 

ljubljeni hčerki, ki ju je 

imela neizmerno rada.  

Ljudstvo ji je začelo 

groziti, če odločitve ne bo 

umaknila, ji bodo vzeli 

hčerki in ju ubili. Marija 

Ana se je prestrašila, zato 

je hčeri poslala v svet. 

Rekla jima je: »Dekleti, 

pametni sta in pred vama 

je še celo življenje, zato 

pojdita v svet, skrijta se 

daleč stran in ne vračajta 

se v kraljestvo, saj vaju 

tukaj čaka poguba.«  

Milena in Rose sta se v 

solzah in v bolečinah 

poslovili od matere in 

odšli. Na poti pa ju je 

čakala sama poguba. 

Ljudstvo ju je ugrabilo in 

ubilo. Marija Ana je to 

izvedela ter od žalosti in 

bolečine skoraj umrla. 

Ukazala je, naj jo takoj 

usmrtijo, da Diantinos ne 

doživi pogube zaradi 

njenega vladanja.  

Pred usmrtitvijo pa so jo 

njeni slikarji naslikali in 

tako je nastala ta slika, na 

kateri je Marija Ana 

Erberg, ki ima v laseh 

cvetlico svoje hčerke 

Rose, v roki cvetlico 

hčerke Milene, drugo roko 

pa naslanja na črno svileno 

blazino, ki jo ji je pustil 

njej mož. S solznimi očmi 

je čakala na usmrtitev, ki 

jo je sama naročila. 
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NEŽA POTOČNIK 

 

Pred lovom – spis ob pogledu na sliko Jurija Šubica Pred 

lovom 

   

 

 

Na majhnem travniku je 

ležala stara hiša, katere 

sten se je že lotila plesen. 

Katere bi se lesen strop 

podrl že ob najmanjšem 

tresljaju. Katere okna so 

bila razbita in polepljena s 

pajčevinami. Tla te koče 

so bila kamnita ter 

umazana od prsti, 

ki jo je v hišo 

prinesel veter. 

    Toda kljub temu 

je v koči živel mož, 

ki ni poznal 

svojega imena. 

Tisti redki, ki so ga 

poznali, pa so ga 

klicali kar Lovec. 

Lovec je bil 

siromak. Vsak 

večer je hodil na 

lov, da si napolni 

zalogo, ki mu je 

pošla. 

Tako se je nekega poznega 

popoldneva zopet od-

pravljal na lov, preden bi 

se stemnilo. Oblekel si je 

lovsko, sicer siromašno 

opravo. Na sebi je imel 

ohlapno modro majico in 

umazane svetlo rjave 

hlače. Na glavi je imel 

temno zeleno čepico, ki je 

prikrila njegovo plešo in 

popestrila njegov mrki 

obraz, ki se je sklanjal nad 

puško. 

Na stolu zraven njega je 

ležala še preostala lovska 

oprema. Ta se je dotikala 

omare, na kateri je bilo 

razstavljenih nekaj starih 

vaz in skodelic, katere še 

nikoli niso bile 

uporabljene. Pred lovcem 

je bila lesena miza, na 

kateri je bil kozarček 

žganja ter star, plesniv 

kruh. Na steni so viseli 

okvirji brez slik, pod 

katerimi pa je ležala stara, 

razcapana metla.  

   Tako je ta mož stal na 

pragu in s svojimi starimi 

žuljastimi rokami pri-

pravljal puško za lov. 

Sonce je na Zemljo 

pošiljalo še zadnje žarke, 

zato je lovec pohitel na lov 

in za sabo zapahnil vrata.  

 

 

 

Jurij Šubic: Pred lovom (olje na 

platnu, 1833; Narodna galerija 

Slovenija) 
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LARA PEVEC 

 

Vladar gozda – spis ob pogledu na sliko Jana Fyta Ptičji 

koncert 

 

 

Nekoč, pred davnimi leti, 

se je na robu gozda, nekaj 

kilometrov proč od mesta, 

zbralo deset ptičev, ki so 

živeli tam. Prvi je prispel 

pav, nato papiga, za njima 

pa še vsi ostali. Pav je pod 

perutjo držal temno rjavo 

knjigo. »Kaj pa imaš 

tam?« ga je vprašala 

papiga. »Vse ob svojem 

času,« ji je vzvišeno 

odvrnil pav. 

Ko se je zbralo vseh deset 

ptičev, je pav naznanil, da 

so ta sestanek sklicali zato, 

ker jih je malo, mnogi so 

že grozno stari, nekdo pa 

mora postati vladar gozda 

in skrbeti zanj še po smrti  

 

drugih. To delo je do 

nedavnega opravljal 

papigin stric in po vseh 

pravilih bi morala to 

častitljivo mesto zasesti 

ona, vendar je pav vztrajal, 

da morajo to potrditi vsi 

prebivalci gozda. Pavu si 

zaradi njegove velikosti 

niso upali ugovarjati,  pav 

je to dobro vedel in zato 

tudi izkoristil. 

»Torej,« je začel, »zbrali 

smo se, da bi potrdili, da 

mesto vladarja gozda 

pripada naši ljubi papigi.« 

Papiga je ob omembi 

svojega imena razprostrla 

peruti in poletela okoli 

zbranih, nato pa sedla na 

vejo bližnjega drevesa. 

»Vendar,« je njeno 

zmagoslavje prekinil pav, 

»moramo najprej videti, če 

ustrezaš vsem zakonom.« 

Odprl je rjavo knjigo ter 

rekel zbranim: »Prebral 

bom lastnosti, ki bi jih 

vladar gozda moral imeti, 

povedal, če jih naša 

preljuba papiga ima, in če 

bo odgovor negativen, 

povedal, kdo izmed nas to 

lastnost ima.« »Torej,« 

glasno se je odkašljal, 

»prva lastnost: vladar 

gozda mora biti velik in 

močan.« Pokazal je na 

papigo. »Se vam zdi 

velika? Močna? Seveda 

ne. In kdo ustreza tej 

lastnosti?« Uživaško se je 

nasmehnil ter pokazal 

nase. »Jaz!« Bral je dalje. 

»Druga lastnost: Vladarju 

gozda mora biti mar za 

svoje ozemlje. Mislite, da 

bi našo papigo kaj skrbelo, 

če bi kdo posekal vsa 

drevesa? Jasno, ne, saj 

cele dneve samo preletava 

mesto in zabava vse, ki jo 

pogledujejo. Kako naj bi 

jo torej skrbelo za 

drevesa? Njo skrbi edino, 

Jan Fyt: Ptičji koncert (Pokrajinski muzej Maribor) 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwil27CFivXiAhXBIlAKHc_kBMcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AJan_Fyt_workshop_-_Pti%25C4%258Dji_koncert_.jpg&psig=AOvVaw39afEG3GlQM2FdRdJlp45s&ust=1561017639966991
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če bo dobila dovolj hrane, 

ki ji jo vsak dan ponujajo 

ljudje. In, vas vprašam, 

komu je potemtakem mar 

za naš gozd? Meni, 

seveda.« Odprl je kljun, da 

bi bral dalje, vendar ga je 

prekinilo papigino 

ogorčeno vreščanje. »Vse 

to si si izmislil!« je 

vreščala. »Vsi vemo, zakaj 

si nas poklical, zato, da bi 

me očrnil pred drugimi in 

sebe prikazal v najboljši 

luči! Vsi vemo, da bi rad ta 

častitljiv položaj, ki se v 

družini papig deduje že 

stoletja!« Iz peruti mu je 

iztrgala knjigo in jo 

odnesla na drevo, vsi ostali 

ptiči pa so samo čakali, 

kdaj se bo pognal za njo. 

Vendar se ni. »Kaj pa je? 

Mar ne znaš leteti?« se mu 

je rogala papiga. »Vidite,« 

je zavreščala, »vladar 

gozda mora znati leteti 

tako kot jaz!« To je pava 

grozno užalilo, vendar ji ni 

mogel nič. Samo 

poskakoval je, okoli njega 

pa so leteli preostali ptiči 

in se mu smejali. 

»Nehajte!« je kričal nanje, 

»pa kaj, če ne morem 

leteti! Še vedno sem 

desetkrat, ne, stokrat boljši 

od papige!« 

Tako so se prepirali med 

sabo, vendar pa spora 

nihče ni končal. Tako se 

pav prička s papigo že 

dolga leta, gozd pa se 

počasi zarašča in še vedno 

nima vladarja. 
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TINA KECELJ 

 

Dan državnosti – strip 
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EVA DORMIŠ 

 

Glasbena križanka 

1. Večja violina; 2. Glasbilo s tipkami in mehom; 3. Glasbeno delo za klavir ali komorno 

zasedbo; 4. Glasbilo s tipkami; 5. Predhodnik klavirja; 6. Glasbeno delo skladatelja Jana 

Sibeliusa; 7. Tolkalo iz kovine in okrogle oblike, 8. Uvod v opero, 9. Drugo ime za inštrumente; 

10. Glasbeno obdobje, ki je sledilo po klasicizmu; 11. Začetni del sonatne oblike; 12. Italijanski 

operni skladatelj iz obdobja romantike; 13. Glasbena oblika za solista in simfonični orkester; 

14. Opera z lahkotnejšo vsebino; 15. Predstavnik češke glasbene romantike; 16. Zaporedje 

tonov; 17. Zaključni del v sonatni obliki; 18. Ruski skladatelj; 19. Nemški skladatelj; 20. 

Najbolj znana opera Bedricha Smetane; 21. Češki skladatelj, ki je napisal glasbeno delo Vltava. 
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DAVID KOVAČIČ 

 

Jaz Izidor – jaz Jurij – spis z razmišljanjem po branju 

odlomka iz Visoške kronike Ivana Tavčarja 

 

 

Verjetno se vsak v 

različnih življenjskih 

preizkušnjah vede 

drugače, pa vendar imamo 

določene karakterne 

lastnosti, ki nam pogosteje 

privrejo na dan. 

Spomnim se dogodka, ki 

se je zgodil v tretjem 

razredu, ko sem bil še 

majhen otrok. V razredu 

smo bili trije: moja sošolca 

in jaz (brez učiteljice, saj 

je odšla na stranišče). V 

trenutku, ko se je učiteljica 

odpravila iz učilnice, se je 

večji učenec začel tepsti z 

manjšim, ker mu ta ni želel 

dati žoge. Med bojem je 

manjši dobil tri udarce na 

glavo. Jaz pa sem samo 

stal tam in gledal. Nisem si 

upal posredovati, saj sem 

se bal, da se bo večji 

učenec spravil še name. 

Bil sem tudi zmeden, saj 

nisem vedel, kaj naj 

naredim: naj samo stojim 

tam in gledam ali naj grem 

do katere učiteljice. Po 

boju se je poškodovan 

poraženec umaknil v svoj 

kot, njegov sovražnik pa je 

odšel iz učilnice. Jaz pa 

sem samo stal tam in 

gledal. Na ta dogodek sta 

verjetno oba pozabila, 

meni pa je za vedno ostal v 

spominu. 

Vsaka izkušnja pa nam 

očitno tudi koristi, saj sem 

se lansko leto postavil za 

dečka, starega za polovico 

mojih let, ko ga je Blaž, 

čigar priimka se ne 

spomnim, obdolžil, da je 

vrgel žogo vanj in to tako, 

da je Blaž padel in so se 

mu vsi smejali. Deček je 

bil zmeden in ni vedel, za 

kaj gre. Pot me je nanesla 

mimo njiju. Blaž je ravno 

želel udariti mlajšega, ko 

mu je pot prekrižala moj 

roka. »Kaj pa želiš?« sem 

ga vprašal. »Kako, kaj 

želim? Udariti ga hočem, 

saj mi je on vrgel žogo v 

obraz tako, da so se mi vsi 

smejali.« Malega sem 

vprašal, če ve, o čem teče 

beseda. Rekel je, da ne ve, 

ter tudi povedal, da se je 

gugal na gugalnici, ko je 

do njegovih nog priletela 

žoga od tistih, ki so igrali 

nogomet. Blaž pa ga je ves 

jezen nadrl: »Lažeš! 

Priznaj, da si se igral z 

žogo in mi jo brcnil v 

trebuh s tako silo, da mi je 

zmanjkalo zraka v pljučih 

in sem se skoraj zadušil. In 

potem so se mi smejali!«  

Rekel sem mu: 

»Predlagam ti, da se ne 

spravljaš na mlajše, ker ti 

lažeš, saj si mi še pred 

petimi minutami povedal 

drugačno zgodbo!« Blaž 

se je obrnil in se 

momljajoče odpravil 

domov. 

Ugotovil sem, da smo po 

navadi ljudje v mlajših 

letih Izidorji – tihi, 

zadržani, pogosto zmedeni 

ljudje. Toda če želimo kaj 

doseči, se moramo 

postaviti zase. Tako 

nekateri čedalje bolj 

odraščamo v Jurije in 

zagovarjamo svoja 

prepričanja ter se tudi 

zanje postavimo. Potrebno 

je znotraj sebe poiskati 

samozavest, ki se nato 

odraža tudi v naših dejanji. 
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PIKA MUŠIČ 

 

Dan državnosti  
 

25. junija je slovenski državni praznik – dan državnosti, ki je tudi dela prost dan. Na ta 

dan, leta 1991, je Slovenija postala samostojna in neodvisna država.  

 
25. junija 1991 sta bili 

sprejeti Temeljna ustavna 

listina o samostojnosti in 

neodvisnosti Slovenije in 

Deklaracija o neodvisnosti 

Slovenije.  

Naša država Slovenija 

praznuje letos 28 let. 

Vsako leto, na večer pred 

praznikom, na Trgu 

republike poteka pra-

znovanje.  

Dan državnosti je 

posledica dneva samo-

stojnosti in enotnosti, ki ga 

praznujemo 26. decembra. 

Na ta dan, leta 1990 so bili 

objavljeni rezultati 

plebiscita, na vprašanje, 

ali naj Slovenija postane 

samostojna in suverena. 

88,5 % Slovencev je 

glasovalo pritrdilno.  

Ali se sploh zavedamo, da 

imamo svojo državo?  

Mislim, da jezik najbolj 

izraža identiteto naroda. 

Ljudje te po svetu najprej 

prepoznajo po jeziku, ki ga 

govoriš.  

Državo najprej pre-

poznamo po državnih 

simbolih. Državni simboli 

Slovenije so napisani in 

opisani v šestem členu 

Ustave Republike Slo-

venije. Simboli naše 

države so tako himna 

Slovenije, ki je sedma 

kitica Prešernove Zdrav-

ljice, zastava in grb.  

Zakaj mi je všeč življenje 

v Sloveniji?  

Če razmišljam o osnovnih 

potrebah, je za življenje 

najbolj pomembna pitna 

voda. V Sloveniji s pitno 

vodo ni težave, samo pipo 

odpreš in iz nje priteče 

pitna voda. Drugod po 

svetu morajo vodo 

prekuhavati, ker ni pitna, v 

Afriki in drugje, pa je voda 

umazana in neprimerna za 

pitje, ali pa vode sploh ni 

in jo kupujejo v 

plastenkah, pripeljano iz 

drugih držav.  

Za življenje je potreben 

tudi zrak. V Sloveniji je 

zrak, v primerjavi z 

drugimi državami dokaj 

čist, če pa primerjamo 

onesnaženost zraka 

Ljubljane in zraka drugih 

glavnih mest, je zrak zelo 

malo onesnažen. 

Onesnaženost zraka je 

zelo velik okoljski 

problem, ki je še posebej 

izrazit v večjih mestih 

Kitajske in Japonske, kjer 

ljudje nosijo maske, da ne 

vdihavajo preveč delcev v 

zraku.  

V Sloveniji je tudi veliko 

gozdov, travnikov in njiv, 

ter je na splošno zelo 

zelena dežela. Slovenija 

ima tudi zelo raznoliko 

naravo, imamo morje in 

gore, doline, ravnine in 

strma pobočje.  Nimam 

nobenega velikega ra-

zloga, zakaj mi življenje v 

Sloveniji ne bi bilo všeč. 

Tudi če po zakonu ne sme 

biti razlik med revnimi in 

bogatimi, pa to v 

resničnem življenju ne 

drži, saj se večkrat zgodi, 

da se ljudje drugače 

vedemo do ljudi, ki imajo 

v materialnem smislu več, 

kot do ljudi, ki imajo manj. 
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Slika: Ema Seme 

Med revnimi in bogatimi 

je razlika v premoženju. 

Nekateri nimajo dovolj 

denarja za dom ali za 

hrano, drugi pa imajo vile 

in drage avtomobile.  

Najbolj pomembna stvar  

na svetu je mir in to si 

želim za Slovenijo v 

prihodnosti. Želim si, da 

bi država poskrbela za 

tiste, ki potrebujejo 

pomoč, in želim, da se 

razlike med bogatimi in 

revnimi zmanjšajo, 

najbolj pa si želim, da ne 

bi bilo več vojn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEŽA POTOČNIK 

 

Nedokončana misel o moji deželi 

 

Ko se vsako jutro zbudim, 

se ozrem okoli sebe. 

Vstanem in pogledam 

skozi okno. Na moji desni 

mi pogled seže vse do 

gora, ki se skrivajo v 

megli, skozi katero sonce 

pošilja prve žarke. 

Pogledam na levo, kjer se 

mi pred nosom 

razprostirajo živobarvna  

polja.  

Pogledam v nebo, ki se mi 

prav prijazno modrikasto 

nasmiha. 

Vprašam se: » Kje sem?« 

Zavem se, da sem prav 

zdaj, v tem trenutku v 

Sloveniji. V deželi, ki ima 

približno dvajset tisoč 

kvadratnih kilometrov.  

Toda v tako majhni deželi 

je toliko lepot: imamo 

morja, gore, polje, 

ravnino, jame, jezera, reke 

in še bi lahko naštevali. 

Toda koliko Slovencev 

zjutraj sploh pomisli na to, 

ko pogleda skozi okno?  

Koliko Slovencev sploh 

zjutraj pogleda skozi 

okno?  

Mar ni Slovenija 

prečudovita, da bi jo bilo 

vredno občudovati?  

Veliko ljudi gre poleti na 

počitnice. Zapravljajo, da 

bi si ogledali druge države, 

Slovenije pa ne poznajo …
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TAMARA ŠTUPAR 

 

Mon journal – Paris 
 

Voilà. Enfin arrivé. Paris, la ville lumière, la ville d'amour, la ville des artistes…. Les 

élèves de français et d'art de notre école sommes allés en France. C'était une belle 

expérience.  

 

mardi, le 28 mai 

L´ après-midi nous sommes partis pour Paris. Nous avons traversé l' 

Autriche et l' Allemagne. 

 

mercredi, le 29 mai 

Le matin nous arrivons  à Disneyland. Nous 

prenons des trains de mort et nous visitons 

des maisons de fantômes. La nourriture est 

très chère. Il y a beaucoup de monde. 

 

jeudi , le 30 mai 

À 7 heures j' ai pris mon petit déjeuner. Pour le petit déjeuner j' 

ai mangé un crossant, de la confiture, de la  baguette, du thé et du 

chocolat chaud. Après le 

petit déjeuner nous sommes allés au musée du 

Louvre. Nous avons vu la Sphinge, la Vénus 

de Milo, la statue de David et la Joconde. 

Nous avons vu le caveau de Napoleon. 

Nous avons marché sur   Montmartre. 

Montmartre est un quartier des artistes. 

Il y a beaucoup de cafés, de magasins, il 

y a aussi deux églises: La basilique du 

Sacré coeur et l'eglise de Saint-Pierre. Au 

pied de Montmartre nous avons vu le célèbre 

Moulin Rouge.  



FRANCOSKI KOTIČEK 
27 

vendredi, le 31 mai 

Après le petit déjeuner nous avons pris le métro pour aller  près 

de la Tour Eiffel. Nous avons attendu pendant trois heures. Nous 

avons pris le bâteau sur la Seine. Nous avons vu la cathédrale de 

Notre Dame. L'après-midi nous avons visité aussi  le musée des 

parfums. Et le soir, après le déjeuner, nous sommes partis en 

Slovénie, à la maison. 

 

Samedi, le 1 juin 

Nous traversons l' Allemagne et l' Autriche. À Jesenice je 

téléphone à mes parents. À  12 heures nous sommes arrivés  à Trzin.  

Bonjour, la Slovénie! 

 

Paris est vraiment une belle ville, mais La Slovénie est mon pays.  
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TRINA TOMC VOUK  

 

Mon journal – Paris  

 
Mardi, le 28 mai 

Mardi nous allons en France. Nous conduisons pendant 18 heures. Nous passons par la 

Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne et la France. 

 

 

Marcredi, le 29 mai 

À 9 heures du matin nous arrivons a Disney Land. À   Disney Land il y a des trains de mort, 

une maison de fantômes, des parades, des magasins et personnages Disney. 

 

 

Jeudi, le 30 mai 

À 6 heures nous nous levons et prenons le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner je mange du 

pain au nutella, un croissant et du jus d'orange. Après le petit déjeuner nous allons à la Tour 

Eiffel. Puis nous allons voir le tombeau de Napoléon et puis nous allons au musée du Louvre 

où nous avons vu Mona Lisa-la Jonconde, le Vénus de Milet, la statue de David. Puis nous 

allons au musée d'Orsay. On y voit des peintures de peintres célèbres, tels que Claude Monet 

et Paul Cézanne. Puis nous allons au quartier de l'art – à Montmartre. 

 

 

Vendredi, le 31 mai 

Le dernier jour, nous prenons le petit déjeuner et allons à la Tour Eiffel en métro. Nous 

attendous là pendant trois  heures. Sur la Tour Eiffel il y a une vue magnifique. Puis nous 

prenons la bâteau à traves la rivière la Seine. On voit Notre Dame et la Tour Eiffel. À 5 

heures et demie nous allons au musée des parfums. J'achète 3 parfums. À 7 heures, nous 

décollons de Paris en direction de Trzin et nous arrivons le premier  juin exactement à 12 

heures. 

 

 

Ilustracija: Trina Tomc Vouk 
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NIAN JURAK 

 

Ljubljana 

 

 

Ljubljana is a city with some rats, 

and a lot of cycle paths. 

Everything costs too much, 

especially animals like sloths. 

 

When you don't have your shoelaces, 

you can visit a lot of places. 

There is a big mouse, 

who lives in an expensive house. 

There are a lot of young mice, 

who feed with many bags of rice. 

 

There are a lot of rotten tomatoes, 

and many healthy potatoes. 

There are many swallows,  

which are hidding in a few shadows. 

There is much milk, 

but no silk. 

 

Ljubljana has a lot of wood, 

and it is very good. 

If you're there a lot of time, 

it will help you with your spine. 

 

Ljubljanica has a lot of springs, 

which are not for soft drinks. 

You can sink in it, 

in green dirty mist, 

but you mustn't eat, 

because it will bring you to a death list. 

 

There is too much noise, 

if you want to live there it's just your choice. 

If you don't want to stay,  

you must go far away. 

 

 

 

 

                                                                   Risba v ozadju: Jakob Šuligoj 
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ŽIVA POTOČAR 

 

Glasbena križanka z geslom 

1. Glasbeno delo za glas in klavir, 2. glasbeno delo za simfonični orkester, 3. eden izmed najbolj 

znanih skladateljev v klasicizmu, 4. najbolj znana opera skladatelja Rossinija, 5. glasbeni znak 

za počasi, 6. glasbeno delo, napisano za solista (spremljava klavirja), 7. glasbeni znak za tiho, 

8. skladatelj Peter Iljič ……… (avtor Labodjega jezera), 9. moški pevski glas, 10. z njim 

izvajamo glasbo, 11. napeto čez boben, 12. glasbeno obdobje med 18. in 19. stoletjem, 13. 

glasbilo s tipkami, 14. zadnji del sonatne oblike, 16. skupina 8 pevcev, 17. glasbeno delo za 

glas z mogočno sceno, 18. glasbeno obdobje 16. in 17. stoletja. 
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MIA STOJKOVIĆ IN VESNA VUKADINOVIĆ 

 

 

S koleščki do svojih ciljev – intervju z Majo Trojanšek 
 

Maja   Trojanšek,   učenka   5.a   razreda,   je   navdušena   nad   kotalkanjem. Trenira   v 

Kotalkarskem klubu Pirueta. Ker je v tem športu zelo uspešna, sva ji zastavili nekaj 

vprašanj o treningih in tekmah. 

 

Kdo   te   je   spodbudil   za 

treniranje tega športa? 

 

V bistvu   sva   se   jaz   in 

moja sestra odločili, da 

bi se radi ukvarjali s 

športom,  in   sva   si 

izbrali kotalkanje. 

 

Kako   dolgo   že   treniraš, 

kolikokrat   na   teden   in 

koliko časa? 

 

Treniram   že  sedem   let   

in imam treninge vsak 

dan, samo   ob   petkih   

sem prosta. Treningi   

trajajo eno uro, ob 

sobotah pa dlje. 

Kako   usklajuješ   šolo   in 

treninge? 

 

V bistvu imam po šoli    

takoj treninge, po 

treningu   naredim 

domačo nalogo   in se 

učim. 

 

Na   koliko   tekmah   si   že 

bila? 

 

Ne vem, ne štejem. 

 

Kakšni   so   tvoji   cilji   za 

prihodnja leta? 

 

Želim si biti čim boljša 

na Pokalu Evrope in na 

državnem prvenstvu. 

 

Ali te družina spodbuja in 

kako? 

 

Ja,   spodbuja   me   tako, 

da   grejo   na   tekme   z 

mano   in   navijajo   zame 

ter   govorijo   mi,   da   se 

čim   bolj   potrudim   na 

treningih,   da   se   bo   to 

poplačalo na tekmah. 

 

Ali si že osvojila kakšen 

pokal? 

 

Ja, že kar veliko. 

 

Kateri je   tvoj   največji 

uspeh? 

 

Da sem zasedla prvo 

mesto na državnem 

tekmovanju. 

 

 

Maja, hvala za  tvoje 

odgovore. Želiva ti še 

veliko uspehov.
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ZARJA BRICELJ 

 

Blago, nit in šivanka – intervju z Živo Bratko in Belo Manfreda 

Živa Bratko in Bela Manfreda sta učenki četrtega razreda naše šole. Obe radi rišeta 

obleke. Zanimivo pa je, da sta se pri svojih letih lotili tudi šivanja. Odločila sem se, da 

jima bom o njunem hobiju zastavila nekaj vprašanj. 

Kdaj sta začeli šivati? 

Bela: Šivati sva začeli pri 

sedmih letih. 

Kdo vaju je navdušil? 

Bela: Mene je navdušila 

šivilja Tatjana, ki je 

prihajal k nam šivat 

obleke. Zaželela sem si, 

da bi bila tudi jaz to. 

Živa: Mene je tudi 

navdušila šivilja, pa 

obleke so mi všeč. 

 

 

 

 

 

Kaj šivata? Obleke, torbe, 

igrače? 

Bela: Jaz vse, najraje pa 

obleke. 

Živa: Jaz pa šivam 

obleke. 

Na katere kose sta najbolj 

ponosni? 

Bela: Na obleko, ki je 

bila narejena med 

prvimi. 

Živa: Najbolj sem 

ponosna na svojo temno 

roza obleko s turkizno 

zelenimi pentljami.  

Izdelke podarita ali 

obdržita? 

Bela: Nekatere podarim, 

druge pa obdržim 

Živa: Tudi jaz. 

Kdo vama priskrbi 

material? 

Bela: Meni mami. 

Živa: Meni pa material 

zagotavlja oči. 

Sta že kdaj nad kakšnim 

kosom obupali? Ga vrgli 

stran, ne dokončali? 

Bela in Živa: Ne. 

Kje dobita navdih za 

izdelavo oblačil? 

Bela: Izmislim si, kar mi 

je všeč, potem to narišem 

in naredim kroj. 

Živa: Jaz pa poskušam 

barve čim bolj spraviti 

skupaj. 

Si skicirata kaj in kako? 

Bela: Kot sem že prej 

rekla, si na list najprej 

skiciram obleko, ki 

najprej še ni pobarvana, 

nato jo še pobarvam. 

Živa: Jaz si nekatere 

skiciram, nekatere pa 

naredim kar tako, brez 

skice. 

Ali skice komu pokažeta, 

preden jih sešijeta? 

Bela pri šivanju. 

Bela v svoji kreaciji: krilo in torbica. 



USTVARJALNI PROSTI ČAS 
34 

Bela: Največkrat ne. 

Živa: Kdaj pa kdaj. 

Imata še kakšne hobije? 

Bela: Sem v drugem 

razredu violine. 

Živa: Jaz pa sem v 

tretjem razredu violine 

in treniram gimnastiko 

ob sredah. 

Hvala vama za odgovore 

in še veliko šiviljskih 

uspehov vama želim. 

 

 

 

 

 

 

 

ANA POLŠAK 

 

V 4. b med odmori 

V našem razredu se veliko 

dogaja, a največ med 

odmori.  

Med glavnimi odmori se 

radi družimo, igramo 

klaviaturo, menjamo 

nalepke in se igramo 

družabne igre. Veliko se 

tudi pogovarjamo.  

Meni odmori hitro minejo, 

ker so tako zabavni. Zelo 

rad nas zabava naš sošolec 

Dan, ki pripoveduje veliko 

smešnic, saj je on naš 

»kralj smešnic«.  

Radi tudi igramo na našo 

novo klaviaturo, ki smo jo 

dobili pred dvema 

tednoma. Mislim, da so 

odmori del najlepšega dela 

dneva v šoli. 

Upam, da so tudi pri vas 

odmori zabavni in smešni, 

če pa še niso, pa upam, da 

postanejo. 

 

 

 

 

 

 

Živine skice  
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ZARA KOLENC 

 

Poletna križanka  

1. Sedmi mesec v letu; 2. Citronček je ……; 3. Kaj si dekleta rada namažejo z lakom?, 4. Osmi 

mesec v letu; 5. Najtoplejši letni čas v letu; 6. Klapavica je …… 7. V njem pljuješ in veslaš po 

morju; 8. Živi v morju in odlično plavati zna; 9. Vsaka rožica ga ima, nanj sede metulj in spije 

nekaj nektarja; 10. Ko sonce močno sije, si jih nadenemo, da zaščitimo oči; 11. Konec tedna ali 

……; 12. Ko sije močno, zelo je toplo; 13. Ko gremo plavat, si jih oblečemo; 14. Otroci najraje 

pijejo jabolčni …;15. Ogromno in slano, vanj se gremo kopat; 16. Ogromna žival v morju; 17. 

Za hitro plavanje na stopala damo …….. 
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ANA POLŠAK 

 

Uganka 

 
Glavo ima, 

nog nima, 

in hitro 

po vodi 

se premika. 

 

(riba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                  Risba: Lara Ivanuša Jeren 


