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KORONA PRED KORONO 2019/2020  

Šolsko leto 2019/2020 je bilo zelo nepredvidljivo, saj nas 
je obiskal korona virus. Številne aktivnosti so splavale po 

vodi, med njimi tudi šolsko glasilo Brst.            

 Celotno šolsko leto smo 
vsi šolski novinarji 

pridno zbirali 

informacije, pisali 

članke in pripravljali 
zanimive prispevke. Pri 

pisanju šolskega glasila 
Brst nas je spremljala 

in podpirala naša 
mentorica Irena Sešelj. 

Prispevke si lahko sedaj 

preberete na spletni 

strani šole in morda 
izveste kaj zanimivega. 

Prijetno branje! 

BRST 



Delo poteka v novi 
telovadnici veliko lažje 
zaradi spuščanja zaves, ki 
telovadnico razdelijo na tri 
enako velike dele. Najbolj 
jima je všeč, da imajo 
učenci lepši odnos – manj 
je uničevanja, večje je 
spoštovanje. To je ena 
večjih modernih telovadnic, 
ki ima boljšo svetlobo, 
garderobe so prostorne in 
lepe. Menita, da tudi učenci 
zelo dobro sprejemamo 
novo telovadnico in 
upoštevamo skupaj 
dogovorjena pravila. Po 
dolgih 20-ih letih sta 
končno dočakala nov 
kabinet, ki je lepše 
opremljen, zasebnejši in z 
novejšo kopalnico. 
Tudi učenci so o novi 
telovadnici govorili v 
presežkih. Iz 6. razreda so 
Mija, Luka in Anja 
povedali, da se v novi 
šolski telovadnici počutijo 

Devetošolci se tudi 
pridružujejo mnenju, da se 
v novi telovadnici lažje 
telovadi, prostori se bolj 
pazijo. Pogrešajo pa fitnes 
za učence. Pripomnili so še, 
da nogometaši ne pazijo 
najbolje na telovadnico. 
Kateri so ti nogometaši, 
nama ni uspelo izvedeti. 
Mogoče jih lahko odkrijete 
bralci Brsta in jih prijazno 
opomnite, naj ravnajo z 
novo telovadnico lepo, saj 
bo le tako lahko dolgo 
služila svojemu namenu in 
nam bo v ponos. 

Iza in Lija 

dobro, saj je zelo velika, 
prostorna, lahko plezajo po 
letvah. Tudi garderobe so 
lepe, vendar je v njih 
večkrat slab zrak, saj so 
učenci prepoteni. Zato si 
želijo, da bi bilo dovolj 
časa, da bi se lahko oprhali, 
saj so tam tudi tuši. Tako 
tudi neprijetnih vonjev ne 
bi bilo več. 
Tudi sedmošolci pravijo, da 
se v novi telovadnici 
počutijo veliko bolje kot v 
stari, lažje se telovadi, saj je 
veliko prostora, učenci 
imajo zelo spoštljiv odnos. 

V novem šolskem letu smo končno začeli 
telovaditi v novi šolski telovadnici! 
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Najbolj nestrpno sta novo telovadnico pričakovala učitelj in učiteljica športne vzgoje. Ko 
sva se z njima pogovarjali o novi telovadnici, sta izpostavila odlično počutje v njej. Svoje 

mnenje o novi telovadnici pa so podali tudi naši učenci. 
NOVA TELOVADNICA, NOVI VTISI 



V sredo, 2. oktobra 2019, okoli 18. ure je v 
novi mislinjski športni dvorani potekal 
sprejem Saša Štalekarja, odbojkarja 
slovenske reprezentance. Ko se je peljal po 
hribu z gasilskim avtomobilom, so gasilci s 
cevmi škropili okoli njega. Nekateri smo imeli 
tisti čas trening odbojke, zato smo ga 
pričakali pri vratih in naredili navijaški val. 
Novinarka ga je spraševala o občutkih in kaj 
vse je pričakoval na minulem evropskem 
prvenstvu v odbojki za moške. Povedal je, da 
si nihče iz ekipe ni mislil, da bodo prišli tako 
daleč – osvojili so srebrno kolajno. Veselijo 
se svojega uspeha, ampak še vseeno so 
razočarani, da ni medalja okoli vratu zlata. 

Novinarki  je kot zanimivost povedal, da 
se je v mladosti preizkusil v več športih 
– treniral je smučanje in rokomet. Pri 
smučanju je veliko padal, zato je opustil 
ta šport, pri rokometu pa so ga nekateri 
zbadali, da je previsok, saj ga ne morejo 
spraviti v gol, zato se je odločil, da ne 
bo več treniral. V odbojki se je preizkusil 
šele pri štirinajstih letih. Njegov takratni 
trener Urban Oder nam je zaupal, da so 
ga vsi njegovi takratni soigralci 
spraševali, kako to, da je tako visok, saj 
ni mogel skozi vrata, če se ni sklonil.  
Sprejema sem se udeležila tudi sama. 
Bil je zanimiv in po koncu smo se lahko 
z njim tudi fotografirali. Spremljala sem 
tudi tekme evropskega prvenstva in bila 
sem navdušena nad igro, borbenostjo in 
povezanostjo naših reprezentantov.  
Sprva sem bila razočarana nad porazom 
v finalu, ampak ugotovila sem, da so se 
zelo potrudili, iz sebe izželi vse, kar je 
bilo mogoče. Naši fantje so prikazali 
odlično igro. Lahko smo zelo ponosni na 
njih!  

Leja Pačnik 

SPREJEM NAJVIŠJEGA ODBOJKARJA V SLOVENSKI 
REPREZENTANCI 
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Pri moji devetošolki 
Manci imam rada, da 
sva veliko skupaj, 
vedno mi pomaha, ko 
se vidiva. Rada bi, da 
bi se igrali družabne 
igre ter se pogosteje 
videli.  ANA 

Moja devetošolka je Alina. Zelo me 
spoštuje in me ima rada. Kadar jo prosim 
za pomoč, mi pomaga. Vedno me 
pozdravi in objame. Rada bi, da bi bila 

večkrat z  mano pri pouku.  

Z mano je vedno Juriy. Z njim 
se lahko igram, pišem, berem 
in me vedno nasmeje. Ko se 
srečava, mi reče: »Zdravo, 
Lovro.«  Z devetošolci bi se 
rad več igral, lahko bi šli 
skupaj na izlet ali pa bi skupaj 
telovadili, pripravili lutkovno 
predstavo. Naj pridejo večkrat 
k nam!  LOVRO 

Moj devetošolec je Žan in je zelo 
prijazen. Ko se srečava, mi da 
petko. Ko bom devetošolec, bom 
do prvošolcev zelo prijazen in se 
bom z njimi igral.  KSAVER 

Na naši šoli že nekaj let poteka projekt 
botrstvo. To je projekt, pri katerem 
sodelujejo prvošolci in osmošolci, drugošolci 
in devetošolci. Vsako leto na začetku 
šolskega leta se osmošolci skupaj z 
razredničarko odpravijo v prvi razred, kjer se 
novi, še neizkušeni prvošolčki, spoznajo z 
mladostniki iz višjih razredov. Pri tem si vsak osmošolec izbere svojega »varovanca« oz. 
prvošolca/prvošolko, katerega/katero bo varoval dve leti, se z njim/njo  spoprijateljil, ga/jo 
bolje spoznal ter se z njim/njo  med odmorom družil in mu/ji tako polepšal dan. Ta projekt 
je odličen, saj si tako osmošolec kot tudi prvošolec pridobita svojega zaupnika, si 
medsebojno pomagata in krajšata čas.   
Drugošolci so povedali, da se jim zdi botrstvo super, saj si pridobijo starejšega prijatelja, 
kar se jim zdi res »cool«. Izbrali sva nekaj zanimivih misli. 

Moj skrbnik 
Žiga je vedno 
nasmejan in 
zabaven. 
Vedno ga 
srečam na 
postaji. Ob 
srečanju mi 
vedno da 
petko.  FILIP 
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Moja devetošolka 
Nives je zelo prijazna 
in lepa. Vedno me 
pozdravi in se mi 
nasmehne. Rada bi, 
da me nauči plesti kito 
s štirimi vrvicami.  
EVA 

So zelo prijazni. 
Priskočijo mi na 
pomoč.  PATRIK 

Botri so fajni. Radi 
se igrajo. Lepo se 
obnašajo do mene.  
MATEVŽ 

Devetošolce vidim na avtobusni postaji. Zdijo se mi: 
modrejši, pametnejši, višji, starejši, imajo več 
besednega zaklada kot jaz. Želim si, da ko bom 
devetošolka, bom postala botra kot moja botra Loti.  
MIA 

Z botri smo se 
spoznali v prvem 
razredu. Pomagajo 
nam pri težkih 
nalogah. Kak odmor 
pridejo k nam v 
razred. Srečam jih, 
ko grem v 
knjižnico. Včasih so 
smešni. EDNA 

Moja botra mi veliko 
pomaga in je 
prijazna. Pogosto me 
pride obiskat. Je 
velika in nasmejana.  
MANCA 

Tudi sama sem mnenja, da so taka druženja zelo pomembna, saj spoznavamo drug 
drugega, se družimo, si pomagamo. Še posebej smo ponosni, da nam mlajši učenci 
zaupajo ter se obrnejo na nas, ko kaj potrebujejo. Pa ne samo ob naših skupnih 
druženjih, ampak tudi ob naših srečanjih na hodniku. Objem in prijazna beseda 
nam veliko pomenita.  NEŽA 

 

Tudi novinarji  osmih in devetih razredov se 
pridružujemo mnenju, da so ta druženja zelo 
zabavna, v dobro vsem, saj tako prvošolci ter 
drugošolci kot tudi mi dobimo novega prijatelja, 
zaupnika. Še posebej pa smo veseli takrat, ko 
nam mlajši povedo, da so našega obiska zelo 
veseli in nas povrhu vsega še  močno objamejo in 
povejo, da smo njihovi najboljši prijatelji. 

PA NOVINARJI? Pa še nasvet drugošolca 
devetošolcem. 

Vsem devetošolcem priporočam, 
da so manj na telefonu in naj manj 
smetijo avtobusno postajo. Naj ne 
hodijo pred poukom in po njem v 
trgovino. 

Tinkara P. in Ana P. 
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Prijateljstvo je 
super. Prijatelji mi 
radi pomagajo. Z 
njimi se lahko 
družim.  ILJ 

Prijateljstvo pomeni, da se 
družimo, se ne tepemo, se 
spoštujemo, se ne 
prepiramo, si pomagamo, 
se ne ščipamo, se igramo in 
se ne pikamo z barvicami.  
JAN  

Prijateljstvo pomeni, da smo prijazni drug 
do drugega. Imamo se radi in se 
spoštujemo. Skupaj se igramo in si 
zaupamo. Imamo lahko več prijateljev. 
Povemo si skrivnosti. Tudi posodimo si 
različne stvari. Če smo žalostni, nas prijatelji 
tolažijo.  Prijatelji so povsod.  LARISA 

Prijatelji so lahko fantje in punce. 
Ni pomembno, kako so oblečeni in 
kakšni so. Prijatelji se ne 
pretepajo, imajo se radi in si 
posojajo stvari.  EDNA 

Prijateljstvo je, da si posojamo stvari, se spoštujemo, 
pomagamo, tolažimo. Nikoli jim ne rečemo grdih besed. 
Rada se družim s prijateljicami, ker sem družabna.  MIA 

Meni prijateljstvo pomeni veliko, saj te prijatelj spodbuja in ti vedno stoji ob strani. Prijate-
lji te tudi veliko naučijo, ker so ti kot družina. Včasih se s prijatelji skregamo, ampak se hi-
tro tudi pobotamo. Prijateljev je lahko veliko ali pa je samo eden. Včasih ti dajo kakšen 
obesek ali zapestnico, da se ob slabih časih spomniš na njih. Prijateljstvo je res čarobno, 
ker so prijatelji res dragoceni in pravi zaklad. Če nimaš prijatelja, si ga moraš najti, ampak 
nikakor ne s podkupovanjem ali izsiljevanjem. 

       Neža Zaveršnik in Vita Kovač 

Ana Trost 



DOBILI SMO NOVE TRI SOŠOLCE. 

Z NAMI SE IGRAJO. 

MED SEBOJ SMO RAZLIČNI. 

SKUPAJ REŠUJEMO MATEMATIKO. 

RADI SE IMAMO. 

Matevž Ošlak 2. r. POŠ Dolič 

V RAZRED SO PRIŠLI NOVI PRIJATELJI, PRVOŠOLCI. 

Z NAMI SE UČIJO IN IGRAJO. 

MED SEBOJ SI POMAGAMO. 

UČIMO SE V SKUPINAH. 

RADI SE IMAMO. 

Živa Ošlak 2. r. POŠ Dolič 

Tudi na naši Podružnični šoli Dolič so se pogovarjali o 
prijateljstvu. 
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Včasih pa iskreno prijateljstvo preraste v prvo ljubezen, 
ki je sladka kot bombonček. 

MOJE RAZMIŠLJANJE O 
LJUBEZNI 

Pri moji starosti o ljubezni ne 
vem veliko. Vse, kar vem, sem 
slišal in videl v svoji družini. 
Ljubezen pomeni nežnost, 
spoštovanje in skrb za tistega, 
ki ga imamo radi. Ko sem imel 
šest let, sem imel simpatijo. 
Takrat mi je bila najlepša na 
svetu. Bilo me je sram govoriti z 
njo, vendar je kot vse simpatije 
minila. Skupaj smo hodili v šolo 
in postala sva najboljša 
prijatelja. Vem, da bo prišlo in 
minilo še veliko simpatij, dokler 
ne bo prišla prava ljubezen. 

Goran Sjenica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBEZENSKA 
ZGODBA 

Maja in Jure sta se sprehajala 
po razsvetljeni poti. Tam sta si 
dala prvi poljub. Mimo je prišel 
učitelj in ju opazil, a Maja in 
Jure tega sploh nista opazila. Ta 
poljub je bil tako dolg, da je 
mimo prišel še njun prijatelj 
Peter in vprašal: »Kaj pa 
počneta?« Maja in Jure sta 
zardela, tako jima je bilo 
nerodno in v ušesih jima je 
začelo cingljati. Slišala sta 
nadzemeljski zvok. Po 
petnajstih letih sta se poročila 
in si obljubila mirno življenje. 

Vita Kovač                             
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MOJ ATI 

Ti si moj ati in rada te imam. 

Včasih si tečen, a si v redu fant. 

Vedno nekaj kupiš, vedno se 
muliš, 

a vem, da to delaš tudi zame. 
 

 

MOJA MAMA 

Ti si moja mama in rada te 
imam. 

Vedno si prijazna in ljubezniva. 

Si kot super junakinja, 

saj si najboljša mamica. 
 

 

MOJ BRATEC 

Ti si moj bratec in rada te 
imam. 

Si navihan fant, a polepšaš nam 
dan. 

Z mano se igraš, z mano 
sestavljaš puzle 

in to je tvoj dar. 

Najbrž poznate to staro ljudsko modrost. S strahom se srečujemo vsak dan. 
Saj poznate tisti občutek, ki ga občutimo pred testi, spraševanji, ko se 
izprazni baterija na telefonu, ko zmanjka internetne povezave …  

PETROV STRAH 

Petra ponoči zelo je strah, 

reče si le: »Ne bodi šibak.« 

V postelji v temi odtava v sanje, 

tam on potrebuje vse znanje. 

Zjutraj zbudi se in si misli: 

»Premagal sem strah, zdaj vse je kot 
prah.« 

Lavra Gošnjak, 5. a 

PESMI O DRUŽINI 

Maruša Čevnik iz 3. a je razmišljala o svoji družini in nastale so tri prisrčne pesmice. 



V petek, 15. novembra 2019, nas je nekaj učencev iz 
različnih razredov odšlo v spremstvu psihologinje Mojce 
na Tretjo OŠ Slovenj Gradec. Tako smo jim vrnili 
lanskoletni obisk na doliški šoli. 

Takoj ko smo se pripeljali do šole, so nas učenci že 
pozdravljali in sprejemali s toplimi pogledi in nasmehi. Ni 
manjkalo tudi iskrenih objemov. Takšnega sprejema smo 
bili zelo veseli in smo komaj čakali na zanimivo druženje. 

Najprej so nam predstavili šolo, zapeli in nekateri še 
zaigrali na inštrumente. Njihov nastop je bil res prisrčen. 
Potem smo se razdelili  v skupine.  Midva z Aljažem sva 
bila med najstniki, ki so bili stari 16 let in več.  Drug 
drugemu smo se predstavili. Povedali so nam, na kakšen 
način se učijo in kakšne knjige berejo. Prvič sva slišala za 
Lahko branje. Vas zanima, kaj je to? To so knjige, ki jih 
najdemo v knjižnicah na knjižnih policah za odrasle.       

Te knjige pisatelji potem  prilagodijo lažji 
stopnji razumevanja. To pomeni, da ima knjiga 
razumljivo in skrajšano vsebino, med 
besedami so veliki presledki,  črke so večje, v 
vsaki vrsti pa je lahko le po pet do šest besed. 
V tem dopoldnevu smo s skupnimi močmi 
napisali knjigo za Lahko branje z naslovom 
Rešitev na ladji, ki govori o dečku z 
Aspergerjevim sindromom. Morava priznati, 
da nam je odlično uspela. Na koncu smo 

izdelali še srčke iz vate in si jih izmenjali med sabo.  

Dopoldan se je kar prehitro iztekel in morali smo se posloviti. Slovo je bilo težko, a smo si obljubili, 
da se naslednje leto srečamo na naši šoli. 

Aljaž Orličnik in Maša Šmon 
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RANJENA NARAVA 

Kaj naj pišem pod tem naslovom? To je bila prva 
misel, s katero sem se spopadala ob tem 
naslovu. Enostavno ga nisem razumela. Narava, 
invalidi, odnos do drugačnih … 

Sama sprejemam invalide in skrbim za naravo, 
tudi ljudje okoli mene se do okolja in ljudi 
obnašajo spoštljivo, zato sem naslov videla in 
razumela kot krivičen. Zdelo se mi je, da kaže 
name, kot da počenjam slabe stvari v odnosu do 
šibkejših – narave, ljudi. Težko se mi je namreč 
postaviti v kožo nekoga, ki drugačnosti ne 
sprejema. Enostavno jih ne razumem. Vsak 
človek je enkraten, poseben in takega moramo 
sprejemati. Najprej sebe, potem tebe, njega … 

In potem me spreleti … Kako bi jaz preživela 
samo en dan kot slepa ali pa na invalidskem 
vozičku? Ob tem vprašanju me prešine misel, da 
pa za invalide v okolju, v katerem živim, morda 
le ni tako poskrbljeno, kot sama mislim, da je. 
Toliko govorimo, da jih sprejemamo, toliko tudi 
pozabimo na njihovo prisotnost. Meni stopiti na 
pločnik ne predstavlja nobene ovire. Invalidu na 
invalidskem vozičku pa jo zagotovo. Vendar se 
ob tem tudi vprašam, kaj lahko jaz kot 
osnovnošolka naredim glede tega. Po mojem 
mnenju lahko pišem o tem in ozaveščam 
pristojne ljudi, naj okolje bolj prilagodijo 
invalidom, kaj več pa ne morem narediti. Sama 
ravno ne morem narediti klančin, spremeniti 
pločnikov. Drugo vprašanje pa je, če bo moje 
opozarjanje, zdrave štirinajstletnice, našlo pot 
do vseh tistih, ki imajo moč in denar, da kaj 
spremenijo.  

 

Ali je naša občina dovolj prilagojena invalidom? 
Čeprav je dobila naziv »Občina po meri invalidov 
2019«, to še ne pomeni, da je res za invalide že 
vse urejeno. Po mojem mnenju še ni. Človek na 
invalidskem vozičku sam ne bi mogel priti v 
zgornje nadstropje šole, prav tako bi težko sam 
prišel v cerkev, da o banki sploh ne govorim.  

Moramo res podeljevati občinam naslove, da so 
invalidom prijazne. Sama mislim, da ni 
potrebno. Vsaka občina bi morala delati v prid 
invalidom in tega naslova sploh ne bi bilo 
potrebno podeljevati. Invalidi so del naše 
skupnosti, del naše družbe, zato bodimo do njih 
iskreni in strpni. Zaradi njih naredimo klančine, 
lažje dostope do cerkve, banke, pošte. To bo 
pokazalo našo človečnost. Samo naziv ne šteje. 

Maša Šmon, 9. b – Spis je bil nagrajen na 
natečaju Društva invalidov Mislinja. 

Monika Črep 
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ALI KAKO PREŽIVETI DEVET LET V ŠOLI 

Ste morda šele na polovici osnovne šole in ste nad vsem že obupali? Mi devetošolci smo vse to že 
»skoraj« preživeli, zato bomo del naših izkušenj o »preživetju« delili tudi z vami. 

NASVETE UPORABLJAJTE NA LASTNO ODGOVORNOST! 

Da pa ostanemo med poukom kolikor 
toliko  zbrani, pa se v ustih nekaterih 
učencev pogosto znajdejo žvečilni gumiji. 
Učiteljice pa do njih iz neznanega razloga 
gojijo strašno sovraštvo. Nekatere 
učiteljice pravijo, da zato, ker se počutijo 
kot v hlevu polnem krav in ne v učilnici z 
učenci. A večina učencev se s tem ne 
strinja, saj jih čigumiji pomirjajo in 
zmanjšujejo stres. Poleg tega se zadnje 
čase učenci trudijo žvečiti z zaprtimi usti, 
da učiteljice ne bi spominjali na krave. Da 
pa bi čigumi v ustih obdržali čim dlje, si 
nekateri pomagajo z roko, ki jo dajo pred 
usta, ostali pa sklonijo glavo čim niže in se 
pretvarjajo, da rišejo ali berejo.   

Vam je med poukom velikokrat 
dolgčas? Kako ga pregnati? 

Za preganjanje dolgčasa je dobrodošlo 
risanje po zvezku. Če si dovolj spreten, 
pa lahko sosedu napišeš sporočilo. Ko 
pa ga le-ta prebere, ga iz previdnosti 
raje iz zvezka zradiraj. Zelo drzni si 
privoščijo tudi klepetanje – seveda ne o 
snovi, ampak o tem: ali gremo v TUŠ, 
katero igrico bomo popoldan igrali na 
računalniku, kdo je v koga zaljubljen ... 
Če pa ti ni do pogovora, lahko med 
zadnje strani zvezka zatakneš revijo in 
se nato pretvarjaš, da iščeš zelo 
pomembne podatke po zvezku. Nekateri 
pa si dolgočasenje popestrijo tako, da 
se radi zatečejo k svojim telefonom. A 
učiteljice to hitro opazijo, še posebej, 
ko učenec nepretrgoma gleda v neko 
točko pod mizo. Nekateri se iz tega 
izmažejo tako, da z eno roko »rišejo po 
zvezku«, z drugo pa tipkajo po 
telefonu. No, drugi pa se znajdejo tako, 
da imajo pod mizo poleg telefona tudi 
kalkulator. Ko jih učiteljica vpraša, kaj 
imajo pod mizo, pa namesto telefona 
pokažejo kalkulator, na katerem naj bi 
nekaj računali.  

 

Lenart Cvikl 



Kmalu pridejo na vrsto testi. In slaba ocena. In starši, ki se s tem ne sprijaznijo. In ti 
vzamejo telefon, prepovejo uporabo računalnika, obiske prijateljev in druženja … Do 
tega pa po učiteljevem mnenju, če bi opravljal domače naloge, ne bi prišlo. Tako od 
njih tudi ne moreš pričakovati pomoči na govorilnih urah, saj staršem povejo za vse 
neopravljene naloge. Na testih pa se nekateri rešujejo s »plonkci«, a po navadi na 
svoje »pripomočke« zapišejo samo tisto snov, ki je sploh ni na testu, in potem (spet) 
pišejo »cvek«, drugi pa se zanašajo na tiste »piflarje«, s katerimi postanejo prijatelji le 
za tisto uro. Nastopi pa težava, če te pri tem zalotijo učitelji, ti vzamejo test in 
napišejo enko. Žal pa ne poznamo boljše tolažbe kot to, da bi tako ali tako pisal ena. 
Če pa misliš, da bi z lastnim znanjem dobil vsaj dva, je morda bolje najprej napisati 
vse, kar znaš brez »pomoči«. Če pa želiš, lahko tudi malo tvegaš in na koncu vse 
»preveriš« še s pomočjo »plonkcev«. Seveda pa se načini prepisovanja razlikujejo od 
učitelja in predmeta.  
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Seveda pa vseh težav ni mogoče rešiti s čečkanjem, sploh pa ne težav, ki so povezane z 
domačimi nalogami. Večina učencev meni, da je to nekak nebodigatreba. Kdo sploh dela 
domačo nalogo? Naredi jo  le nekaj učencev (še sreča, da so tudi takšni!!!), potem pa 
ostali prepišejo od njih. Če pa se jim še tega ne da storiti, se izgovorijo, da jih ves dan ni 
bilo doma, da so se učili za nek drug test ali pa za spraševanje. To pa po navadi ne deluje, 
če je to izgovor že pri samem pregledovanju domače naloge. Učitelji temu izgovoru 
»nasedejo«, če se jim opravičiš že pred uro, pri tem pa narediš zeloooo tragičen obraz.  A 
tudi to ne bo delovalo, če se bo ponavljalo. Nekateri učenci pa se  pri matematiki radi 
izgovarjajo »nimam tega primera« ali pa kar »tega pa nisem znal«. Pri določenih 
predmetih pa si tega ne morete privoščiti. Ko kakšna učiteljica ugotovi, da nisi naredil 
zapiskov iz učbenika, te bo čez kakšnih deset minut vprašala. Ni ravno uganka, katero snov 
te bo vprašala. Odprla bo zvezek in spraševala le tisto snov, ki je nimaš zapisane, na koncu 
pa bo rekla, da se je zelo trudila in iskala znanje, a ga žal tvoji možgani ne premorejo. 

Z devetošolci smo opravili anketo in ugotovili, da so pri plonkanju malo aktivnejši fantje. Najboljši 
načini za plonkanje?  Naša generacija se najbolj zateka k listkom in tudi telefonom. 

Tako se je skozi devet let šolanja “izkazala” letošnja generacija devetošolcev.  Na srečo učiteljev 
bomo šolo že čez dva meseca zapustili in ostalim prepustili »živciranje«. Upamo, da boste pri tem 
vsaj pol toliko dobri, kot smo bili mi. Veliko sreče.  

Devetošolki Neža in Nives 



Odraščanje je zame del življenjske poti, 
na katero se mora prav vsak človek podati. Za 
nekatere je ta pot  strma, za druge pa manj. 
Moja pot, po kateri sedaj hodim,  je solidna. Ni 
pretežka in ne prelahka, lahko bi bila še boljša. 
Seveda pa se vsake toliko časa pojavijo na tej 
poti ovire, katere sem prisiljena prehoditi, toda 
vem, da me bodo izoblikovale, s pomočjo njih se 
bom učila. Dobro se zavedam, da je šola moja 
prva stvar in z znanjem, ki ga bom še pridobila, 
se mi bodo odpirala vrata v svet. Seveda pa si 
vsak želi, da bi bil njegov svet oziroma njegovo 
življenje čim lepše. Tudi jaz, Ana, si kot 
štirinajstletnica želim čim več lepih trenutkov, 
zato se trudim biti čim bolj dobra po duši, da 
sem prijazna, spoštujem druge, predvsem z 
namenom, da bi bilo tudi življenje ljudi okoli 
mene čim lepše. 

Odraščanje je lahko včasih res težko, saj 
tako rekoč iz otroka prehajaš v odraslo, 
odgovorno osebo. Tudi jaz sem najstnica in 
moram priznati, da je včasih naporno. Sem 
človek tihe in mirne narave, ampak ko me  kaj 
razjezi, sem pa lahko zelo glasna, včasih celo 
preveč. Sem tudi bolj trmasta, kar je včasih 
prav, saj s tem dosežem cilje,  ki sem si jih 
zadala. Včasih pa me trma pripelje v situacijo, ki 
si je ne želim. Pa saj odraščanje ni tako slabo, 
kot marsikateri najstnik misli; lahko je zelo 
zabavno, pa tudi nevarno. Na vsakem koraku 
svojega življenja moram paziti na nevarnosti, 
tudi na to, s kakšnimi ljudmi se bom družila. 
Lahko spoznam ljudi, ki so prijazni, prijateljski, ki 
me spoštujejo in mi dajejo v življenju dobre 

nasvete in spodbudne besede, ki mi pomagajo 
in dajo samozavest, da lažje dosegam svoje cilje, 
ki sem si jih zastavila. Lahko srečam ljudi, ki so 
dvolični, neiskreni, pred tabo so prijateljski, za 
tvojim hrbtom pa obrekujejo in ti zabadajo nož 
v hrbet. Želim si, da bi se takim ljudem lahko v 
življenju čim bolj izognila. Ampak kako? Ne vem. 
A mislim, da se bom tega lahko naučila le iz 
izkušenj, ki mi jih bo življenje postavljalo na poti 
odraščanja, pa ne samo na poti odraščanja, 
ampak na poti skozi življenje. Kot tretje  pa 
lahko srečam ljudi, ki so nesramni, prepirljivi in 
čakajo na vsakem koraku trenutke, da se bom 
lahko sprla z njimi. Ampak vsak človek bi tudi 
tem ljudem moral dati priložnost. Mogoče le 
niso tako slabi, kakršne se kažejo navzven, in v 
resnici znajo prisluhniti sočloveku. Moram pa se 
paziti ljudi, ki me lahko speljejo na stranska 
pota. 

Ko pogledam današnji svet opažam, da je 
čedalje več  ljudi, ki so nestrpni do sočloveka, 
sočutje jim je tuje. Vedno več jih gleda samo na 
zunanjo podobo. Vse več je posmehovanja oz. 
izključevanja ljudi druge rase, vere in invalidov. 
Ne razumem, zakaj tudi njim ne damo 
priložnosti, da se pokažejo in izkažejo kot ljudje, 
vredni dostojnega življenja. Zavedam pa se, da 
se nikoli ne bodo vsi ljudje strinjali z mano in z 
mojim mišljenjem. Tudi jaz moram biti strpna in 
prisluhniti drugim, mogoče se mi bo njihovo 
mišljenje zdelo celo boljše od mojega. 
Navsezadnje pa moram ostati zvesta tudi sama 
sebi, kdaj zastopati svoja stališča in 
najpomembnejše, verjeti vase in v svoj uspeh. 
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Seveda pa bo na poti do uspeha, življenje od mene zahtevalo mnoge  preizkušnje. Ampak prav 
nobena izkušnja me ne sme tako razočarati, da bi se pod njeno težo zlomila, ampak mi mora dati 
novo moč, ki me bo pobrala in dala vedeti, da sem se iz napak tudi nekaj naučila. 

Če veš, kaj v življenju želiš, ni tako težko. Vem, da bo življenje predme postavljalo še mnoge 
preizkušnje in iz vsake še tako slabe preizkušnje se bom morala nekaj novega naučiti, da bom 
odrasla v modrega človeka.  

 Ana Pogorevc 

Mama naj nese smeti 
namesto mene! Ata in mama 
pa ne smeta biti  huda, ko 
nagajam. Zakaj mama ne nosi 
kape, jaz jo pa moram?  EVA 

 

Zbrali in uredili: Vita in Iza 

MI IN ODRASLI 
Otroci in najstniki se velikokrat trudimo povedati staršem, kaj nas moti v življenju z njimi, vendar si 
tega ne upamo. Otroci iz 2. b so zapisali, kaj si želijo sporočiti staršem. 

Manj se vozite z 
avti, več 

kolesarite ali 
hodite peš.  FILIP 

Ni mi všeč, ker mi starši 
ne dovolijo, da bi kam šel 
sam.  PETER 

Želim si, da bi me brat 
in starši še naprej 
spremljali na poti v 
šolo. Sam si želim 
pripraviti oblačila 
večkrat na teden. 
Mama in ata naj 
telovadita, da bosta 
zdrava. Nočem, da mi 
starša pospravljata 
igrače.  KSAVER 

Otroci staršem vedno govorimo, da 
naj nam kupijo tisto, kar si želimo. To 
dobimo, ker vedno zmagamo z jokom, 

mulo ali s trmarjenjem. A včasih 
starši nimajo dovolj denarja za vse, 

kar si mi želimo. Oba namreč trdo 
delata v službi, otroci pa se tega 

premalo zavedamo. Zato mi starša 
vedno govorita, da si naj kaj kupim s 
svojimi prihranki. Zato moram sama 
varčevati denar, da si lahko kupim, 

kar si želim.  NINA 

Želim, da bi starša šla z 
menoj spat. Ne maram 

pa, da me zgodaj zbudita. 
Oče in mama skrbita 

zame. Vsak dan mi kuhata 
in kupita, kar potrebujem.  

MELANI 

Patrik Zupanc 



Koroška in Slovenija sta vas najbolj spoznali v 
oddaji Slovenija ima talent leta 2018. Zakaj ste 
se odločili za sodelovanje na Talentih? 

V bistvu se sploh  nisem hotela prijaviti. Potem pa 
sem si rekla, če mi je življenje prineslo to oddajo 
na mojo pot, to pomeni, da moram sprejeti izziv. 
Za to izkušnjo mi sploh ni žal. V oddaji me je 
prepoznala cela Slovenija, ne samo Koroška. 

Žal se je za vas tekmovanje končalo v polfinalu. 
Ali so bila vaša pričakovanja višja? 

Ne, pričakovanj sploh nisem imela. Kar sem se že 
dolgo nazaj naučila, da če ne pričakuješ kaj, je vse 
dobro, če pa pričakuješ preveč, si pa lahko hitro 
razočaran. Tudi danes, ko sem prišla na vaš 
koncert, nisem pričakovala nič. Rekla sem si 
samo, da moram  narediti žurko in točno tako je 
bilo. 
Vsekakor pa vam je to sodelovanje prineslo 
nove izkušnje. Katere? 

Ja, seveda, predvsem kako govoriti pred kamero. 
To ni tako lahko, kot izgleda. Sem pa tudi 
ugotovila, da zelo dobro funkcioniram pod 
pritiskom, saj sem pred finalno oddajo, na 
generalki, ko še ni bil prisoten pritisk, zelo slabo 
zapela. Potem pa bolj kot se je bližala ura mojega 

nastopa, mirnejša sem postajala. Ko pa je šlo 
zares, sem samo zaprla oči in prešla v nek svoj 
svet ter zapela najbolje, kar je bilo mogoče. 
Ampak če ne bi vadila, toliko kot sem, to pomeni 
po ure in ure vsak dan, tudi to ne bi nič pomagalo. 
Tako da je treba zelo veliko delati. 
Vemo, da vam glasba veliko pomeni, verjetno 
vas spremlja že iz otroštva. Kdaj ste začutili, da 
bi bila lahko glasba vaš svet? 

Ko sem bila stara 28 let, sem imela zdravstvene 
težave in sem za šest let prenehala z glasbo, nehala 
igrati kitaro, pela v bistvu nisem nikoli. Pred tremi 
leti pa sem zopet dobila navdih za glasbo. Začela 
sem se učiti peti. To je nekaj, kar hočem početi v 
svojem življenju. Trenutno še ne morem živeti od 
tega, bom pa definitivno čez nekaj let. 
Kakšni pa ste bili kot otrok oz. najstnica? 

Prava »nindža«. Zelo rada sem igrala nogomet in 
se družila s fanti. Plezali smo po drevesih, metali 
jabolka na hiše. V bistvu to, kar so počeli fantje, 
sem počela tudi jaz. Ogromno energije imam že iz 
otroštva. Taka kot sem bila včasih, sem tudi danes. 
Kaj pa šola, ste jo radi obiskovali? Se mogoče 
spomnite kakšnega zanimivega dogodka, ki 
vam je ostal v spominu? 

Saj šola je fajn, samo da sem morala v srednji šoli 
vstajati že ob pol šestih. Veliko raje sem doma 
vadila kitaro, kot pa se učila. 
S čim se ukvarjate poleg glasbe? 

Delam na Koroški regionalni televiziji, sem 
snemalka, montažerka, kjer stojim za kamero. Kar 
je bilo na Talentih zelo smešno, saj sem morala 
stati pred kamero in sem začutila, kako se počutijo 
ljudje pred njo. Imam pa tudi žival, ki ji je ime 
Tigra.  

Stran 17 »MORAŠ BITI MOČAN, DA SI LAHKO REČEŠ, DA SE IMAŠ RAD IN 
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Dunja Verhovnik, simpatična in igriva pevka, nas je letos kot novoletno presenečenje  obiskala 
na naši vsakoletni prireditvi ob zaključku leta. Je zelo odprta oseba, zato tudi sama večkrat 
pove, da življenje ni rožnato in da se moraš spopasti s številnimi preizkušnjami, tako kot se je 
morala ona. 
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Sami ste se v mladosti spoprijemali z 
anoreksijo, s katero se danes bori še veliko 
deklet. Kako ste se z njo spopadali? Kaj bi 
svetovali dekletom, ki se znajdejo v teh 
težavah? 

Najprej sem imela anoreksijo, nato bulimijo. S tem 
se nisem ukvarjala, dokler nisem prišla na oddajo 
Slovenija ima talent. Sprva nisem hotela 
spregovoriti o tem, potem pa je vse skupaj tako 
naneslo, da sem povedala. Odzvalo se je veliko, 
veliko ljudi, ki so mi pisali, predvsem punce. Eno 
dekle mi je pisalo, da je ravno v fazi bulimije, 
ampak ko me je slišala preko medijev, se je 
odločila prenehati, saj je zaradi mene dobila večji 
zagon, da lahko to premaga. Je pa res, dokler sam 
sebe ne prepričaš, da ti nekaj škodi, ti nihče drug 
ne more pomagati. Sam moraš biti tako močan, da 
si rečeš, da se imaš rad in da lahko to premagaš. 
 

 

Vemo, da ste zelo odprta in iskrena oseba. Sami 
ste v  številnih intervjujih izpovedali, da ste 
istospolno usmerjeni. To je danes med ljudmi  
še vedno tabu tema. Kaj vam je dalo pogum, da 
ste spregovorili o tem? Kakšen pa je bil odziv 
okolice? Menite, da vas po tej izpovedi drugače 
sprejemajo? 

Pogum mi je dala oddaja. Tega  sprva nisem 
nameravala razkriti javnosti. Nato pa me je 
novinarka pred oddajo z vprašanji napeljala na to, 
da sem tudi o tem spregovorila. Odziv je bil 
neverjetno pozitiven. Predvsem si mislim, da so 
starejši ljudje bolj »trdi« glede tega. Ne dolgo 
nazaj pa je ena starejša gospa pristopila k meni, me 
objela in čestitala, da sem spregovorila o tem. Se 
pa sploh ne oziram na negativne komentarje, ker te 
to lahko vrže iz tira. Nihče me zaradi tega ne 
sprejema drugače. Tistim, ki jim že prej nisem bila 
všeč, jim tudi zdaj nisem. 
Bliža se konec leta in prav vsak ima skrite želje 
in cilje, ki bi jih rad uresničil v prihajajočem 
letu.  Kakšne želje pa imate vi oz. katere cilje 
ste si zastavili in bi jih radi uresničili?  
Delam na dolgi rok. Sedaj mi je v ospredju, da 
izdam kakšno avtorsko pesem, potem pa, da bom 
imela čim več nastopov, koncertov. Želim 
ogromno sreče sebi in vsem drugim. 
Boste v letu 2020 imeli koncerte? Kje? 

Seveda. To si neizmerno želim, ampak trenutno še 
ne vem kje. Letošnje leto 2019 sem končala z 
današnjim koncertom, tukaj na vaši šoli. 
Za konec pa še misel ali želja za vse bralce 
Brsta. 
Spoštujte se med sabo, radi se imejte, predvsem pa 
spoštujte sebe in druge. Želim pa vam ogromno, 
ogromno, ogromno sreče in ljubezni. 
Hvala za sodelovanje in vse lepo v letu 2020 in 
pa veliko uspehov na vaši glasbeni poti. 
Hvala lepa tudi vama! 

Ana Pogorevc in Tinkara Podjaveršek 



Zgodilo se je pred davnimi časi, ko so starši 
desetletnega Vinka umrli in zanj sta potem skrbela  
babica in dedek v Mislinjskem grabnu. Vinko se je nekega 
dne igral na seniku. Raziskoval je dedkovo orodje, dokler 
ni zaslišal nekaj nenavadnega. Bil je čuden zvok, ki je 
prihajal od zunaj: »Dam, dam, dam!« 

Stekel je skozi vrata senika, oprezal po dvorišču in 
okoliškem grmovju. Njegovo pozornost je pritegnil klobuk 
v grmovju. Zmedeno se je razgledoval okoli, saj je sprva 
mislil, da je to dedkov klobuk. Klobuk se je v tistem 
trenutku začel premikati. Vinko je prestrašeno obstal in 
strmel, kako se klobuk dviguje vedno višje in višje. Izpod 
klobuka se je vanj naenkrat zastrmel ženski obraz. Bil je 
nenavaden in lep. Vinko ni mogel odtrgati pogleda s te 
ženske. Nekaj sekund zatem pa se je ženska obrnila in 
izginila v grmovju, pospremil pa jo je isti nenavadni zvok: »Dam, dam, dam!« 

Vinko se je v tistem trenutku predramil iz zagledanosti in stekel do babice in 
dedka ter razložil, kaj se je zgodilo. Dedek ga je vprašal: »Kako velika je bila ta 
ženska?« Povedal je, da je bila višja kot grmovje. Dedek se je zelo prestrašil in 
povedal, da tej ženski pravijo »čudna baba«, ki ugrablja tudi otroke. Še tisti trenutek 
je Vinka zaklenil v sobo in mu naročil, da pod nobenim pogojem ne sme zapustiti 
prostora do pol osme ure zjutraj. Okna v sobi je še prekril s časopisnim papirjem, na 
katerega je z ogljem narisal  starodavne simbole, ki »čudno babo« odganjajo. Vinko 
ni smel zapustiti sobe, saj bi lahko umrl v nekaj dneh, če navodil ne bi upošteval. 

Fant si je krajšal čas z risanjem. Zaradi tega je postal utrujen in se je malo po 
deseti uri odpravil v posteljo in v trenutku zaspal. Zbudilo ga je trkanje po vratih. 
Vinku se je zdelo, da ni dolgo spal. Ko je odprl oči, je bilo okoli njega vse temno. 
Zaslišal je dedkov glas, ki ga je vabil iz sobe. Presenečen in vesel je skočil iz 
postelje, vendar ga je nekaj ustavilo in pogledal je na uro, ki je kazala, da je ena 
zjutraj. Vinko je obstal in se spomnil dedkovih besed, da ne sme iz sobe pred pol 
osmo uro zjutraj. Glas ni potihnil in mu je še naprej prigovarjal, naj le odpre vrata in 
pride k njemu, da je vse v redu. Fant se je nekaj časa obotavljal in ni vedel, kaj naj 
stori. Glas pred vrati pa je še kar vztrajal in ga vabil iz sobe. Vinko je naposled začel 
verjeti, da je zunaj dedek, zato je vrata odprl … 

Ko je odbila ura pol osem zjutraj, je dedek potrkal na vrata Vinkove sobe. Nič 
se ni zganilo, nobenega glasu ni slišal, zato je potrkal močneje in ga poklical. 
Odgovorila mu je tišina. Dedka je zaskrbelo in prestrašeno je začel razbijati po vratih 
in klicati Vinkovo ime. Spet nič.  Naposled je vznemirjeni dedek stekel po sekiro in z 
njo razbil vrata. Soba je bila prazna. Dedek se je od žalosti sesedel na Vinkovo 
posteljo in neutolažljivo zajokal. 

Čez nekaj dni je dedek od žalosti zaradi izgube vnuka umrl. Kasneje prav tako 
babica. Še danes prebivalci Mislinjskega grabna ne vedo, kaj se je zgodilo z Vinkom. 
Pravijo pa, da »čudna baba« še vedno blodi po pohorskih gozdovih … 

Jošt Jeseničnik 
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LEGENDA O »ČUDNI BABI« IZ MISLINJSKEGA GRABNA 

Zea Skočir 
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Dragi dnevnik. Danes je bil lep sončen dan. Ko sem se s »štrekno« pripeljala iz šole domov, sem šla 
staršem pomagat v gozd. Tam je bil tudi Pavlek. Tako je lep. Povabil me je, če bi se peljala z enim 
izmed vagonov. On bi ga seveda poganjal. Z mano se je na vagon napravilo še šest mojih prijateljic. 
Najprej smo se počasi peljali po tirih. Potem se je hitrost povečala. Vagon je bilo potrebno ročno 
zavirati, Pavlek pa tega ni naredil, ker mu je bilo smešno, kako smo me kričale zaradi divje vožnje. Bil 
je tako razposajen, da ni opazil ovinka,  kolesa na vagonu so se zaskočila in vrglo nas je z njega. Vseh 
osem nas je poletelo v zrak, nato pa smo popadali na tla. Jaz sem se nekako ujela na noge in še 
nekaj časa tekla po tirih. Ko sem že mislila, da ne bom padla, sem s kotičkom očesa opazila Pavleka. 
Kotalil se je proti meni, me spodnesel ter padel name. Ko sva prišla k sebi, sva se začela smejati. Na 
srečo se nisva  poškodovala. Tudi prijateljice so jo srečno odnesle. Zdaj se tej prigodi lahko le 
smejim. Priznam, malo pa me boli hrbet in tazadnja. 

5. MAJ 1950 

Danes me je oče poslal past našo edino kravo Lisko. Privezala sem jo za vrv in odpravili sva se 
po ozki stezi do gozdne jase. Prišel je tudi Pavlek. Bila sem ga zelo vesela, saj mi je tako delal 
družbo in dobila sem kar metuljčke v trebuhu. S sabo je pripeljal  kozo Rezko. Tako sta se koza 
in krava pasli, on pa se je z mano usedel v senco pod hrast. Pogovarjala sva se in nisva pazila na 
kravo in kozo. Pavlek ni gledal svoje koze, zato ni opazil, da je odšla na tir »štrekne«. Ko jo je 
zagledal, je bilo že prepozno. Kozo je povozil vagon. Pavlek je bil ves iz sebe, saj je bila koza zelo 
dragocena pri njihovi hiši. Začel je jokati, ker se je bal, da ga bo oče pretepel, saj niso imeli 
druge živine razen te koze. Jaz sem ga tolažila, kolikor sem pač vedela in znala. Kozo je odnesel 
domov, da jo bodo pojedli. Zvečer, ko je prišel pod moje okno, mi je povedal, da ni bilo tako 
hudo, saj je od koze ostalo še veliko mesa, ki ga bodo lahko pojedli. Koza se mi malo smili, a 
vseeno so dobili vsaj večerjo in hrano še za nekaj dni.  

8. MAJ 1950 

Danes sem spet šla past našo Lisko. Tokrat se mi Pavlek ni pridružil, saj koze nima več. Krava se je 
mirno pasla, jaz pa sem sedela v senci. Mislila sem, da bo dan miren. Nisem vedela, kako sem se 

zmotila. Iznenada je iz gozda pridrvel bik. Zelo sem se ustrašila, saj sem bila prepričana, da me bo 
nabodel, zato sem se skrila za hrast. A »nastradala« je Liska. Bik jo je podil okoli in okoli. Nemočna 

sem opazovala in mislila, da bo konec z njo. Potem je bika nekaj pičilo in je zbežal. Krava je 
nepremično obstala, potem pa se leno pasla naprej. Oddahnila sem si in jo takoj odpeljala domov.  

13. MAJ 1950 



MISLINJSKI GRABEN – DOM MOJIH PREDNIKOV 

Mislinjski jarek ali Mislinjski grab'n, 
kot so mu rekli v preteklosti, je nastal s 
pomočjo reke Mislinje, ki je v zgornjem 
toku v pohorske kamnine zarezala 
globoko dolino s strmimi gozdnimi 
pobočji. Taki dolini pri nas rečejo globača. 
Na manj strmem svetu stojijo samotne 
kmetije, obdane s kmetijskimi zemljišči. 
Zgornji del Mislinjskega jarka je danes 
redko poseljen. Tu in tam opazimo 
kakšne vikend hiške, ki so davno nazaj 
služile gozdnim delavcem, da so tam 
živeli. Na delo so hodili v pohorske 
gozdove, ki so predstavljali glavni vir 
zaslužka. 

V 18. stoletju je bil postavljen ob 
zgornjem toku reke Mislinje prvi fužinski 
obrat, saj so les uporabljali za kuhanje 
oglja, rudosledci pa so dovažali železo s 
Koroške. Končne proizvode, kot so 
plužnik, sekire in motike, so izvažali tudi 
v druge države. Železarna je delovala 
skoraj 200 let. 

Doma sem v Mislinjskem jarku. 
Živim s starši in bico. Tu je zame 
najlepše. Že od malih nog rad poslušam 
bico, ki mi pripoveduje zgodbe o svojem 
življenju in dogajanju v Mislinjskem jarku. 
Kot otrok ni živela v Mislinjskem jarku. 
Rodila se je na veliki kmetiji v Veliki 
Mislinji. Po domače se je reklo Pri 
Križovniku. Tam je živela s starši, sestro 
in bratoma. Ker je bila kmetija zelo 
velika, so jim pri delu pomagali hlapci in 
dekle. To so bili ljudje, ki doma niso imeli 
dovolj za preživetje, zato so morali od 
doma s trebuhom za kruhom, kot so rekli. 
V zameno so od gospodarjev dobili hrano 
in prenočišče. Na njivah in v gozdu  so 
ljudje delali s konji in voli. Ker takrat  ni 
bilo avtomobilov, so otroci hodili peš v 
šolo in cerkev. Tisti z oddaljenih kmetij so 
hodili tudi po več kot uro. Moja bica je 
šolo obiskovala v stari Rozmanovi hiši. Po 
smrti bicinih staršev je kmetijo prevzel 
najstarejši brat.                                            

Stran 21 

Dragi dnevnik. Danes zjutraj sem se zbudila v strahu, saj sem se spomnila, da nisem naredila 
matematične naloge, ker sem bila preveč zaposlena z delom na njivi. Ves dan sem okopavala 
krompir, zato sem zvečer utrujena padla v posteljo. Imela sem dve izbiri. Ali grem v šolo in sem 
tepena od učitelja z ravnilom ali ostanem doma in me kaznuje oče.  Odločila sem se, da grem v 
šolo in molila sem, da gospod učitelj ne bi pregledoval naloge. Z velikim strahom sem se 
odpravila v šolo. Pouk se je začel, gospod učitelj je prišel v razred in rekel, da bomo danes 
pregledali domačo nalogo. Srce mi je padlo v hlače. Ko je prišel do moje mize, bi se najraje 
pogreznila v tla. Vprašal me je, če imam domačo nalogo. Tiho sem zajecljala: »Ne.« Bilo me je 
strah kot še nikoli v mojem življenju. Prebadal me je z očmi: »Kako to, da nimaš naloge?« V 
opravičilo sem nekaj zajecljala, še sama ne vem točno kaj. Nato sem dobila kazen – klečanje na 
koruzi. Nikoli še »nisem bila poslana na koruzo«. Bilo je zelo hudo, še huje kot so mi povedali 
sošolci. Kolena me še zdaj bolijo in zaobljubila sem se pri Bogu, da bom imela vsak dan domačo 
nalogo, ker klečanja na koruzi res ne bom več prenesla.  

Manca Svečko Tisnikar 

30. MAJ 1950 
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Kot zapuščino je bica dobila nekaj 
gozda in hišo v Mislinjskem jarku, kjer 
živimo še danes. Že v mladih letih se je 
morala zaposliti. Službo si je poiskala v 
Mislinji, v šiviljskem obratu Mikon. Kmalu 
zatem si je ustvarila družino. Ko je bila 
stara 52 letih, je odšla v invalidski pokoj 
zaradi slabega zdravja. Še danes se rada 
spominja tistega obdobja in šiviljskega 
obrata, ki ga danes ni več.  

Ko sem bil mlajši, me je bica  
pazila, ko sta bila starša v službi. Večino 
časa sva preživela zunaj. Pripovedovala 
mi je o mlinih ob reki Mislinji. Tam so 
kmetje mleli žito in tako dobili moko za 
kruh, ki so ga pekli pri vsaki hiši. Na 
mestu, kjer je danes cesta, po kateri se 
vozimo do Mislinje, je bila nekoč ozkotirna 
gozdna železnica, po kateri so dovažali les 
v Mislinjo. Sploh si ne morem 
predstavljati, kako je vse to izgledalo. 
Danes tega ni več, razen nekaj manjših 
hidroelektrarn na reki.  

 

V zgornjem desnem pritoku je 
nekoč delovala tudi tovarna stekla, zato 
se tistemu kraju še danes reče Glažuta. 
Po tem, kar mi je bica pripovedovala, sem 
bil tako radoveden, da sem starša prosil, 
če me odpeljeta in pokažeta ta del doline, 
ki je bil za domačine nekoč tako 
pomemben. Željo sta mi uresničila, a sem 
bil razočaran, saj nisem videl nobenih 
ostankov tovarne ali fužin. Na poti do 
doma smo se ustavili pri veliki, zapuščeni 
stavbi. To je bila nekoč osnovna šola, ki 
je zaradi upada učencev in velikih 
stroškov zaprta že od leta 1972. Pazljivo 
smo si ogledali notranje prostore, ki so 
prazni, le nekaj starega pohištva še 
propada v njej. 

Bicini spomini so lepi in bogati. Ne 
morem verjeti, kakšne spremembe 
prinese čas. Nekoč tako pomembna dolina 
je danes miren kraj, kjer moja bica uživa 
življenje in mislim, da ga ne bi zamenjala 
za nič na svetu, tako kot tudi jaz ne. 

                                                                                                  
Anej Križovnik 

VSI MORAMO SKRBETI ZA OKOLJE 

Okolje je zelo ogroženo. Moramo ukrepati!!! Kako? 

 

V vodah je veliko 
plastike in ostalih 
smeti. Predvsem 

morske živali so zaradi 
plastike najbolj 

ogrožene. To bi rešila 
tako, da bi ljudje te 

smeti raje uporabili za 
kakšen lep izdelek.   

Hana 

Največ težav v okolju 
povzročajo izpušni plini. 
Upam, da bodo nekega 

dne avtomobili, 
tovornjaki, traktorji in 

vsa ostala vozila 
delovala na električni 

pogon. Predlagam, da s 
protesti in plakati 

opozarjamo na 
onesnaženo okolje.   

Anel 

Vedno, ko grem domov, 
vidim na poti veliko smeti 
in pasjih iztrebkov. Vedno 
pobiram smeti in tako 
pomagam naravi, da bo 
lepo očiščena. Organiziral 
bom čistilno akcijo.   
Luka 



Greta Thunberg je mlada Švedinja, ki se zavzema za 
podnebne spremembe. Začela je tako, da je vsak 
petek protestirala pred švedskim parlamentom in 
tako opozarjala na onesnaževanje okolja. Kmalu se 
je to razvilo v velike proteste. V protestih se ji je 
pridružilo veliko mladih, ki so prav tako opozarjali 
na težave celega sveta glede onesnaženja, 
podnebnih sprememb in globalnega segrevanja. Pa 
ne samo mladi, vsa svetovna javnost, je poslušala 
Greto in se ji pridružila. 
Kakšne so podnebne spremembe na našem 
planetu?  
To so spremembe podnebja zaradi onesnaženega 
zraka na celem svetu ali na posameznih območjih. 
Posledice so takšne, da hitro naraščajo 
temperature, količina padavin se spreminja, talijo se 
ledeniki in sneg in s tem se dviguje morska gladina. 
V primeru nadaljevanja izpustov toplogrednih plinov 
lahko že sredi 21. stoletja na Arktiki pričakujemo, da 
se bo led intenzivno topil. Toplogredni plini 
povzročajo učinek tople grede v Zemljinem ozračju. 
Nekateri tudi uničujejo ozonski plašč in s tem 
povzročajo »ozonsko luknjo«. Najpogostejši 
toplogredni plini so vodna para, ogljikov dioksid, 
metan, dušikov oksid in ozon. Učinek tople grede je 
naraven pojav, ko nekateri plini v atmosferi 
zadržujejo toploto, ki bi sicer ušla v vesolje.  
Mednarodna organizacija za človekove pravice 
Amnesty International je letošnjo nagrado 
ambasador vesti podelila prav njej. Letos je dobila 
tudi alternativno Nobelovo nagrado. Je mlada 
aktivistka, ki svojo posebnost – avtizem – označuje 
kot supersilo. Kot aktivistka za zaščito podnebja 
mlada Švedinja ne uporablja letal, saj pravi, da med 
vsemi prevoznimi sredstvi najbolj škodujejo 
podnebju. Greta Thunberg vztrajno razlaga 
odraslim, da nas ona ne more rešiti. To lahko storijo 
voditelji, ki imajo moč, oblast in seveda denar. 

Dogovoriti 
se je 
potrebno 
enotno, kaj 
bo ves svet 
naredil za 
rešitev 
okoljskih 
problemov. 
Spremeniti 
moramo miselnost celotne družbe, držav, politikov, 
ki sicer veliko govorijo o globalnem segrevanju, a ne 
preidejo od besed k dejanjem. Vsako leto se 
odvijajo konference, kjer se govori o tem, ne preide 
se k dejanjem. S svojimi dejanji je pridobila našo 
pozornost in nam daje zgled, da začnemo bolj 
razmišljati o onesnaževanju planeta in da za čisto 
naravo tudi kaj storimo.   
Kaj pa lahko mi storimo za čistejšo okolico? 

Ko greš v trgovino in si kupiš čokolado, ovoja od 
čokolade ne vrzi v naravo. Daj  ga v žep in ga vrzi v 
najbližji koš. 
Če  imaš možnost, da lahko greš peš v šolo ali da se 
lahko pripelješ s kolesom, izkoristi to možnost.  
Avtomobili namreč zelo onesnažujejo okolje. 
Uporabo plastičnih vrečk bi lahko omejili. 
Uporabljali bi lahko bombažne vrečke, ki so veliko 
bolj ekološke. 
Uporabljaj varčne žarnice. 
Izogibaj se plastičnih sveč, ki v veliki meri 
onesnažujejo okolje. Na tržišče prihajajo napredne 
biorazgradljive sveče, ki so okolju prijaznejše. 
Če bomo nadaljevali z onesnaževanjem, bo lahko 
človeštvo izumrlo zaradi prevelikega vpliva okolja, 
kot so potresi, cunamiji, tornadi …   

Laura Grušovnik 

 Foto: http://tehelka.com/i-still-stand-with-farmers-says-greta-

thunberg-after-delhi-police-files-fir/ 
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16-LETNICA GRETA, KI SE BORI ZA OKOLJE 
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DRONI 
Gotovo ste že kdaj opazili nenavadno stvar, ki je 
letala nad vašimi glavami. To so droni oz. 
kvadrokopterji. Sprva so bili namenjeni v vojaške 
namene, danes pa jih uporabljajo za 
fotografiranje in snemanje. Uporabljali so jih 
tudi pri reševanju ljudi v jedrski nesreči v 
Fukušimi, saj so z njimi iskali ponesrečence. 
Kaj so droni in kako delujejo? 

Droni so brezpilotne naprave namenjene 
civilistom in tudi vojski, reševalcem, policistom. 
Po navadi jih poganja motor s štirimi propelerji. 
Ko se le-ti vključijo, poženejo dron v zrak. 
Upravlja se ga preko daljinca. 
Droni so danes nepogrešljivi v reševalnih akcijah 
na območjih, ki so jih prizadele naravne ali 
kakšne druge katastrofe. Poletijo lahko nad 
prizorišče potresa, jedrske nesreče ali eksplozije 
in posnamejo visoko ločljive fotografije ali 
posnetke, ki reševalnim ekipam pomagajo pri 
reševanju.  

Ko se je marca 2011 zgodila okvara v jedrski 
elektrarni v Fukušimi, sta bila analiziranje in 
čiščenje radioaktivnega območja zaradi 
nevarnega sevanja in ogroženosti pilotov težko 
izvedljiva. Helikopterji so težko leteli nad tem 
območjem, zato so bili droni nepogrešljivi. 

Droni se uporabljajo tudi pred začetkom rušenja 
stavb. Pred rušenjem poletijo okoli stavbe in v 
njo, da najdejo točke, kjer bo največji rušilni 
učinek. Po terorističnih napadih iščejo 
ponesrečence v porušenih stavbah. Lahko so 
namenjeni tudi varovanju meja ali pa so v 
pomoč vojski pri iskanju sovražnikovih enot. 
Ena izmed najbolj navdušujočih uporab dronov 
je fotografiranje in snemanje iz zraka. V 
preteklosti so za kakršnokoli snemanje iz zraka 
potrebovali žerjave in helikopterje, danes pa 
lahko tudi navadni amaterji z nekaj znanja 
posnamejo z droni profesionalni videoposnetek 
(odvisno tudi od kamere). 
Amazon in DHL (ameriško in nemško podjetje, ki 
dostavljata pakete) trenutno testirata drone za 
dostavljanje poštnih pošiljk. Konec leta 2013 so 
pri Amazonu napovedali, da bodo v petih letih 
manjše pošiljke paketov dostavljali droni. 
Dostavne službe uporabljajo manjše drone, ki so 
zmožni leteti do strank z  dvokilogramskimi  
paketi – toliko naj bi tehtalo kar 86 odstotkov 
njihovih pošiljk. Tako zmanjšujejo tudi število 
dostavnih vozil na cestah.  
Če ste zainteresirani za nakup drona, jih 
ponujajo v vseh večjih slovenskih spletnih 
trgovinah.  

Tilen Apat 

Foto: https://canso.fra1.digitaloceanspaces.com/uploads/2021/03/Dron-1024x645.jpg 



 

Piercing je eden od pr iljubljenih modnih 
dodatkov, namenjen predvsem okrasitvi telesa. 
Znanstveniki pa so dokazali, da piercingi segajo 
v zgodovino človeštva, saj so se prvi piercingi 
pojavili že pred 5400 leti. Tudi uhani so neke 
vrste piercingi in že vsak tretji mladostnik jih 
ima v ušesih kot modni nakit. Otroci po navadi 
hitro premagajo strah pred luknjanjem ušesa. 
Med mladimi pa se piercingi največkrat 
pojavljajo v nosu, na ustnicah, obrveh, popku …  
Pri prebadanju pa lahko pride tudi do resnih 
komplikacij ali zapletov. Med najpogostejše 
komplikacije spadajo: alergijske reakcije, 
krvavenje, otekanje, brazgotine in poškodbe 
živcev. Največjo možnost za zaplete pa imajo 
ljudje s kožnimi boleznimi in boleznimi srca. Če 
pa se mesto s piercingom zagnoji in močno 
oteče, je potrebno poiskati strokovno pomoč.  
Pa še pomemben nasvet. Najprej se je potrebno 
glede piercingov temeljito pogovoriti s starši. Če 
seveda ta poseg v telo dovolijo, je treba poiskati 
strokovnjake, ki piercinge namestijo tako, da ne 
pride do okužbe. 
Žana se je za piercing odločila zato, ker ji je 
všeč. Starši so ji dovolili, saj jemljejo piercing 
tako, kot uhan v ušesu. Ima kar dva piercinga, in 
sicer v nosu in jeziku, ki je manj opazen. 
Povedala je, da je bila pri strokovnjaku v Celju, 
ki ji je pred posegom predstavil celoten 
postopek. Čeprav bi mislili, da je hujše 
prebadanje v jezik kot v nos, je povedala, da je 
bilo bolj boleče prebadanje v nos. Jo je pa dalj 
časa bolel jezik, saj je mišica. Zanimalo naju je, 
če ima težave pri hranjenju zaradi piercinga. 
Povedala je, da ne, le pri napihovanju žvečilnega 
gumija ima težave, ker ne more napihniti velikih 
balonov. Bolj pogosto čisti piercing v nosu, saj 
lahko zaradi prehlada pride prej do okužbe. V 
ustih je piercing iz titana, da ne poškoduje zob. 
 

Kaj pa so tetovaže? Odrasli se tetovirajo 
predvsem zaradi dogodkov, ki so se jim pripetili 
v  življenju, saj jih tatu na to spominja. Med 
mladimi pa je tetoviranje po večini le modna 
muha.  
Prvi približek tetovaže sega v leto 6000 pred 
našim štetjem. Takrat so s tetovažami ljudje 
okraševali dele teles predvsem v verske namene. 
Plemena so uporabljala različne tehnike 
tetoviranja, različne barve in sloge, po katerih so 
bila prepoznavna. Nekatera plemena po svetu pa 
ta način tetoviranja pri verskih obredih 
uporabljajo še danes. 
Seveda pa tudi pri tetovažah ne gre brez 
zapletov. Veliko mladih se odloči za tetovažo, 
ampak čez nekaj let to hudo obžalujejo, zato se 
odločijo za poseg odstranjevanja tetovaže. 
Odstranjujejo jih z laserjem, kar lahko pušča na 
koži brazgotine. O mnenju glede piercingov in 
tetovaž  sva povprašali tudi učitelja Dragana, 
učiteljico Tonko, učiteljico Polonco ter učiteljico 
Petro Cifer. 
Učitelju Draganu osebno tetovaže in piercingi 
niso najljubši in jih sam ne bi imel. Sam pa nima 
nič proti ljudem, ki to obožujejo, o njih nima 
negativnega mnenja.  
Mnenje učiteljice Tonke Kladnik je, da je 
tetoviranje lahko trajna poškodba telesa. S 
tistimi bi se najprej pogovorila, kaj je bil razlog 
za ta poseg. 
Učiteljici Polonci se zdi, da so osebe, ki se za 
takšno dejanje odločijo, zelo samozavestne. 
Sama si tudi želi imeti manjšo tetovažo, a ji 
služba učiteljice to preprečuje. 
Učiteljici Petri Cifer piercingi in tetovaže niso 
všeč. Svojim otrokom bo dovolila posege po 
dopolnjenem osemnajstem letu starosti. 
Hana pravi, da so piercingi sicer lepi, a je 
mnenja, da jih ne sme biti preveč – eden je čisto 
»cool«, tetovaže ji pa niso všeč.  

Stran 25 PIERCINGI IN TETOVAŽE 

Piercing (pirsing) in tetovaže so z leti postali zelo priljubljeni, predvsem pri mladih. Zato sva se 
novinarki odločili, da to na kratko predstaviva. Navdihnila naju je učenka iz 8. razreda, ki se je 
odločila za piercing.  
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Želim si kocke, 
tablo, škatlo 

avtomobilov in 
tovornjak. Seveda 
ne smejo manjkati 

sladkarije.  GAL 

Karin se zdi, da manjše tetovaže niso problem; tudi sama bi imela tatu. Piercingi pa ji niso preveč 
všeč.   
Torej za konec bi vam radi sporočili, da pri odločitvah glede tetovaž in piercingov  niste 
nepremišljeni. Piercinge sicer lahko, ko se jih naveličate, odstranite, a pri tetovažah je zgodba 
drugačna. Tetovaže boste nosili do konca življenja, zato dobro premislite in se zavedajte tveganja 
tega početja.                Novinarki Karin Jeromel in Hana Majcen              

Zbrali in zapisali: Vita Tretjak in Iza Vovk 

ŽELJE ZA ROJSTNI DAN 

Velikokrat se sprašujemo, kaj bi za rojstni dan kupili družini, prijateljem, sosedom … Zato sva 
novinarki Brsta prišli do ideje, da bi pisali o rojstnodnevnih željah in vam zaupali nekaj idej. 
Drugošolci so zapisali: 

NASVETI  ZA MALO DRUGAČNA ROJSTNODNEVNA DARILA 

Četrtošolci so predlagali: 
Svetujem vam, da za rojstni dan ne kupite 
otroku igrače, ker igrača je popularna le 

en teden.  GAL 

Za rojstni dan lahko nekomu 
podarimo izlet, ki mu bo 
ostal v spominu. Jaz otroku 
ne bi podarila igrače, ker se 
lahko hitro uniči in se je tudi 
naveliča.  KARIN 

Če nekomu kupuješ 
darilo, ga moraš dobro 
poznati, kaj ima rad in 
česa ne mara. Poznati 
moraš tudi njegovo srce. 
Če z darilom pokažeš, da 
to osebo dobro poznaš, 
bo to obdarjenec cenil.  
ANEJA 

Za fante so idealno darilo igrice, za 
punce pa obeski.  KRIŠTOF 

Tvoj prijatelj ima rojstni dan, ti pa se sprašuješ, kaj bi mu podaril. 
Razmišljaj takole:  Če je tvoj prijatelj zelo divji in ima rad tarče, mu 

naredi fračo. Če tvoj prijatelj rad bere, mu napiši lepo pravljico o 
prijateljstvu. Če ima tvoja prijateljica rada pletene izdelke, ji lahko kaj 

spleteš. (Seveda moraš to znati.)  NIKA 

Za rojstni dan si želim živega 
zajčka. Moj očka pa si želi v 

Indijo. Mami si želi, da bi bili 
vsi zdravi.  NEŽA 

Za rojstni dan si želim »playstejšen Pro 4«, »cd minecraft«, 
štirikolesnik, motor na bencin in veliko peresnico.  MATEVŽ 

Za rojstni dan si želim 
mikroskop.  ILJ 

Želim si štirikolesnik, omaro in 
akumulatorski traktor.  PATRIK 

Za rojstni dan si želim 
kužka. Sestra Neža si želi 
novega dojenčka. Ati si 
želi novo kuharsko knjigo, 
babica copate in dedi 
kladivo.  SARA 

Za rojstni dan si želim kotalke, zvezek Soy 
Luna in majico. Želim ga praznovati s 
prijatelji. Imela bi torto pikapolonico. 
Oblekla bom oblekico. Veselim se, ko 

vedno dobim veliko daril.  MAŠA 

Za rojstni dan si želim 
kužiko Luno in seveda 

kakšno igračo. Moja 
mami si želi, da bi 

namesto nje pospravili 
celo hišo. Moj brat Žiga si 

želi nov telefon. Jaz pa 
veliko sladkarij.  IZABELA  



 

Kdaj ste zboleli za sladkorno boleznijo? 

Mlada, nadobudna 19-letnica, športnica, polna 
življenja in načrtov, sem kar naenkrat 
nepričakovano zbolela za sladkorno boleznijo 
tipa II, kar je bilo precej neobičajno. Po navadi 
mlajši zbolijo za sladkorno boleznijo tipa I. A 
seveda, saj sem bila vedno nekaj posebnega. 

Kako se je sladkorna bolezen pojavila in kako 
ste se z njo sprijaznili? 

Kako se je pričelo?  Še sama ne vem.  Vem samo 
to, da je bila  huda zima in močno sem se 
prehladila, tako da sem se tisto jutro peljala s 
šolskim avtobusom v Velenje v laboratorij, da bi 
tam izvedli test, a do tja nisem prišla. Snežni 
plug je zaradi poledice v ostrem ovinku zadel v 
zadnji del avtobusa in žal sta bila dva dijaka 
mrtva, nekaj pa še ranjenih. V silnem šoku sem 
odtavala peš domov in se šele čez dva dni vrnila 
na moj prvotni cilj, v laboratorij. Izvid je bil 
porazen in izstopal je krvni sladkor. Bilo ga je za 
izvoz, kar 25,4 in takoj sem bila napotena v 
bolnišnico. No, saj je še prej nisem videla od 
znotraj, pač enkrat moraš poizkusiti tudi to, 

menda. Presenečenje je bilo, a zopet ne tako 
veliko. Sladkorno bolezen je namreč imela že 
moja babica, potem še mama in tako sem bila, 
pravično in pošteno, na vrstnem redu jaz. Saj 
sem tako že nekaj vedela o tem. Moje življenje 
pa se je kar korenito spremenilo. Prej  sem 
veliko brezskrbno kolesarila in hodila v hribe, a 
»o novem stanju« sem bila po prihodu domov 
bolj malo podučena, kar me je veliko stalo. 
Ko ste že zboleli, pa se vam je zagotovo 
pripetila kakšna »nezgoda« z vašo boleznijo, ki 
se vam je vtisnila v spomin. 
Nisem še imela izkušenj z nizkim sladkorjem in 
naredila sem skoraj usodno napako. Pred 
odhodom v stene Triglava sem namreč v veri, da 
bom imela, ko se vrnem, čim nižji sladkor, da 
me bo lahko diabetolog pohvalil ali pa me vsaj 
kregal ne bo, vzela tableto proti sladkorju. In 
smo »grizli« v stene. Do koče sem sicer prišla, a 
bilo mi je slabo, drhtela sem, pa nisem vedela 
zakaj. Tam pa sem za nekaj trenutkov izgubila 
zavest. S pomočjo prijateljev sem nekako le 
prišla k sebi in si po dobri večerji in spancu 
popolnoma opomogla. Naslednji dan smo 
osvojili Triglav, a ne najlepša izkušnja, ki pa se je 
v mojem življenju še ponovila, se mi je malo 
»zalezla v kosti«. Presneto hitro sem poiskala 
informacije o ravnanju z nizkim sladkorjem. Ja, 
izobrazba in vedenje je tudi tukaj zelo, zelo 
pomembna stvar! 

Stran 27 

ŽIVLJENJE DIABETIKA 

Življenje je res velik in čudovit dar! Včasih zgledno urejeno, včasih pa komedija zmešnjav. Sploh 
če si poleg ostalih talentov, »obdarjen« še s sladkorno boleznijo. Naša katehistinja, Olga 
Rebernjak, se s to boleznijo bori že dolgo, a je vseeno polna življenja, navdušenja in radovednosti, 
kaj lepega bo prinesel jutrišnji dan.  



Pri sladkornih bolnikih pa je seveda 
pomemben tudi način prehranjevanja. Kako 
so se vaše prehranske navade spremenile 
skozi čas? 

Hrane ni bilo potrebo veliko spreminjati, saj 
smo tako ali tako vsi, »hočeš ali nočeš«, jedli  
hrano, prilagojeno babici in mami, a večji 
problem je bil seveda pri sladkarijah. Te sem 
pa imela, žal, zelo rada. No, seveda še danes 
nisem čisto ravnodušna do njih, stara navada 
je le železna srajca. Seveda je hrana zelo 
pomembna in imam 5 obrokov na dan. Pa 
nisem vedno tako idealna, ker življenje pač ne 
more biti idealno, bi bilo verjetno preveč 
dolgočasno. Le malo bolj pazim na sladkor, 
škrob in pa seveda kruh. Pa razburjati in jeziti 
se človek ne sme preveč, takrat se vrednost 
sladkorja zelo dvigne. Preverjeno na lastni 
koži! In tu inzulin ne pomaga prav nič, zato 
pamet v glavo.  Če pa res ne gre, potem pa pot 
pod noge ali pa na sobno kolo, bolje tako, kot 
pa še dodaten pik inzulinske igle. 

Povedali ste, da ste za sladkorno boleznijo 
zboleli pri 19-ih letih. Kako ste se nekoč in 
kako se danes spoprijemate s to boleznijo? 

S športom, tableto in mladostjo je bilo vse pod 
kontrolo in ni bilo problemov. Pa mladost kar 
prehitro odide. Leta pa prinesejo svoje. A brez 
skrbi, veliko več lepega kot slabega. In danes, 
po 32-ih letih, tablete več niso dovolj, tako da 
jih moram kombinirati z inzulinom. No, saj ni 
tako hudo, a sprva je bil moj predsodek pred 
inzulinom zelo velik, zato sem kar odlagala ta 
trenutek, a je »končno« le prišel. Kot bi te 
pičila čebelica. Ni hudo, a vendar, čebelice 
spadajo v naravo, tam so najlepše. Pa še nekaj 
lepega se mi dogaja zadnje čase.  Na mizi je 
skoraj vedno beljakovinski kruh in mnogi se 
sprašujejo, ali sem morda postala že ptič, saj 
so v kruhu skoraj sama semena. Pa se le sladko 
nasmejem in morda kakšno po ptičje zapojem. 
Bi želeli kaj povedati vsem otrokom in tudi 
odraslim, ki se borijo s sladkorno boleznijo? 

Ja, imeti sladkorno bolezen je lahko tudi 
zabavno in razburljivo. Toda pozor, te zabave 
vam vseeno ne želim! Posledice so lahko 
strahovite. Če vas bolezen vseeno obišče, pa le 
pogumno naprej, z dobro voljo se premaga 
vse! Pa lep pozdravček vsem, predvsem pa 
vsem »sladkorčkom«, majhnim in velikim.    

Živa Lušnic 
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KORONA PO KORONI 2020/2021 
Tudi letošnje šolsko leto 2020/2021 je bilo drugačno in nenavadno, 

saj je še vedno strašil korona virus. Morali smo se odpovedati 
zanimivim izletom, odpadle so šole v naravi in povezujemo se v 

»mehurčke«, saj se ne smemo družiti. Kar dolgo smo se izobraževali 
preko spleta in komaj čakali, da se bo stanje izboljšalo in se bomo 

lahko spet vrnili v šolo. 
Končno je napočil ta trenutek! 

Zdaj znamo bolj ceniti našo šolo in dragoceni čas, ki ga preživljamo 
med sošolci in učitelji. Vsi si želimo, da bomo lahko kmalu normalno 

zaživeli, bogatejši za močno izkušnjo. 
Novinarke Brsta z mentorico Katjo Rodošek 

BRST 

Kaja Jeseničnik, 4. a 



… je na nas kot celoto zagotovo 
vplival predvsem negativno. A 
vsaka slabost ima svoje prednosti. 
Kljub temu, da imamo omejeno 
gibanje in je med nami še vedno 
virus, ki uničuje življenja, lahko 
več časa porabimo zase, za 
družino, za stvari, ki jih prej nismo 
utegnili izvesti … Le če gremo 
skupaj čez vse to, bo na koncu vse 
spet normalno in lepo.  

Tjaša Jovan, 8. a 

 

KORONA UTRINKI 

    NOVINARK   BRSTA  
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… je bolezen, ki je hudo prizadela svet. Ko se je to začelo v 
začetku marca pojavljati na Kitajskem, smo vsi mislili, 
da je to nekakšna »novotarija«, ki je daleč od nas ter 

ne more priti k nam. Vendar se je sčasoma pokazalo, da temu ni tako. Dobesedno se je okužil ves 
svet, zaprla se je industrija, turizem in šole. Maska (na začetku še rokavice) so bila obvezna 
oprema, če si odšel ven. Vsi smo mislili, da bo tega hitro konec in bo virus prešel, ampak še zdaj ni 
in mislim, da si vsi želimo, da bo tega čimprej konec. Zemlja se je v času karantene zelo očistila, 
ampak je tu tudi ogromno slabih stvari (šola na daljavo, prepoved zbiranja, ustavitev turizma in 
industrije …). Kot sem že prej omenila, si močno želim, da bi virus končno izginil in bi življenje 
potekalo normalno tako kot prej.  Rebeka Jeseničnik, 8. a 

… je bolezen, ki ima dobre in 
slabe strani. Dobro je, da je šola 
na daljavo, slabo pa to, da se ne 
moremo videti s prijatelji.  

Mija Brodej, 7. b 

… nam je povzročil veliko skrbi, težav 
in raznoraznih tragedij, ampak naučil 
nas je tudi veliko stvari: kako komu-
nicirati preko računalnika, deljenje 
časa z družino, ko ne moremo biti s 
prijatelji. Zala Rotovnik, 7. b 

… je prinesel  šolanje na daljavo, kar mi je 
všeč, saj sem lahko doma in si lahko 
vzamem iz kuhinje kar želim. Slaba stran pa 
je, da sedaj nimam več izgovorov, zakaj ne 
bi pomila posode ali pometla hodnika.  

 Karin Jeromel, 9. a 

… je ljudi med seboj 
oddaljil, ampak tudi 
zbližal. Ugotovili smo, 
kako pomembno nam 
je druženje, ne zgolj z 
družino, pač pa tudi s 
prijatelji in vrstniki. Ker 
pa se ne moremo 
družiti, nas je med 
seboj oddaljil.   

Leja Pačnik, 9. a 
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… je majhen, neviden, pa tako 
MOČAN. Zarinil se je v vse pore 
našega življenja. Ne moremo v šolo, 
na športne aktivnosti, v gledališče, v 
kino, ni druženja s prijatelji … Upam, 
da se bo kmalu našlo zdravilo, ki bo 
virus premagalo.  

Zala Pogorevc, 8. a 

… čas nam kvari, počutiš se 
osamljen, kot da nisi zdrav. Sam z 
družino si ujet, čakaš, da ogledaš 
svet si lep. Predsedniki zaprli so 
vse, zdaj čakamo lahko le.  

Taja Godec, 7. a 

… ubija ljudi, zato se moramo paziti in 
upoštevati ukrepe. Dobra stran vsega 
tega pa je, da smo doma in da lahko 
preizkusimo, kakšno je delo na daljavo. 
Laura Grušovnik, 9. a 

Učenci 3. A 

Smeh je zdravilo 

za mnoge bolezni. 

Kdor veliko se smeje, 

veselje zaseje. 
 

Bacili veselosti niso nevarni,  

ko pridejo vate, 

postanejo glavni. 
 

Nasmeh vse skrbi odžene 

stran 

in je lepši dan. 
 

Smeh vse resnosti odžene 

stran. 

Ko bo smeh prišel, 

bo nastal lep beli dan. 
 

Včasih pa se vsi krohotajo  

in resnih bacilov ni več, 

v hipu gredo preč. 
 

Resni bacili zbežite, 

dokler še lahko, 

saj smeh je zlato. 
 

Bacili požgečkajo v trebuhu 

in v hipu se vsi smejimo. 
 

Smehasto pesem prebereš, 

če se ne rad dereš. 

Če se ne rad smeješ, 

se ob tej pesmi pogreješ. 
 

Bacil te okuži, 

smeh te pozdravi. 
 

Če dobiš smehaste bacile, 

se začni smejati. 
 

Zato se nasmejmo vsi, 

smeh nas vesele naredi, 

sreča se v nas naseli. 
 

V hipu se krohotajo vsi, 

ker bacilom se mudi. 

Ko bacilov več ni, 

so veseli vsi. 
 

Ko zaspimo, 

smehaste bacile izgubimo. 
 

Večkrat se smejte, 

če nočete bacilov, 

ker smeh je protistrup. 
 

Bacili so pravi smeh 

in zato niso greh. 

SMEHASTA PESEM 

Zara Hudovernik, 7. b 
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Neža Kurmanšek, 7. b 
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BREZ MATEMATIKE NE GRE 

 

Rada računam 

in rada delim, 
še najraje pa množim. 

 

Če ne bi matematike bilo, 
mi ne bi nič v glavo šlo, 

ne slovenščina, 
še manj pa angleščina. 

 

Ker pa si z matematiko 

glavo bistrim, 
svojo taktiko pri angleščini 

in slovenščini potrdim. 
 

Ko grem po čokolino 

v trgovino, 
uporabim matematiko 

za plačilo z gotovino. 
 

Žana Balant, 4. a 

UČIMO SE, VSE SPREMENIMO 

 

Kadar delimo in množimo, 
se veliko naučimo. 

Ko pa seštevamo in odštevamo, 
takrat veliko delamo. 
Matematika je vrlina 

in je vedno za kaj fina. 
 

Pri matematiki tudi kaj obračamo, 
se nazaj vračamo. 
Štejemo, mlejemo 

in s problemi dirigiramo. 
Kaj pa bo, ko matematike ne bo? 

V svetu se bo vse potopilo 

in se v grdo moko spremenilo. 
 

Lena Oder, 4. a  

Taja Uršej, 4. a 

Ula Vuzem, 4. a 



Pred pol leta, natančneje šestnajstega marca 2019, so šole po Sloveniji 
pričele z delom na daljavo. Sprva se mi je ideja o šolanju na daljavo za štirinajst 
dni zdela precej razburljiva, saj še nikoli nismo imeli pouka na takšen način. Dva 
tedna sta minila zelo hitro, nato pa sem se že začel dolgočasiti. Nisem se počutil 
tako dobro kot prej, ko sem bil obkrožen s prijatelji. Šolsko delo na daljavo se je 
vleklo in vleklo do zadnjega meseca pred poletnimi počitnicami. Res je, da nisem 
imel težav z učno snovjo, ampak monotono delo iz dneva v dan sem težko 
prenašal. Spoznanje, da se nekateri ljudje, predvsem invalidi, šolajo le na takšen 
način, mi vzbuja veliko vprašanj: »Kako zdržijo, kako si znajo sami učinkovito 
načrtovati delo, jim sploh kdo pomaga, kako ostanejo motivirani in zadovoljni?« Če 
so se meni zdeli tisti trije meseci mučni, si ne morem predstavljati, kako bi bilo to 
početi ves čas šolanja. Od začetka pa do konca osnovne šole ter nato v srednji šoli 
in naprej. Invalidi so res močni ljudje, saj jim uspeva narediti to, kar se zdi meni 
skoraj nemogoče, pa čeprav imajo več ovir kot mi, ki smo zdravi.  
 Epidemija je vsem ljudem dala občutek invalidnosti, saj nismo vedeli, kako 
naj se vedemo in kaj naj storimo proti njej. Lahko smo vsaj malo izkusili kako je, ko 
nečesa ne moreš nadzorovati. V tej situaciji ni bilo težko samo nam učencem, zelo 
oteženo delo so imeli tudi učitelji in vsi drugi delavci šole.  
 Virus je precej spremenil naša življenja. Trenutno potrebujemo maske 
vsepovsod, kamor gremo. To povzroča težave vsem kroničnim bolnikom, prav tako 
pa vsem drugim, saj vdihavamo že vdihan zrak. To je zelo slabo za zdravje. Leto 
2020 je prineslo polno novih stvari, ki nas prisilijo, da se jim prilagodimo. Ob vsem 
slabem pa je to le še ena izkušnja, ki nam bo gotovo pomagala v prihodnosti. 
Včasih se moraš s kakšno stvarjo spopasti, pa če to hočeš ali nočeš.  
 Raznolikost daje čar in zanimivost življenju. Čez nekaj let bomo lahko s 
ponosom gledali na te dni, saj nam je uspelo mnogo stvari, za katere si včasih 
sploh nismo predstavljali, da so mogoče. 
 

Aljaž Bežan, 9. b 

Virus je spremenil naša življenja   

Namen pedagoške akcije Zveze delovnih invalidov Slovenije je ozaveščanje, širjenje pozitivne 
miselnosti in poznavanje invalidske problematike med mladimi. V okviru literarnega natečaja ob 
mednarodnem dnevu invalidov, ki ga obeležujemo 3. decembra, so nastali zanimivi zapisi naših 
učencev, kjer so razmišljali o poteku šolanja na daljavo z vidika invalidov.  

KORONA IN ŠOLANJE NA DALJAVO, TUDI IZ VIDIKA INVALIDOV   
Stran 5 

Strpno sledimo življenju prizadetih v našem okolju in 
odpirajmo vrata različnosti. 



Moja izkušnja s šolanjem na daljavo 
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Konec meseca marca se je vlada 
Republike Slovenije odločila za stroge 
ukrepe, da bi čimbolj zaščitila prebivalstvo 
države. Te ukrepe so uvedli zaradi 
epidemije COVID-19, ki je izbruhnila po 
vsem svetu. Bolezen je podobna gripi, le da 
bolj prizadene pljuča. Je nalezljiva in se 
prenaša predvsem z respiratornimi 
kapljicami. Vlada je zaradi tega uvedla 
obvezne maske, razkuževanje rok, krajši 
delovnik v prodajalnah, začasno prekinjeno 
delo samostojnih podjetnikov, šolanje na 
daljavo in še veliko drugega. 

S temi ukrepi smo se otroci in večina 
učiteljev prvič srečali pri šolanju na 
daljavo. Mislim, da smo bili vsi malo 
zaskrbljeni, kako bo to delovalo. Z učitelji 
smo si izmenjali elektronske naslove in 
dobili smo kode za vstop v spletne 
učilnice. Pouk se je začel doma. Ker vem, 
da je izobrazba pomembna, sem se držal 
reda. Zjutraj sem se hitro zbudil, najedel 
in se usedel za svojo pisalno mizo. Na 
elektronski pošti sem pregledal seznam 
nalog za tisti dan in se lotil dela. Res sem 
se trudil in naredil vse, kar je bilo 
potrebno. Pri predmetih, kot so 
slovenščina, matematika in kemija, sem za 
pomoč prosil učitelje, če slučajno kakšne 
snovi nisem dobro razumel. Všeč so mi bile 
ure zgodovine, ko nam je učiteljica snov 
razlagala preko videoklica. Bilo je lepo 

videti še koga drugega razen domačih, saj 
v tistem času res nismo hodili skoraj 
nikamor. Pri svojem delu moram priznati, 
da sem si veliko zapomnil. V primerjavi s 
šolo, ko v razredu slišim sošolce in moje 
misli včasih, na žalost, na hitro odnese 
kam drugam. Res pa je, da sem marsikdaj 
za kakšen predmet potreboval več časa, 
kot pa ga potrebujemo v šoli. Moja 
učitelja sta bila včasih tudi starša, ki sem 
ju prosil za pomoč, največkrat pri 
predmetu matematika in kemija. Še dobro, 
da ju nisem velikokrat potreboval, saj sta 
vedno postavila isto vprašanje: «Ali ti 
sploh veš, pred koliko leti sva midva hodila 
v šolo?« Vseeno sta se potrudila in skupaj 
smo prišli do pravih rezultatov. Najbolj 
smo se nasmejali pri snemanju mojega 
plesa za glasbo in pri izpolnjevanju 
športnega kartona, ko smo pred hišo 
postavljali ovire. Bilo je zanimivo in 
naporno. 

Vem, da ta izkušnja ni bila lahka za 
nikogar. Vesel sem, da smo se vrnili nazaj v 
šolske klopi. Pogrešal sem sošolce in celo 
učitelje. Izobrazba v šoli le ima prednosti in 
obkroženi smo s prijatelji in učitelji, ki se 
trudijo, da bi nas naučili čimveč. 

Anej Križovnik, 9. a  

         Paški Kozjak, 19. 1. 2021 

Draga Korona! 

V naša življenja te ni nihče povabil, pa si vseeno prišla – kot vihar, kot neželen 
gost. Vzela si nam druženje, treninge, obiske in pouk. Prosim te, da odideš. 
Zaenkrat je samo opozorilo, naslednjič sledi kazen! 

 

Pozdravlja te Maj Tajnšek iz 4. a 



Preživljanje šolanja na daljavo 

Spomladi letošnjega leta smo se znašli v šoli na daljavo, 

ki nam vsem ni bila ravno v zabavo. 

Čez noč spremenil se je učni red, 

večkrat bilo je prav za znoret. 
 

K sreči doma imamo močno računalniško omrežje, 

saj brez njega padla jaz bi v šolsko breztežje. 

Sošolce in učitelje videvala sem le preko spleta, 

drugače bila iz šolskega življenja bi povsem izvzeta. 
 

V domači hiši vzpostavil se je povsem nov strogi red, 

zjutraj zajtrk, potem pa hitro vsi na splet. 

Učno napredovali smo mi vsi, mogoče bolj počasi, 

a k sreči jaz živim na vasi. 
 

Vsak dan manjkal skupen družinski ni sprehod, 

res dobro uhodili smo čisto novo družinsko pot. 

Tako potekala je tudi vadba drage mi viole, 

brez tega pač ne bi bilo glasbene šole. 
 

To obdobje ni bilo le obdobje omejitev, 

bila je tu domača kuhinja, ki meni predstavlja ljubo 
sprostitev. 

Vsej družini so se cedile sline, 

ko iz kuhinje prihajale so moje »MasterChef« umetnine. 
 

Ko junija smo zopet se v šoli zbrali, 

vsi veseli smo, tako veliki kakor mali. 

Srčno upam, da ta kriza s Covid se kmalu bo končala, 

do takrat pa vsi se pazimo in vsem najlepša hvala. 

 

Ema Čas, 7. b 

Stran 7 

Lily, Tjaša, Sara, Maja in Ajda, 
POŠ Dolič 



Moja izkušnja s šolanjem na daljavo 
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 Včasih ko sem imel vsega dovolj, ko bi zjutraj še poležal, sem sanjal, da bi bilo veliko bolje, 
če bi se zgodilo kaj takega, da bi pouk odpadel. Letos marca pa nas je učiteljica obvestila, da se 
bomo morali zaradi širjenja okužb s korona virusom šolati od doma. Moji občutki so bili mešani. 
Po eni strani se je moja želja izpolnila, po drugi strani pa sem slišal slabe novice o nalezljivi 
bolezni.  

 Kako bo potekalo šolanje na daljavo, si nisem znal najbolje predstavljati. Mislil sem, da 
bomo dobili nekaj nalog ter da bom večino dneva prost. Bilo pa je ravno obratno. Učitelji so na 
moj naslov pošiljali ogromno nalog. Ves dan sem sedel za zvezki, a ko sta se vrnila starša domov 
iz službe, sva z mamo ugotovila, da imam še veliko opraviti. Spoznal sem, kako težko se je 
izobraževati brez učitelja. Potreboval sem pomoč staršev, ki pa so bili dopoldne v službi, zato se 
je opravljanje nalog zavleklo v večer. Zaradi tega sem se počutil obremenjeno, tudi starše je 
skrbelo glede mojega dela. 

 Čez čas sem se navadil na samostojno delo, naloge sem hitreje opravil. Menim, da so nam 
učitelji dajali na začetku preveč naloge, kasneje se je to rahlo izboljšalo. Zame se je v času 
epidemije spremenilo tudi to, da sem končno dobil svoj mobilni telefon. Tako sem lahko imel 
stike s svojimi sošolci. Po končanem delu smo igrali igrice , se pogovarjali … Najbolj sem pogrešal  
pogovore in druženja s sošolci med odmori.  

 Nisem si mislil, da bodo ti ukrepi trajali tako dolgo. Pogrešal sem obiske sorodnikov in 
prijateljev. Skrbelo me je, da bi se kdo od mojih sorodnikov  in prijateljev okužil z virusom. Imam 
bratranca, ki je otrok s posebnimi potrebami in njegovi starši so bili zelo zaskrbljeni za njegovo 
zdravje.  

 Ko smo se lahko vrnili nazaj v šolo, mi je bilo kljub posebnim ukrepom bolje kot doma. 
Posebej mi je bilo všeč, da nismo dobivali domačih nalog in da je pouk potekal bolj sproščeno.  

 Zame šolanje na daljavo ni bila prijetna izkušnja. Sprašujem se, kako bi se počutil, če bi se 
moral zaradi bolezni ali gibalne oviranosti šolati od doma. Menim, da so ti ukrepi še posebej 
prizadeli invalidne osebe, ki so že tako velikokrat prikrajšane. Ob vsem tem sem se počutil 
osamljeno, prestrašeno … Tisti, ki so nasploh slabega zdravja, pa so gotovo še bolj v skrbeh glede 
virusa. 

 Želim si, da bi nam vsem skupaj 
uspelo, da se virus ne bi več širil in da bi 
živeli čimbolj zdravo, zadovoljno in srečno 
življenje. 

Aljaž Slemenik, 7. a 
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Marca letos se je zgodilo nekaj, česar 
si nihče ni predstavljal niti v sanjah. Prišel je 
nek čuden virus, ki je vse postavil na glavo. 
Slišal sem odrasle govoriti o njem in o tem, 
kako nevaren je.  

Dvanajstega marca letos smo imeli v 
šoli tehniški dan. Zadnjo uro nam je 
učiteljica povedala, da se bodo zaprle šole in 
da bomo doma. Vsi smo bili veseli, čeprav 
nismo vedeli, kako bo to potekalo. 

Šolanje od doma me ni skrbelo, kajti 
pri hiši imam dovolj računalnikov in atijevo 
tehnično podporo. Skupaj sva pripravila 
računalnik in naložila aplikacije. Z mamo sva 
se zmenila, da bom redno opravljal šolske 
zadolžitve. Vsak teden smo se z našo 
učiteljico Marijo dobili na videokonferenci 
preko aplikacije Zoom. Tudi druge učiteljice 
so se dobro pripravile. Vstajal sem ob 
osmih, šolskega dela pa sem se lotil ob 
devetih. Nalogo sem naredil prej kot v šoli. 
Potreboval sem dve do tri ure. Naredil sem 
čisto vse, kar je naročila učiteljica. Najbolj 
mi je bilo všeč, ko smo morali narediti 
kakšen poskus ali pa kos smo kaj izdelovali. 
Veliko je bilo športnih aktivnosti, ki so bile 
zanimive: domač športni dan, poligon po 
dnevni sobi, krajši pohod … Všeč mi je bilo, 
da je bil ati ves čas doma, najslabše pa je 
bilo, da je bila mama veliko časa v službi. 
Dela v bolnišnici, zato me je bilo strah, da ne 
bi zbolela. Na srečo se to ni zgodilo. 
Pogrešal sem babico in dedka ter prijatelje. 
Nismo se smeli družiti. Bal sem se, da kdo 
zboli.  

Čas je hitro minil, naučil sem se 
veliko, bilo je zanimivo. Če se bo še kdaj 
potrebno učiti od doma, bom to znal. 

Filip Obrul, 6. b  

ŠOLA NA DALJAVO 

Ko šola na daljavo se je začela, 
sem nekaj pomislekov imela. 

Bila sem zelo vesela, 
čeprav pojma nisem imela, koliko bo dela. 

 

Od doma sedaj se več ne mudim, 
le za računalnik sedem in že se učim. 

Naloge na mail dobim in z njimi pohitim,  
da hitro nazaj v posteljo zbežim. 

 

Manjka pa mi le še razlaga, 
 ki veliko pomaga. 

Pogovore speljali smo kar preko spleta, 
saj virus vsepovsod opleta.   

 

Nova izkušnja je gotovo bila, 
vendar pa imam vseeno raje pouk za klopmi, 

saj tako bolje zapomnim si. 
 

Julija Špegel, 9. a 

Preživljanje šolanja na daljavo 

Julija Špegel, 9. a 
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SAMOTNO UČENJE 

Gledam v naravo, 
vse je bolj tiho, 

bojim se, da v daljavi 
življenje je ugasnilo. 

 

Brezupno čakanje 

na konec korone, 
v meni vzbuja 

tesnobne občutke. 
 

Učenje samotno 

me dolgočasi, 
brez prijateljev šola ni 

kot včasih. 
 

Razmišljam o svobodi, 
ki smo jo imeli in vem, 

da se bomo kmalu spet super imeli. 
 

Tinkara Andrejc, 9. a 

K O R O N S K A   M I S E L 

 

Stanje s korono me zelo skrbi, 
nič ni več tako, kot navajeni smo bili. 

Vsak dan se mi bolj dozdeva, da to ni muha 

in da se tukaj res nekaj groznega kuha. 
 

Virus okužil je vse države, 
ne pomnimo takšne moči narave. 
Vsi oboleli imajo hude bolečine, 
želijo si, da to stanje hitro mine. 

 

Mladim prihranjeno je trpljenje, 
saj COVID ne prizadene močno naše 

življenje. 
A paziti se moramo zaradi starejših ljudi, 
pri katerih bolezen kot smrt s koso kosi. 

 

Sedaj ustvarila sem si mnenje, 
življenje niso le pesmice in veselje. 

Vzdržuj higieno in masko skrbno nosi še, 
ker naše zdravje res prvo v vrsti je. 

 

Tara Aiken Tasič, 6. a Karin Tisnikar 

Ja
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a 
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ŠOLANJE NA DALJAVO 

 

Med poukom na daljavo 

veselo je bilo, 

ko pisali in 

risali smo. 
 

Učiteljico smo preko »maila« 

spraševali, ko pri nalogah 

kaj nismo znali. 
 

Tudi starši so nam malo pomagali, 

nas spodbujali in stali 

ob strani. 
 

S sošolci smo se videli in slišali 

le preko »Zoom-a«, 

si izmenjali izkušnje, kar 

nam je dalo veliko novega poguma. 
 

 

Veliko smo se učili 

in ogromno znanja 

pridobili. 
 

Ves čas pa na 

»pravo« šolo nismo 

pozabili. 

Ožbe Zemljič, 6. a  

Karantena 

 

Korona je virus, ki vdre ti v telo. 

Ko se razširi, zdravnika pokliči, 

da se tvoje telo povsem ne uniči. 

Zato med nami zdaj je stena, 

ki ji rečemo karantena. 

 

Med karanteno je vse zaprto, 

šole, trgovine, službe in še kaj. 

Zato doma ostanimo, 

da virusa ne dobimo. 

 

Karantena je neke vrste zapor, 

ki zemlji naredi odmor. 

Ko šole začasno bile so zaprte, 

za nas pustolovščine  pa odprte. 

Lahko smo plezali po drevesu, 

brali, pisali in risali. 

Učiti se nam treba bilo ni, 

saj testi odpadli so vsi. 

 

Roke si pravilno umijmo 

in za svoje zdravje poskrbimo, 

da tega virusa nikoli ne dobimo. 
 

Pija Pogorevc, 6. a 

Emrah Eminić, 2. b 

Lea Borovbiki, 7. a 
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Moja izkušnja s šolanjem na daljavo 

 

Korona, naša prijateljica, 
nam je iz kontrole ušla. 
Zato bili smo vsi doma, 

kar dobra izkušnja je bila. 
 

Za šolo to res ni bil špas, 
a nam učencem bilo je kot nalašč. 
Računalnik, televizija,  Zoom, mail, 
pouk na daljavo sploh ni bil »fail«. 

 

Zjutraj zgodaj smo vstali, 
si računalnik prižgali 

in domačo nalogo po mailu poslali. 
 

Preko kamere smo poslušali, 
nekateri so si šele posteljo postlali. 

Spet drugi zajtrk med poukom imeli, 
tretji pa na telefonu viseli. 

 

V svojih sobicah vse dni, 
med šolo, prostim časom, dneve in noči. 

Miru nikoli nismo imeli, 
saj kot v šoli smo trpeli. 

 

Pouk na daljavo res ni bil »fail«, 
naša prijateljica, 

pa bo sčasoma že odšla. 
 

Anej Križovnik, 9. a  

Moj dan med epidemijo 

 

Ko se zjutraj prebudim, 
v kuhinjo pohitim, 

kjer si čokolešnik naredim. 
Nato za pisalno mizo oddrvim, 
da se spet novih stvari naučim. 

 

Pri matematiki nekaj računskih nalog naredim, 
pri geografiji se geografski legi posvetim. 

Kje velika začetnica stoji, 
se sprašujem pri slovenščini. 

Pri angleščini se za govorni nastop naučim, 
da roka za oddajo ne zamudim. 

 

Po kosilu v knjigi preberem nekaj strani, 
potem se nam že na kolo mudi. 

Ko se z izleta utrujeni vrnemo čisto vsi,  
v pečici že štrudelj diši. 

Vsak se ga razveseli, 
potem pa si z njim lakoto od dolge vožnje 

poteši. 
 

Zvečer gremo hitro spat, 
da jutri nihče ne bo zaspan, 

za učenje in dogodivščin poln dan.  
 

Neža Kurmanšek, 7. b 



PROSTI ČAS MED KORONO 

 

Večino svojega prostega časa med korono sem porabil za kuho in peko. Veliko sem tudi 
hodil peš, se igral, klepetal s prijatelji in sorodniki. Ampak najraje sem kuhal. Pri kuhanju sem 
pogledal, če imamo sestavine, kaj bomo kuhali in pogledal recepte. 

Moj najljubši postopek je praženje, nekateri zahtevnejši postopki pa mi še ne gredo tako 
dobro. Recepte sem iskal predvsem na spletu, nekaj pa tudi v babičini stari knjigi. Ta knjiga ima 
veliko barvnih slik, da si jedi lažje predstavljaš.  Najbolj zanimive recepte sem prepisal v svoj 
zvezek. Največkrat sem kuhal česnovo juho, ki mi je zelo dobra. Tudi ostali družinski člani jo imajo 
radi. Sedaj jo znam skuhati na pamet. Tudi pečem rad. Med korono sem pogosto pekel slastne 
mafine. Vedno sem mešal testo, mama pa je rezala sadje. Bilo mi je všeč. Tisti dan, ko sem pekel 
mafine ali drugo pecivo, ga je že zvečer zmanjkalo. Ne vem, ali je bilo tako dobro, ali pa smo samo 
zelo sladkosnedi. 

Kuhati sta me naučili mama in babica, malo pa še internet. Če mame ni bilo doma in je bila 
v službi, sem pomagal babici, ki je bila vesela nekaj pomoči pri kuhi in gospodinjskih opravilih. Ko 
bom odrasel si želim, da bom kuhal dobro, pa čeprav po poklicu ne bom kuhar. Kuhanje je težko 
in vzame kar veliko časa, a mi je všeč, ker je zanimivo in zabavno. To je bila lepa izkušnja in vesel 
sem, saj lahko rečem, da zdaj pa znam kuhati.       Tadej Apat, 6. a 
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UČENCI 1. B 

Iva: Na daljavo sem bila pri 
računalniku in nisem bila blizu 
učiteljic. Pri pouku mi učiteljica 
takoj razloži, če nekaj ne znam. 

Alex: Na daljavo mi je bilo všeč, 
ko smo se učili nove črke. Nisem 
pa rad barval in pisal. Pri pouku 
se več družim s sošolci in gremo 
pogosto v telovadnico in ven. Rad 
imam sošolce blizu sebe. 

Lenart: Pri pouku rad poslušam 
učiteljico, ko se učim nove črke. 
Na daljavo je pa bilo to težje. Rad 
hodim v šolo. Živa: Ko smo bili doma, se nisem 

mogla med odmori igrati. V šoli 
se pa lahko igram in družim s 
sošolci. Doma je bilo vse težje. 
Pogrešala sem učiteljici, ko smo 
bili doma. 

Ema: Na daljavo sem pogrešala 
moje prijatelje in igro z njimi. V 
šoli mi je všeč, ker lahko barvam 
pobarvanke in se igram s sošolci. 

Miha: Na daljavo mi je bilo všeč, 
ko sem po posnetku poslušal 
Jurija Murija in ga tudi narisal. 
Rad sem poslušal posnetke z 
glasom učiteljic ter igral igrice, ki 
so jih naredile. Ni mi bilo všeč, ko 
smo se na daljavo učili črke. Bolj 
fajn se je črke učiti v šoli. 

Nejc: Na daljavo mi je bila naj-
bolj všeč naloga, ko smo morali 
ven. Ostalo mi ni bilo lepo. Ko 
hodim v šolo, mi je vse super. 

Nace: Meni je bilo najbolj všeč, 
ko smo se vrnili v šolo.  

Urh: Veliko bolje je v šoli kot 
doma. Doma moram biti skoz pri 
računalniku. 

Martin: Doma je bilo kar dobro, 
samo raje sem v šoli in se družim 
s prijatelji. 

Val: Pri pouku na daljavo mi je 
bila pri matematiki všeč igra 
KOKICE in matematične igrice, ki 
so jih naredile učiteljice. 



Kljub koroni pa je cvetela tudi ljubezen …  
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… lica so mi žarela in veselje me je oblivalo. Videla 
sem samo lepe oči, prijazen nasmeh in slišala 
sladke besede. Ga bom kmalu spet videla? 

Punca me je opazila … Ponoči nisem mogel spati, 
razmišljal sem samo o njej. O njenih modrih očeh, 
rdečih laseh in njenem čarobnem nasmešku. 
Komaj sem čakal, da se bova spet videla. Za njo 
sem pripravil majhno darilce. Zaspal sem z 
nasmehom … 

Rebeka Jeseničnik, 8. a 

LJUBEZEN 

Ljubezen ne izbira, 

ampak te zadane kot strela z jasnega. 

Takrat se počutimo drugače, 

saj nam srce od veselja kar skače. 

 

Delita si jo dva, 

med katerima preskoči iskrica. 

Z negovanjem in spoštovanjem 

bo ogenj ljubezni vzplamenel 

ter ju ponesel visoko v nebo. 

Julija Špegel, 9. a 

Alex: Ko se dva zelo 
zaljubita.  

Val: Da imam rad prijatelje. 

Martin: Srce. 

Nejc: Hahhahha, ne 
vem. 

Urh: Da se 
poljubljajo. 

LJUBEZEN 

Ljubezen je med nama zapela 

in se vnela. 

Na travniku so se rože 
razcvetele 

 in prijetno zadehtele. 

Ti si moja sreča, 

ki se neizmerno veča. 

Želim ljubezni ti dati 

in za vedno tvoja ostati. 

Moje srce gori, 

ker si te močno želi. 
 

Karin Tisnikar, 9. a 

Alisa: Da dva sošolca skupaj sedita.  Eva: Da se imata ata in mama rada.  

Iva: Lubčkanje.  

Nina: Da se mama in ata poročita.  

Maks: Da dobim bratca 
ali sestrico, da imaš rad 
druge, da si zaljubljen.  

Živa: Družina.  

Blaž. Da imamo 
drug drugega radi.  



KAJ JE LJUBEZEN? 

 

Ljubezen je zame to, 

ko si dva rečeta: 

»Ljubim te zelo.« 

Ko se nekaj lepega zgodi, 

a to ne kar v tri dni. 
 

Ljubezen je popolna, 

a ni nikoli bolna. 

Ko zadane me ljubezni puščica, 

se vse spremeni,  

a to ne kar v tri dni. 
 

Ko se zaljubim, vse je »cool«, 

vse rožasto postane, 

saj Kupidova puščica me zadane. 

Vse lepo postane, 

ko spomin od tebe mi ostane. 
 

Ko ljubezen me obsede, 

se mi metuljčki v trebuhu prebudijo. 

Ko zagledam te 

poletijo. 

 

Elena Izabela Planinšec, 9. a 
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UČENCI 1. B 

Lenart: Ko se imata dva 
rada.  

Ema: Ko se imata ata in 
mama rada in se poročita.  Urh: Zame sta ljubezen 

moja mami in ati.  

Miha: Da se dva 

poročita. 

Hana: Da si prijazen. 

Neža: Da se imata starša 
rada.  

TI 
Ljubezen, beseda, ki srce mi ogreje. 

Ti, ki vedno poskrbiš, da moj obraz se smeje. 

Ljubezen, ki kriva je, da mi lička zardijo. 

Ti, zaradi kogar se mi metuljčki v trebuščku zbudijo. 

 

Tvoj pogled, ob katerem se kar stopim. 

Tvoj objem, ki tako močno si ga želim. 

Ti, ki razlog si, da srce mi gori. 

Upam samo, da si tudi tvoje srce mene želi. 

Leja Pačnik, 9. a 

Lara: Da imaš nekoga zelo rad.  

Nace: Da se objamemo.  
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Odraslost. Kaj sploh pomeni beseda odraslost? 
Kako postaneš odrasel?  Zame pomeni beseda 
odraslost del življenjske poti, ki traja najdlje, 
takrat si zmožen poskrbeti zase, izpolnjuješ svoj 
otroške in najstniške želje. Kdaj pa veš, da si 
postal odrasel? Na to vprašanje pa ne najdem 
odgovora, najverjetneje se ne odločiš nekega 
jutra, tako od zdaj naprej pa bom odrasel, 
predvidevam da samo postaneš, nekateri prej, 
drugi kasneje.  

Da lahko posrbiš zase pa potrebuješ denar, ki ga 
lahko dobiš zgolj z delom. Če imaš rad kar 
počneš, nimaš težave vstati zgodaj zjutraj ali iti 
spat pozno ponoči, življenje ti je všeč takšno 
kakršno je. V primeru pa, da ti delo ne ustreza, 
je lahko še tako popolno, ampak se boš vedno 
pritoževal glede vsega. Jaz upam, da bo meni 
moje delo všeč, da bom rada hodila v službo, 
ampak zaenkrat še ne vem, kaj bi rada počela. 
Če želim v delu uživati, moram početi nekaj, kar 
mi je všeč. Ampak kaj mi je sploh všeč? Kaj 
počnem in ob tem uživam?  

Ena izmed stvari, ki jih zelo rada počnem, je 
igranje odbojke. Uživam biti na igrišču. Mogoče 
bi lahko postala profesionalna igralka odbojke, 

za to pa bi morala odlično obvladati športno 
panogo, ki jo treniram. Če pa bi po končani 
športni karieri želela svoje znanje in izkušnje 
posredovati mladim, bi morala končati študij na 
fakulteti za šport. Moj interes je doseči čim 
boljši rezultat na tekmovanju. Potrebovala bi 
veliko samozavesti, saj včasih tudi najboljši 
športnik na tekmovanju ne uspe. Danes 
profesionalni šport postaja vse bolj panoga, ki 
jo poganjajo mediji in reklame. Dvomim, da bi 
lahko postala profesionalna igralka odbojke, saj 
ne vem ali sem dovolj dobra. 

Obožujem tudi fotografiranje. Večkrat se 
odločim za sprehod v naravo, kjer fotografiram 
vse mogoče stvari. Če bi hotela postati 
fotografinja, bi se morala vpisati v srednjo šolo 
za oblikovanje in fotografijo, kjer bi pridobila 
temeljito strokovno znanje. Poklic fotografa je v 
zadnjem času zelo iskan, saj ljudje svoje 
pomembne dogodke in ljudi radi zabeležimo za 
vedno. Fotograf lahko dela v studiu, kjer 
fotografira za razne revije, promocije izdelkov, 
plakate, družinske fotografije itd. Večkrat pa se 
tudi odpravi na teren, kjer fotografira krste, 
poroke, različna praznovanja in zabave. Delo 

Moja šolska pot se je začela, ko sem prvič stopila skozi vrata vrtca v Mislinji. Še danes se spomnim 
teh neverjetnih občutkov, ki so preplavili moje telo. Od navdušenosti in vznemirjenja, do strahu 
in pričakovanja neznanega …   

Deja Šertel, 9. b 

… Upam, da se bom v življenju pametno odločala. Vesela pa bom, če se mi bodo uresničile 
vsaj nekatere želje, da bom na stara leta ponosna na to, kar sem dosegla v mladosti.  

Elena Izabela Planinšec, 9. a 

 

MOJA POT V ODRASLOST 
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fotografa obsega najprej dobro pripravo na 
snemanje, pri tem mora izbrati pravo mesto za 
fotografiranje, opremo, izbiro smeri, moči in 
vrste svetlobe, nato pa še sledi obdelava 
posnetega gradiva. Če želiš opravljati delo 
fotografa, moraš biti natančen in potrpežljiv, 
prilagodljiv, inovativen in komunikativen. Moraš 
imeti sposobnost ločevanja barv, vizualne 
predstave, smisel za barvne kombinacije in za 
kompozicijo slik. Menim, da bi mi lahko to delo 
ustrezalo, glede na moje interese in znanja.  

Rada pa se tudi ukvarjam z malčki in 
predšolskimi otroki. Zelo rada jih čuvam, se 
igram z njimi, jim odgovorim na vprašanja o 
najrazličnejših stvareh. Lahko bi delala v vrtcu, 
prvem razredu ali podaljšanem bivanju v 
osnovni šoli ter v drugih ustanovah, ki se 
ukvarjajo z vzgojo in s poučevanjem mlajših 
otrok. Če bi želela delati z njimi, bi morala imeti 
univerzitetno izobrazbo prve stopnje po 
programu predšolske vzgoje, če pa bi želela 

delati tudi z otroki s posebnimi potrebami, pa bi 
potrebovala stopnjo izobrazbe predpisano za 
vzgojitelja predšolskih otrok in specialno 
pedagoško izobrazbo. Poleg šole bi potrebovala 
tudi motiviranost za vzgojno delo, ki temelji na 
ljubezni in veselju do dela z otroki. Razvite bi 
morala imeti osebnostne lastnosti, kot so 
ustvarjalnost, komunikativnost, občutljivost, 
empatija in sposobnost vodenja skupine. Če 
sem za to delo primerna, pa nisem tako 
prepričana, saj ne vem, če bi uspela obvladovati 
veliko skupino otrok.  

Pred tem, da bom postala odrasla, je še veliko 
let in težkih odločitev. Upam, da se bom 
odločila prav in da bom v življenju čim manjkrat 
zavila s prave poti. Ko pa bom, pa upam, da mi 
bo uspelo čimprej priti nazaj na pravo. Vem, da 
bo pot do odraslosti težka, ampak upam, da 
bom vseeno našla čas za uživanje, saj življenje je 
eno samo in treba ga je živeti prav. 

Leja Pačnik, 9.a 

MOJA POT V ODRASLOST 

Odraslost. Prihodnost. Zelo tesno povezana pojma. S prihodnostjo bomo odraščali in ko bomo 
odrasli, se bomo zavedali, da se je prihodnost spremenila v sedanjost. Sedanjost. Čas, v katerem 
živimo sedaj. Sedanjost je obstajala v preteklosti in bo obstajala v prihodnosti. Ko sem se kot 
majhen otrok razposajeno igrala z vodnimi mehurčki, jih pihala v zrak in se spraševala, kdaj je 
človek tako poln misli, da poči kot mehurček, sem živela v sedanjosti. Ko bom čez 20 let nekje v 
tujini pomagala živalim in ljudem, misleč, da na takšen način želim svetu sporočiti svoj obstoj, 
bom živela v sedanjosti. Do današnje in prihodnje sedanjosti me je in bo vodila dolga pot naporov, 
vzponov in padcev, zaradi katerih se bom počutila, da resnično živim in ne samo obstajam.  
Nekega dne je bila zame sedanjost gledanje risank, razmišljanje o ponijih in samorogih, barbikah, 
vsakodnevni odhodi v vrtec in pogled na ljudi skozi nagajive otroške oči. Moj pogled na svet je bil 
neprimerljiv z današnjim. Zanimivo je, kako se človek skozi leta zaradi različnih razlogov 
spremeni. Deformira. Postane prejšnjemu sebi tuja oseba. Se oddalji od določenih občutkov.  
Ko sem odšla v prvi razred, se mi v takratni sedanjosti to ni zdel velik dogodek oziroma nekaj, kar 
bi me zaznamovalo. Sedaj gledam nazaj na tista prva šolska leta in si mislim, da brez določenih 
oseb in drugih dejavnikov danes ne bi bila jaz. Mogoče bi bila čisto petnajsta verzija sebe, a tega 
ne morem spremeniti. Dolgočasno je govoriti o preteklosti, saj se je to že zgodilo in je pozabljeno. 
Kako hitro človek pozabi na stvari, ki so mu pomembne. Veliko raje pišem in razmišljam o 
prihodnji sedanjosti, saj nanjo lahko vplivam. Lahko si zastavim kakšna oseba želim postati, to 
uresničim in s tem izpopolnim samo sebe.  
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Moj prvi cilj je uspešno opraviti gimnazijo. Uspešno kot z dobrim uspehom in uspešno kot še 
naprej odraščati. Uspešno kot spoznati različne ljudi, njihove zgodbe, osebnosti in razloge za 
obstoj. Zame je izjemno pomembno najti prave prijatelje oz. osebe, ki me bodo pomagale 
izoblikovati v nekoga, ki si želim postati. Težko pa je že pri štirinajstih načrtovati življenje, saj 
naše razmišljanje odrašča in se izpopolnjuje. Jaz imam to srečo, da se že pri teh letih zavedam, 
kako želim obstajati. Vem, da bom postala veterinarka. Živali so izjemne. Prebile so se skozi 
milijarde let na takšne in drugačne načine, nič jih ni ustavilo. Živele so, kot da ne poznajo 
prejšnjega dne. Tudi človek bi večkrat moral biti tak. Ne bi se smel obremenjevati, kaj bo prinesel 
jutri, ki pa nikoli ne bo prišel. Vsak dan znova je danes in vsak dan znova dobimo priložnost, da 
smo sami svoji umetniki. Prav tako se že pri teh letih zavedam, da bom živela nekje izven 
Slovenije. Ne zato, ker mi tukaj ni všeč, ampak zato, ker bi rada spoznala različne kulture, običaje, 
razmišljanja, misli … Obožujem občutek, ko hodim po ulicah velikega mesta in sem lahko nič 
nikomur. Oni ne poznajo moje zgodbe in jaz ne poznam njihovih. Lahko sem, kdor želim biti. Nič 
ne vpliva name. Grem mimo osebe in si mislim: »Mogoče je pa tale uspešen podjetnik. Ali pa oče 
samohranilec. Ali pa nekdo, ki išče svoje življenjske cilje.« In on si o meni misli podobno, se 
sprašuje, a ne more vedeti. Odkriva.  
Vse življenje želim odkrivati sebe, svoje namene in želje. Mogoče bom v prihodnji sedanjosti 
razmišljala popolnoma drugače, a v tem času sem neizmerno srečna za vse hribe in doline, ki sem 
jih morala prehoditi, da sem danes tukaj. Takšna verzija sebe. In neizmerno srečna bom še za vse 
hribe in doline, ki me bodo vodile do prihodnje sebe, ki sedaj samo čaka, da oživi.  

Živa Lušnic, 9. b  

MOJA POT V ODRASLOST 

Naša življenjska pot se začne z rojstvom v določenem trenutku. Pravijo, da je to usoda, ki 
je določila točen čas in kraj, kjer bomo živeli. Ampak menim, da lahko rojstvo človeka pri-
merjamo z rojstvom zvezde na nebu. 
Že kar na začetku poti ima dete svoja izražanja, svoja čustva. Če izhajam iz sebe, sem 
kot otrok rastel in razvijala so se moja čustva in zahteve, postajal sem zrelejši. Nisem se 
več igral z avtomobilčki in otroškimi igračami, saj sem ta cilj igranja že dosegel in zato 
sem moral najti nov izziv, novo izkušnjo in ti večji izzivi so se začeli v šoli. Samostojno 
sem moral rešiti matematično nalogo, si samostojno umiti zobe, se samostojno obleči … 
To je bila moja pot otroka. Iz leta v leto so bili izzivi večji.  
Človek si sam kroji usodo in sam upravlja s svojim življenjem. Odločitev, katero pot boš 
izbral, je vedno težak zalogaj, saj moraš izbrati najboljšo možnost v določenem obdobju. 
Tako tudi devetošolci vstopamo na pot, ko se moramo odločiti za srednjo šolo, ki nam bo 
delno začrtala nadaljnjo življenjsko pot. Nekatere prijateljske vezi se bodo pretrgale, ne-
katere pa na novo vzniknile.  
Sedaj v mladosti ne razmišljamo veliko o minljivosti življenja, saj nam je veliko poti še od-
prtih. Verjamem, da če vsak pri sebi razmišlja pozitivno in stremi k začrtanemu cilju, je pot 
lahko lepa in človek tako lahko prebrodi tudi manj lepe ali žalostne trenutke.  
Končni cilj naših življenj ni tako pomemben, pomembna je začrtana in dogodivščin polna 
vijugasta pot. Na tej poti smo vsi eno in svetloba nas druži kot zvezde na nebu. 
          Maksim Stoviček, 9. a 
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CAMP NIGHT 

Jacob and Sarah were setting up camp in the 
forest while Johanna was looking for food. 
They were about to spend the whole night in a 
tent themselves! They had been planning 
this for ages and tonight was finally the night 
- no rain! Johanna came back with some 
berries for dinner. They gobbled them down 
and the fun began. “Which game should we 
play first?” asked Sarah. “Let’s play around 
the world !” suggested Johanna. They all 
agreed and proceeded to look for the die . 
“Found it!” exclaimed Jacob. They played for 
hours and were starting to get tired. They 
decided to switch to a calmer game as it was 
already past midnight. Johanna thought of 
something; “We should tell creepy stories!” “I’ll 
start!’ insisted Jacob. So he started telling his 
story;  
Once upon a time, a group of teenagers was 
walking through the woods, looking for anything 
cool they would find there. They found a giant 
cave, and decided to go explore in it. The cave 
kept on pulling them deeper inside, like a 
magnet ,  until they finally reached a dead 
end. Since they didn’t find anything worth 
keeping, they turned around to go out of the 
cave. But what they didn’t expect, was that 
aliens would be waiting for them outside! 
They tried to escape and ran left to right 
trying to lose the aliens running after them. But 
they were never seen again. THE END. 
“Wow that was a really good story, and a scary 
one!” commented Johanna. “I know! Maybe we 
should just go sleep” Sarah was already 
spooked. Just as their eyes were shutting, a 
loud static noise came from outside the tent. 
They all shot up immediately and Jacob 
unzipped the tent to look outside. ALIENS! 
“RUNNNN!’ he shouted to his friends and they 
all started sprinting away from the aliens. They 
could hear the aliens shouting in another 
language - an alien language. Johanna looked 
back at the strange creatures and saw them 
holding something that seemed like an abacus . 
What could they have possibly been doing with 
an abacus? Johanna, Jacob and Sarah hid 
behind a giant tree. Looking back, trying to 
figure out whether they had lost the aliens, the 
trio was safe. They carefully observed the 
unknown faces, all discussing something about 
the abacus. The friends couldn’t understand 

what they were saying, but it seemed like the 
counting frame was vital.  
Ahead the three friends saw a house. This was 
their opportunity! The stayed as low as they 
could and got to the back door, however when 
they tried to open it, the handle wouldn’t budge 
- it was locked! Johanna shuffled around in her 
pockets, and found a paperclip. She stuck it into 
the keyhole and hoping it would work… “YES!” 
the door creaked open and the trio ran inside. 
They were finally safe. They turned around to 
find a giant abacus covering the whole wall. The 
aliens started rattling the door and broke 
through! Jacob whispered to his friends and 
they all hid behind the giant abacus. The aliens 
started calculating something on the maths tool, 
and when they finally came to a result, they 
patted each other on the back and turned 
around. They calmly walked out of the shabby 
barn and the three friends could hear a 
deafening whirring sound. The floorboards 
creaked as Johanna approached the door. She 
looked out the translucent peep-hole and saw 
nothing! Sarah and Jacob joined her and they 
decided to open the door. The aliens had left, 
and everyone was safe! Jacob, Johanna and 
Sarah were discussing everything back in their 
tent… why did the aliens leave so suddenly? Had 
the abacus told them that there was nothing to 
find here? Back at home they they asked how 
their families were, but no one knew anything 
about it! The secret was safe with the trio! 
 

WORDS/BLOCKS ; tent, world/earth, die, 
magnet, alien, speech bubble/language, abacus, 
tree, keyhole. 

Klara Rupel, 8. a 

Na podlagi naključno vrženih kock za pripovedovanje zgodb so morali pri dodatnem 
pouku angleščine napisati čim bolj zanimivo zgodbico.  In tako je nastala naslednja 
zgodba ... 
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Pri pouku angleščine v 9. razredu smo brali pesem Roberta Burnsa My 
Love is like a red red rose. Učenci so pisali doživete pesmi … 

R. Burns: My Love is like a red red 
rose 

  

O, my love is like a red, red rose,  
that is newly sprung in June.  
O, my love is like the melody,  
that is sweetly played in tune.  
   

As fair are you, my lovely lass,  
so deep in love am I,  
and I will love you still, my Dear,  
till all the seas go dry.  
 

Till all the seas go dry, my Dear,  
and the rocks melt with the sun!  
O I will love you still, my Dear,  
while the sands of life shall run.  
   

And fare you well, my only Love,  
and fare you well a while!  
and I will come again, my Love,  
although it were ten thousand mile!  

My love is like a river, 
it will never stop. 
You just need to 

gave me your heart.  
Elena I. Planinšec, 9. a 

My love is like war, 

it’s so easy to start 

but hard to stop. 

I love you from the bottom of my heart and 
when I see you my mouth can just drop.  

Julija Špegel, 9. a 

My love is like a rose’s thorn, 
treat it badly, it’ll damage, 
be gentle, loving, caring, 

something new and precious will be born! 
  

Love is something very hard to understand, 
the meanings of it are as large as the sea, 

but one of them is in command, 
and that is the kind from me to me.  

Živa Lušnic, 9. b 

My love is like a sun. 
He’s shining every time. 
His smile is like a candy, 

when I see him, 
he is a sweetie.  

Tinkara Andrejc, 9. a 

Sliki: Maruša Ošlak 
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I like and I don't like 

I like watching TV. 

And I love painting with brushes. 

I like having fun. 

Playing games in the sun. 

But I really don't like doing chores. 

 

My sister likes playing hide and seek. 

But she really hates doing chores every week. 

She hates making her bed. 

She likes watching TV unstead. 

Karin Podlipnik 

 

 

Me and my dog 

I like playing computer games with my 
friends. 

And I love walking the dog. 

I like winning in all games, 

but I really like talking with my friends. 

I don't like going outside. 

 

My dog likes sleeping all day, 

but he is really fast. 

He doesn't like going outside 

and he really likes to pet. 

Gal Štinjek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I like and I don't like 

I like swimming in the pool, 

I don't like going to school. 

My favourite colour is blue, 

I don't like going to the zoo. 

Jakob Kurmanšek 

PESMI V ANGLEŠKEM JEZIKU SO PISALI UČENCI 5. A … 

Jakob Tovšak, 7. a 

Neža Zaveršnik, 5. a 
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GOSMO 

Gosmo is a bird, you probably haven’t heard of it 
yet because it is a new animal. It lives in mountains 
and sometimes beside the lakes. It has got big ears, 

fur, black eyes, a beak, it has also got wings and a 
mouse tail without fur. It hasn’t got paws, because 
it's got bird legs. It is not a big animal, It’s about 20 
cm tall.  

It eats meat and plants, even though its favorite 
food is fish or cheese. It really hates eagles and 
wolfs, because they are attacking it. Its home is at 
the top of a mountain in a nest. Baby Gosmos leave 
their family when they are one year old. But 
Gosmos have a special event each year. It's almost 
like a family meeting for Christmas or New Year. 
This meeting is called Misma. They eat together like 
a big family. 

Gosmos can also jump, sing and swim.  

Taja Godec, 6. b 

THE BOOBA 

You have probably never heard of this animal before: the 
booba. It is a very beautiful animal, but it's hard to find it. 
Here,let me tell you more about the booba. 

  The booba lives on small islands near South America. It 
lingers in trees and eats grass or any plants that grow 
there. A booba is a herbivore, it eats only plants. It doesn't 
have teeth. It has small spots over its body. 

  Now it's time to talk about the special things. A booba 
has got 18 small wings on each side of its body. A booba 
has got two horns on the top of body. It kind of looks like 
a butterfly, but it's bigger. It has also got a large hull, 
which is used for caring food. A booba can camoflauge to 
hide from its predators. A booba can fly at the altitude 
where the planes fly, if it needs to. 

  A booba has many predators like snakes, pandas, birds… 
Together we can help to protect the booba because it is a 
very unique animal.  

Hana Krenker, 7. a 
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FILIP'S DAY 
Filip's day is a holiday in 
Slovenia. This holiday takes 
place on November 15th. On 
this day, in 2020, Filip 
Obrul created a new dish 
called Filipospaghetti. 
Filipospaghetti were made 
from noodles and bolognese 
sauce, when they ran out of 
spaghetti at home. People 
don't wear any costumes on 
this day. People decorate 
their houses with pictures 
of spaghetti.  

Filip Obrul, 6. b 

Ožbe Zemljič, 6. a 
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Torej, kdaj, kako in zakaj se je začela tvoja 
plavalna kariera? 

Moja plavalna kariera se je začela v 6. razredu, 
pri enajstih letih. Takrat sem bolj kot ne plaval 
samo za razvedrilo in včasih obiskal kakšno 
tekmo, kjer pa nisem dosegal posebej dobrih 
rezultatov. V 7. razredu oz. pri mojih dvanajstih 
letih pa sem začel trenirati bolj resno in s tem 
dosegal tudi boljše rezultate. Ko pa je po 
mojem trinajstem rojstnem dnevu napočilo 
državno tekmovanje, sem se tudi prvič uvrstil 
na stopničke, in sicer v kategoriji 50 m delfin. 
Na lanskem državnem tekmovanju na Ravnah 
na Koroškem pa sem pobral 3 diplome in 2 
medalji. Moji rezultati so postajali vedno boljši, 
razen v začetku 7. razreda zaradi slabokrvnosti. 
Vsi vemo, da je za tako izjemne rezultate 
potrebno veliko truda in motivacije. Kako in 
kolikokrat na teden potekajo tvoji treningi? 

Moji treningi po navadi potekajo devetkrat na 
teden. Zraven pa hodim še v fitnes oziroma 
opravljam suhe treninge, tako da vse skupaj 
treniram enajstkrat na teden. Treningi trajajo 
od ene pa vse do dve uri in pol. Torej na teden 
porabim povprečno 33 ur za plavanje, pri 
čemer pa moram seveda najti čas še za šolo in 
druge obveznosti.  

Pri vsakem športu ima pomembno vlogo tudi 
trener. Povej, kdo je tvoj trener in kakšen je 
tvoj odnos z njim? 

Trenira me Vlado Stjepić, odnos med nama pa 
je seveda odličen. Brez njega, mojega 
fizioterapevta in staršev, danes ne bi dosegal 
tako dobrih rezultatov.  
Medtem ko plavaš, ko telo preživlja napore – o 
čem razmišljaš? 

To je vprašanje, ki ga dobim pogostokrat. 
Marsikdo se sprašuje, kaj plavalci razmišljajo 
med plavanjem. Štejejo talne ploščice? No, naj 
vam povem, da se med plavanjem kar hitro 
zamisliš in čisto pozabiš na napore. Sam med 
treningom ne razmišljam na kaj drugega kot pa 
na najboljšo izvedbo in moje cilje. 
 

Na kateri svoj uspeh si 
najbolj ponosen in zakaj? 

Resnično sem ponosen na 
vse svoje dosežke, saj v 
njih vložim res veliko 
truda in napora, posebej 
pri srcu pa so mi seveda 
državni rekordi, ki sem jih 
dosegel.  
 

HITER KOT RIBA – Matic Bizjak Jambrović 

Med korona časom so nas še kako opozarjali na pomembnost 
športa za naše zdravje in dobro počutje. Vrhunski športnik na 
državni ravni pa je tudi naš devetošolec Matic Bizjak Jambrović, član 
Plavalnega kluba Velenje, ki je letos na poletnem državnem 
prvenstvu osvojil kar tri klubske rekorde, in sicer v disciplinah 50 
metrov kravl, 50 metrov hrbtno in 50 metrov delfin. Kot prvi v štafeti 
4 x 50 mešano je prosto odplaval razdaljo v času novega državnega 
rekorda, to je v 25 sekundah. Državni podprvak pa je tudi v disciplini 
50 metrov delfin, ki ga je odplaval v 26, 66 sekundah. Lahko bi rekli, 
da je dobesedno hiter kot riba. O svojih začetkih, vzponih, padcih in 
nadaljnjih ciljih pa nam bo malo več zaupal kar sam.  
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Kaj pa zdaj, med tem korona časom, kako so 
oz. ali sploh so potekali tvoji treningi? Si 
doživljal dodatne pritiske? Kako si se s 
športnega vidika spoprijel s to »pošastjo«?  
Med korona časom je vse veliko težje. Doma 
opravljam treninge, ki mi jih predpiše trener ali 
pa mi jih sestavi mama. Veliko pomislekov imam 
o svoji formi, saj me skrbi izguba mišične mase, 
ki pa je izjemno pomembna za dobre dosežke.  
Kaj pa tvoji cilji v prihodnosti? Boš vztrajal pri 
tem športu? 

Pri tem športu imam namen vztrajati, ker je to 
moje najljubše opravilo na svetu. Prihodnost mi 
še ni čisto jasna, a definitivno v njej vidim 
plavanje.   

Živa Lušnic, 9. b  

Pospravljena soba 

Kdorkoli v tej sobi živi, je pravi redoljub. 

Postelja sveže je postlana, 

v njej zaspiš brez uspavanke nina nana. 

Tla so povsem čista, skrbno posesana. 

V omari kot se šika, zloženo je perilo. 

Na mizi poleg zvezkov, pospravljeno je ravnilo. 

Na knjižni polici razvrščene so knjige in revije, 

iz radia se tiha pesem vije. 

Na obešalniku plašč in dežnik visita, 

le čigava je ta soba, se vam svita? 

Vsaka mama si želi takega redoljuba, 

jaz sem proti njemu navadna zguba. 

 

Aljaž Slemenik, 7. a 
Matej Rošer, 9. a 

Staš Škrinjar, 8. a 
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Kateri dogodek iz osnovne šole ti je najbolj 
ostal v spominu? 

Najbolj mi bo ostal v spominu pouk na daljavo, 
saj si nikoli nisem predstavljal, da bo šola kdaj 
potekala preko računalniških ekranov.   

Najbolj sta mi v spominu ostali šoli v naravi v   
4. in 6. razredu ter razni drobni trenutki, ki sem 
jih preživela s prijatelji.   

Uh, lahko rečem, da jih je kar nekaj – 
definitivno mi bodo ostali v spominu prvi šolski 
dan, prihod Doličanov v Mislinjo in to, da sem 
spoznala res super prijatelje. 

Kaj bi spremenil-a, če bi še enkrat  
obiskoval-a osnovno šolo? 

Če bi še enkrat obiskoval osnovno šolo, bi si 
želel več pouka na prostem. 

Da se ne bi toliko obremenjevala s tem, kar si 
drugi  mislijo o meni, ampak zgolj s tem, kar si 
jaz želim. 

Spremenila bi mogoče to, da bi bila bolj 
samozavestna ter si upala povedati svoje 
mnenje.  

 

Se veseliš, da greš v srednjo šolo? Zakaj? 
Česa si želiš? 

Zelo se veselim vstopa v srednjo šolo, saj bom 
tam spoznaval nove prijatelje in se navduševal 
nad učnimi vsebinami.  

Ja, saj komaj čakam, da bom dobila nove 
prijatelje in pridobila nove izkušnje. 

Po eni strani ja, po drugi ne. Ja zaradi tega, ker 
bom spoznala nove prijatelje in dobila nove 
učitelje. Ne pa zaradi tega, ker smo v devetih 
letih postali res dobri prijatelji in mi bo težko, 
ker ne bomo več skupaj. Ampak vsak mora 
oditi svojo pot.    

Kakšen nasvet bi dal-a bodočim 
devetošolcem?  

Da se jim ni treba bati 9. razreda, saj je to eden 
izmed razredov, v katerem se boste s sošolci in 
sošolkami še veliko bolj povezali.  

Ne ukvarjaj se z  drugimi, sledi svojemu srcu, 
ne skrbi preveč  za ocene in seveda, uživaj na 
polno! 

Bodoči devetošolci, glede na to, da vas čaka še 
zadnje leto, kjer boste skupaj kot razred, 
čimbolj uživajte. Seveda se bo treba tudi učiti in 
nikoli ne obupati. Ne bom lagala, 9. razred res 
ni lahek, zato je super, če se učite sproti. 

Kakšen nasvet bi dal-a vsem učencem? 

Vsem učencem bi dal nasvet, da naj se veliko 
družijo s prijatelji, saj osnovna šola mine zelo 
hitro, prehitro.  

Ocene in pa popularnost nista vse, samo bodi 
to kar si in uživaj vsak trenutek.  

Nikoli ne obupaj nad samim sabo, verjemi v 
svoje sanje, tudi če vam kdo reče, da so 
neuresničljive. 

 Zala Pogorevc in Rebeka Jeseničnik, 8. a 

 

Le še nekaj časa nas loči do konca letošnjega šolskega leta. Prav tako so to zadnji tedni, ki jih 
devetošolci preživljajo na naši šoli. Že septembra bodo začeli obiskovati srednje šole, vsekakor 
pa jim bo v spominu ostala tudi naša Osnovna šola Mislinja. Ker pa so na šoli že devet let, imajo 
za nas kar nekaj zanimivih spominov in napotkov, ki so jih delili z nami.  
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Kdaj si začela igrati violino in kaj te je v to 
navdušilo? 

Violino sem začela igrati pri šestih letih. Za 
glasbo sta me navdušila oče in brat ter tudi 
moja vzornica Eva Šukic. Zakaj ravno oče in 
brat? Saj se tudi sama ukvarjata z glasbo, 
saj igrata harmoniko.  

V kateri glasbeni šoli se je začela tvoja 
glasbena pot in kje igraš sedaj? 

Moja glasbena pot se je začela v Glasbeni 
šoli Slovenj Gradec, kjer sem se učila violine 
sedem let. Letos pa me je pot zanesla na 
Konservatorij za glasbo in balet Maribor, 
kjer obiskujem zadnji, osmi razred nižje 
glasbene šole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateri nastop je bil tvoj najljubši?  

Moj najljubši nastop do sedaj je bil na 
regijskem tekmovanju Teamsing – 
tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov in 
baletnih plesalcev. Vzdušje na odru in na 
sami generalki je bilo zelo sproščeno. 
Spoznala sem veliko novih prijateljev. Glavni 
nastop je potekal v dvorani, kjer je zelo lepo 
zvenelo. Na odru so bili občutki neverjetni in 
nastop je bil zelo uspešen.  

Na kateri dosežek si najbolj ponosna? 

Najbolj sem ponosna na dosežek iz Italije – 
Udine, kjer sem dobila srebrno mednarodno 
priznanje. Po končanem nastopu sem se 
počutila srečno, saj sem vse zaigrala 
popolno. Ob prejemu priznanja pa sem bila 
polna čustev, saj so bili moji tekmeci zelo 
dobri. 

Kje boš nadaljevala svojo glasbeno pot? 

Svojo glasbeno pot želim nadaljevati na 
Konservatoriju za glasbo in balet Maribor. 

 

Laura Grušovnik in Leja Pačnik, 9. a  

Opravili sva intervju z devetošolko Tinkaro Andrejc, 
ki velik del svojega prostega časa posveča igranju 
violine, pri tem uživa in dosega odlične dosežke.  
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Taja Pušnik, 5. b 

Maruša Čevnik, 4. a 
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Harry Styles je angleški pevec, tekstopisec in igralec. Izdal je dva odlična solo albuma in kar pet 
albumov s skupino One Direction.  

ŽIVLJENJE PRED SLAVO 

Harry Edward Styles se je rodil 1. februarja 1994 
v Redditch, Worcestershire. Je sin Anne Twist  
in Desmonda Styles. S starši in starejšo sestro 
Gemmo se je preselil v Cheshiru. Njegova starša 
sta se ločila, ko je bil star sedem let, mati pa se 
je kasneje ponovno poročila z Robinom 
Twistom, ki je umrl leta 2017. Obiskoval je šolo 
Holmes Chape. Bil je glavni pevec skupine 
White Eskimo. Pri 16-ih letih je delal v pekarni. 

ZAČETEK KARIERE  

Styles je aprila 2010 odšel na avdicijo kot 
samostojni tekmovalec za britansko televizijsko 
pevsko tekmovanje The X Factor, kjer so ga 
skupaj z Liamom Payne, Louisom Tomlinson, 
Naillom Horan in Zaynom Malik sestavili v 
skupino, ki jo je Harry poimenoval One 
Direction. Po X Factorju so postali priljubljeni v 
Veliki Britaniji in kaj kmalu tudi po celotnem 
svetu. One Direction je ena izmed najboljših 
skupin vseh časov, osvojili so številna priznanja 
in nagrade ter podrli veliko rekordov. 

SAMOSTOJNA KARIERA 

Februarja 2016 se je Harry pridružil podjetju 
Jeffrey Azoff Full Stop Management. Izdal je 2 
albuma z naslovom Harry Styles in Fine Line. 
Snemanje prvega albuma je potekalo celo leto 
2016 v Los Angelesu, v Londonu in Port Antoniu 
na Jamajki. Aprila 2017 je izšel prvi samostojni 
singl "Sign of the Times", ki je dosegel vrh 
številnih lestvic. Njegov glasbeni videospot pa je 
prejel britansko nagrado za britanski video leta. 
Njegov istoimenski debitantski album je izšel 
maja 2017. Album je bil vključen na seznam 
najboljših albumov leta 2017. Na glasbenih 
nagradah ARIA 2017 je Styles prejel nagrado za 
najboljšega mednarodnega izvajalca. Harry se je 
od septembra 2017 do julija 2018 odpravil na 
svojo prvo koncertno turnejo Harry Styles: Live 
on Tour, kjer je nastopal v Severni in Južni 
Ameriki, v Evropi, Aziji in Avstraliji.  

Sledil je drugi album Fine Line, ki je bil posnet v 
studiu Shangri-La v Malibuju v Kaliforniji. Z njim 
je dosegel največji prodajni prvenec angleškega 
moškega izvajalca v ZDA. "Watermelon Sugar " 
je postal Harryjev prvi singl številka ena v ZDA. 
Na podelitvi nagrad Brit Awards 2020 je bil 
Styles nominiran za britanskega samostojnega 
izvajalca in britanski album leta. Na 63. podelitvi 
grammy-jev je prejel tri nominacije za najboljši 
vokalni album (Fine Line), najboljši pop solo 
nastop ("Watermelon Sugar") in najboljši 
glasbeni video ("Adore You"). Turneja v 
podporo Fine Line z naslovom Love On Tour naj 
bi potekala v letu 2020, ampak so jo zaradi  
pandemije COVID-19 preložili na leto 2021.  
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IGRALSKA KARIERA 

Styles je debitiral v celovečercu v vojnem filmu 
Christopherja Nolana Dunkirk. Dobil je vlogo 
britanskega vojaka z imenom Alex, ki je del 
evakuacije iz Dunkirka v drugi svetovni vojni. 
Harry bo postal vodilni igralec v prihajajočem 
psihološkem trilerju Don't Worry Darling, ki ga 
režira Olivia Wilde.  

LJUBEZEN 

Od novembra 2011 do januarja 2012 je 17-letni 
Harry hodil s štirinajst let starejšo televizijsko 
voditeljico Caroline Flack. Kasneje leta 2012 se 
je kratek čas srečeval z ameriško pevko Taylor 
Swift. Od leta 2017 do 2018 je bil Styles v zvezi s 
francosko-ameriškim modelom Camille Rowe. 
Govori se, da naj bi bil v zvezi z Olivio Wilde, 
ampak Harry tega ni potrdil.  

ZANIMIVOSTI 

Leta 2018 je Styles začel kreirati za italijansko 
modno hišo Gucci. Njegov stil oblačenja je 
nenavaden. Rad se oblači tako, da se počuti 
dobro, ne glede na to ali javnost meni,da je to 
oblačilo za ženske ali za moške, saj oblačila 
nimajo spola. Glede njegovega stila oblačenja je 
dobil največ kritik takrat, ko je postal prvi moški 
na naslovnici revije Vogue in je imel oblečeno 
žensko obleko.  

"Treat People with Kindness" ali "TPWK" je 
slogan, ki ga Styles uporablja za promocijo 
svojega sporočila o ljubezni, sprejetosti in 
prijaznosti do ljudi.   

Leja Pačnik, 9. a 

Lia Jeromel, 2. b 

Kiara Žohar, 2. b 

Lovro Dežman, 2. b 
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KVIZ: KATERA ŽIVAL NAJBOLJE OPIŠE TVOJO OSEBNOST? 

Si iznajdljiv in pustolovski kot volk? Ali pa si miren in sproščen kot panda? Pred tabo je kviz, ki ti 
bo povedal, katera žival te najbolje opiše. Pravila so zelo preprosta. Na vprašanja odgovarjaj po 
resnici in si seštevaj točke. Vsak A odgovor je vreden 1T, odgovor B je 2T in odgovor C 3T. Na 

koncu seštej vse točke in v legendi razberi, kateri živali si najbolj podoben:)  

1. Kateri izmed naštetih športov ti je najljubši? 

A) nogomet ali košarka 

B) badminton ali tenis 

C) plavanje ali kolesarjenje 

 

2. Kako reagiraš, ko te nekdo užali? 

A) razjezim se, ampak obvladam svoja čustva 

B) zardim in se začnem jokati 

C) udarim to osebo 

 

3. Kako najraje potuješ? 

A) z letalom 

B) peš 

C) z avtom 

 

4. Kdo sestavlja dvoj družbeni krog? 

A) stari prijatelji 
B) v glavnem člani družine 

C) sem velik samotar 

 

5. Katero čustvo prevladuje pri tebi? 

A) pogum 

B) ljubezen 

C) jeza 

6. Kako agresiven/a si? 

A) trmast/a, toda ne agresiven/a 

B) zelo sem agresiven/a 

C) sem miroljuben/a in prijateljsko razpoložen/a 

 

7. Kaj najraje ješ? 

A) sadje in zelenjavo 

B) hitro prehrano 

C) sladkarije 

 

8. Katera je tvoja slaba lastnost? 

A) sem zelo negotov/a 

B) ne poslušam drugih okoli mene 

C) sem zelo tih/a 

 

9. Si športen tip? 

A) občasno uživam v športu 

B) redno telovadim 

C) sovražim telovadbo in šport 

 

10. Kaj te najbolj vznemiri? 

A) ko mi nekdo laže v obraz 

B) ko me nekdo ignorira 

C) ko me prekinjajo 

Tako, prišel/ prišla si do konca kviza, sedaj pa preveri, katera žival se skriva v tebi :) 
10-17 točk – PANDA  

Pande veljajo za mirne, ljubeznive, včasih pa zelo lene živali. Ljudje so zelo radi v tvoji bližini, ker si 
zabaven/zabavna, karizmatičen/karizmatična in znaš poslušati. 

18-24 točk – LEV 

Si praktičen/praktična, produktiven/produktivna ter imaš močno in trdo voljo. Obožuješ izzive, 
težke naloge in reševanje skrivnosti. Se ne predaš.  

25-30 točk – VOLK 

Si vznemirljiv, iznajdljiv in pustolovski tip. Ti si zabaven/zabavna ter energičen/energična in veš, 
kako se na najboljši način povezati z drugimi ljudmi.    

 

Laura Grušovnik, 9.a in Živa Lušnic, 9.b  



Stran 33 KORONA PO KORONI 2020/2021 

DAN ZDRAVJA NA DALJAVO 

Na delovno soboto, 10. aprila 2021, smo izvedli dan zdravja na daljavo. V okviru svetovnega 
dneva zdravja smo šolsko delo zamenjali s poučnimi vsebinami in gibalnimi aktivnostmi. Namen je bil 
krepitev zdravja učencev in učiteljev. Izvedene so bile zanimive delavnice, kjer so učenci spoznali 
zanimive tehnike sproščanja, vaje za možgane (Brain Gym) in opravili nekaj vaj za koncentracijo in urjenje 
spomina (Frfotavi um). Podučili so se o piramidi zdrave prehrane, nevarnosti drog in o dopingu v športu. 
Izdelovali so oglasna sporočila o zdravem načinu življenja, ustvarjali za sprostitev in spoznavali hranilne 
snovi v sadju in zelenjavi. Ugotavljali so, koliko sladkorja se skriva v priljubljenih pijačah, spoznavali 
zdravilne učinke regrata in se učili naravne nege obraza. Izdelovali so emotikone za različna razpoloženja 
in reševali interaktivni kviz o zgodovini epidemij po svetu.  

Po končanih delavnicah so potekale gibalne dejavnosti (sprehod, pohod ali tek) za učence in 
učitelje. Izvedlo se je tekmovanje v nabiranju kilometrov »Vsak meter šteje«, zato smo svoje aktivnosti 
beležili s pomočjo aplikacij ali »pametnih« ur in poslali dokazilo o premagani razdalji. Čas in razdalja nista 
bila določena, vendar pa je bila razdalja vsakega posameznika pomembna 
za končni rezultat tekmovanja, saj so se rezultati seštevali.  

Glavni cilj tekmovanja je bil, da vsak oddelek zbere čim večje število 
kilometrov, sodelovali pa so tudi učitelji. S sodelovanjem vseh članov »vsi za 
enega, eden za vse«  in medsebojno spodbudo ter motivacijo, so največjo 
skupno razdaljo premagali učitelji (176 km), pri učencih pa je bil najbolj 
uspešen 9. b z dobrimi 160-imi opravljenimi kilometri.  

Komentarji učencev na Dan zdravja so bili izredno pozitivni, zdelo se jim je poučno in zanimivo, 
zelo so se imeli lepo. Všeč jim je bilo, da so imeli možnost izbire delavnic in gibalnih aktivnosti (hoja ali 
tek). Želijo si še več takšnih dni. 



Stran 34 KORONA PO KORONI 2020/2021 

 

Mladi so letos ugotavljali, da bodo morali biti bolj samoiniciativni, aktivni in ambiciozni, da bodo 
uspeli v poklicu, ki si ga želijo. Izpostavili so pomen samostojnosti in vztrajnosti. Želijo si spoznava-
nja poklicev in delovnega okolja na terenu. Pokazali so, da se zavedajo pomena izbire poklica. Raz-
mišljali so tudi o velikih spremembah v svetu. Pri izvedbi otroškega parlamenta so na vseh ravneh 
izkazali visoko stopnjo kulture pogovora. 

OTROŠKI PARLAMENT »MOJA POKLICNA PRIHODNOST« 

Kot že mnogo let do zdaj je bil tudi letos organiziran 
otroški parlament, kjer smo lahko učenci povedali 
svoja mnenja in rešitve, letos glede šole in učenja. 
Zaradi korona ukrepov se tako na šolskem, kot 
kasneje na regijskem parlamentu, nismo sestali v 
živo. 

Na šolskem parlamentu smo se zbrali učenci od 6. 
do 9. razreda. Izpostavili smo predvsem šolanje na 
daljavo – kako so to sprejemali učenci različnih 
značajev. Ker pa se je odvijal ravno v času 
informativnih dni, pa smo poudarili tudi pomembnost 
priprav na le-te. Ob prisotnosti ravnateljice in njene 
pomočnice smo si izmenjali poglede ter mnenja in 
razvila se je zanimiva debata. 

Za tem je sledil regijski parlament, kateremu smo se 
pridružili štirje učenci naše šole. Prisotni so bili 
učenci večine osnovnih šol koroške regije, poleg 
tega pa tudi mislinjski župan, županja Črne na 
Koroškem ter podžupanja MO Slovenj Gradec. 
Poleg že prej naštetih tem smo imeli dolgo razpravo 
o poklicih prihodnosti, o poklicih, na katere je bilo 
največ pritiska med epidemijo in o poklicnih 
odločitvah nas mladih. Veliko se nas odloča za 
odhod iz domačega kraja, usmerjeni smo proti 
mestnim središčem, veliko jih pogleduje tudi v 
tujino. Imeli smo priložnost deliti naše poglede in z 
njimi soočiti predstavnike občin. Poleg tega smo 
aktivno razpravljali tudi o modernizaciji celotnega 
območja, kar bi v veliki meri pritegnilo predvsem 
mlade. Strinjali smo se, da bo epidemija močno 
vplivala na nadaljnji razvoj na vseh področjih 
našega življenja. Povečalo se je spoštovanje do 
zdravstvenih kadrov, kvalitetnih medijev in 
novinarstva ter do inovativnega šolstva. Razprava je 
potekala na visokem nivoju z veliko mero 
spoštovanja do vseh sogovornikov. 

Za regijskim parlamentom je sledil državni, na 
katerem so se izbrani učenci na daljavo povezali v 
parlamentarno razpravo z odločevalci. Debate sem 
se udeležil skupaj z ostalimi predstavniki koroške 
regije, skupaj nas je bilo enajst. 90 parlamentarcev 
iz celotne države se je soočilo 21. aprila 2021. 

 

Kakšna so bila moja pričakovanja? Upal sem, da 
bodo poslušali mnenja nas mladih, ki bomo nekega 
dne na njihovih mestih. Mi smo namreč med tistimi, 
ki najbolj čutijo socialne posledice epidemije, mi 
imamo drugačne poglede na svet, na problematiko 
onesnaževanja narave, na družbo itd. Upal sem 
tudi, da bodo naše poglede vsaj do neke mere 
upoštevali pri odločanju o naši usodi. Kar se mi zdi 
pomembno je, da si upamo povedati naše mnenje, 
stopiti korak naprej in ljudi osveščati o naših idejah, 
razmišljanjih in težavah. 

Perspektivna slovenska mladina se je udeležila 
državnega parlamenta, kjer smo poudarjali, da šola 
na daljavo slabo vpliva predvsem na psihično stanje 
mladostnikov in da smo najstniki »ogrožena« 
skupina v času korone. Čez nekaj let bomo mi na 
njihovih mestih in odločali o naši skupni prihodnosti. 
Družba, ki v pogovor ne vključuje vseh strani, je 
obsojena na propad in zato je otroški parlament 
tako pomemben aspekt družbe. Mladi smo se 
naučili razmišljati s svojo glavo in se ne bojimo 
izraziti lastnega mnenja, pa čeprav nas lahko stane 
javne podobe, psihičnega stanja in v nekaterih 
državah tudi svobode. Sam ne želim živeti v državi/
družbi, kjer morajo ljudje na sodišče, da se jim 
izpolnijo osnovne človekove pravice.  

Mladi smo od starejših velikokrat označeni za 
nedelovne in nezainteresirane za družbeno 
problematiko, ampak to ne drži. Če povzamem 
Neila Armstronga, prvega človeka, ki je stopil na 
Luno: »Majhen korak za človeka, a velik za 
človeštvo.« 

Tilen Apat, 9. a 

Žan Rošer, 8. b 
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Mladim vrtnarjem niti gospa Korona ne pride do živega 

Letošnje zimsko obdobje smo zaradi ukrepov ob epidemiji Covid-19 
preživeli doma. Šolali smo se na daljavo. Mladi vrtnarji pa smo bili 
vseeno željni stika z naravo. 

Zimsko obdobje nam onemogoča delo 
z zemljo v naših vrtovih. Prst počiva, 
naše ročice pa ne.  
Praznični čas nam je ponujal ideje za 
sejanje v zaprtih prostorih. Božično 
žito je tisto, ki smo ga z veseljem 
posejali. Polepšal nam je praznično 
mizo in prinašal upanje za novo življenje, nove izzive, nove 
poti ...  

Ob toplem ognjišču smo poskrbeli tudi za čajanko in izdelali voščilnice, ki so naše najdražje 
razveselile na prav poseben način. V voščilnico smo namreč dodali še čajno vrečico za 
dišeče in tople praznike. 

Mladi vrtnarji 
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 Dan Zemlje na POŠ Dolič 

MATI ZEMLJA 

Mati Zemlja obstaja že več milijard let. Veseli smo, da živimo na Zemlji, 
kjer imamo vodo, hrano. Lahko se igramo, vozimo s kolesi, z letali, avti … 
Dihamo sveži zrak, ki nam ga dajo rastline.  

Za našo mater Zemljo moramo skrbeti tako, da čistimo in pobiramo 
smeti, sadimo rastline, se čimveč vozimo s kolesi in hodimo peš, 
varčujemo z vodo in elektriko. 

Veseli smo, da te imamo in potrudili se bomo, da te bomo čim dlje imeli! 

Čestitamo ti ob dnevu Zemlje.  

Ajda Hrovat, Žan Tretjak, 5. D, Marko Rošer, 4. D 

ZEMLJA 

Okoli in okoli se vrti,  

Zemlja naša večne dni. 

Veliko vode nam da,  

a z nami večkrat se poigra. 

Radi te imamo vsi,  

ob tebi vedno bomo mi.  

Skrbeli bomo za tebe vsi,  

pomagaj nam tudi ti! 

Jakob Jeromel, Anej Marinko, 4. D 

NAŠA ZEMLJA 

Naša Zemlja se vrti okoli sonca.  

Zemlja je sedaj onesnažena, ker ljudje mečejo odpadke v naravo. 

Mi moramo poskrbeti, da Zemlji vedno bo lepo. 

Danes bomo izvedli čistilno akcijo v okolici šole. 

Posadili bomo tudi rastline, da Zemlji bo lepo. 

Ugasni luč, da Zemlja ne bo fuč! 

Nika Podjaveršek, Ema Oder, 4. D 

Avtorji likovnih izdelkov: Andraž Kovše, 4. D in Luka Rošer, Maja Plevnik, Tjaša Uršej, 5. D 



MATI ZEMLJA 

Zemlja naša vedno kašlja, 

ker je onesnažena. 

Njene vode, njeni hribi, vsi so onesnaženi. 

Zato stopimo skupaj in pomagajmo ji, 

da odstranimo njene skrbi. 

Tovarne, požari in mnoge stvari, naši Zemlji vse slabo želi. 

Tovarne, plini, škodujejo ji, da kašlja in kiha od neprijetnih 
snovi. 

Sara Skledar in Lily Anić, 5. D 

Filip Jeseničnik, Sara Plevnik, Maša Ramšak, Tim Rošer 4. D in Žiga Ramšak 5. D  

Za okolje bo najbolje,  

da spregovorijo  

kar otroci in povejo, 

kakšen svet želijo.                               

Želimo si le tak planet,  

ki je poln zelenja,  

da ne bo nikogar več  

v mislih strah življenja. 
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PRVOŠOLCI SO RAZMIŠLJALI O 

NAŠEM PLANETU ZEMLJI: 

ZEMLJA JE LEPA. Filip 

ZEMLJA JE ČISTA. Andraž 

ZEMLJA JE VELIKA.  Patricija 

ZEMLJA JE OKROGLA.  Manca 

ZEMLJA JE RJAVA IN ZELENA.  Anej 

-ne bi bilo odpadkov, 

-bi bili vsi prijazni do živali. 

Filip 

-vse odpadke spremenijo v nove 
uporabne izdelke, 

-je povsod sveži zrak.  

 Ana Mari 

-da bi se vsi ljudje razumeli, 

-da ne bi bilo lačnih otrok. 

 Blaž 

DRUGOŠ OLCI ŠI Ž ELIJO ŠVET V KATEREM: 
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 KDO JE MALALA? 

Malala Jusafsaj se je rodila 12. 7. 1997 v dolini reke Svat v Pakistanu. Njene 
sanje so, da bi lahko čisto vsak otrok na svetu hodil v šolo, kar je tudi njegova 
osnovna pravica. Še posebej se zavzema za pravico do izobraževanja deklic. 
Leta 2014 je prejela tudi Nobelovo nagrado za mir. V vsem tem jo zelo 
spodbuja njena družina, še posebej oče Ziauddin, brata Atal in Kushal in mama 
Toor Pekai. 

Malala se je rodila leta 1997. Ime je dobila po 
Malalaj iz Maivanda. Njeno rojstvo v vasi ni bilo 
pomembno, saj v Pakistanu praznujejo samo 
rojstvo fantov. Malalin oče se s tem ni strinjal. 
Bil je trdno odločen, da bo imela Malala takšne 
priložnosti kot fantje. Ko je Malala malce 
odrasla, je začela hoditi v šolo za punce. Že pri 
desetih letih  je obvladala kar tri jezike. Njene 
sošolke so hotele postati zdravnice ali učiteljice. 
Malala pa je najprej hotela postati zdravnica, 
potem izumiteljica na koncu pa že političarka. 
Leta 2007 se je življenje prebivalcev doline Svat 
obrnilo na glavo. Prišli so talibani in dekletom 
prepovedali poslušanje glasbe, gledanje 
televizije, plesanje ... Malalo  je najbolj 
prizadelo, da dekleta ne bodo smela več hoditi v 
šolo, saj je takrat hodila v šolo vsaka peta 
deklica. Talibani so napovedali tudi zelo stroge 
kazni tistim, ki ne bodo spoštovali pravil. Ena 
izmed teh kazni je bilo tudi bičanje. Leta 2009 so 
talibani zažgali in uničili več kot 150 šol. Ko je 
Malala vse to videla v javnosti, se s tem ni 
strinjala. Začela je pisati blog in v njem 
opisovala življenje pod talibansko okupacijo, 
talibanske poskuse prevzema nadzora nad 
dolino in svoje poglede na spodbujanje 
izobraževanja deklic v dolini Svat. Še istega leta 
je novinar Adam B. Ellick o njej posnel 
dokumentarni film. Leta 2012 pa je prejela 
državno nagrado za mladino. 
Talibani se niso strinjali s tem, da se jim Malala 
upira, zato so jo hoteli ubiti. Malala je dan 
poprej, preden so jo ustrelili, sanjala o 

helikopterju in talibanih.  9. oktobra 2012 je 
Malalina mama tako kot vsak dan pripravila 
zajtrk. Malalo je bilo strah oditi v šolo, saj so jim 
talibani prepovedali hoditi v šolo. Odkar so v 
Pakistan prišli talibani, je Malalina mama hotela, 
da Malala hodi na kombi in ne več peš. Ko se je 
s kombijem vračala iz šole, se je ta nenadoma 
ustavil. Pred kombi se je postavil nek moški, ki 
je vozniku rekel, da potrebuje nekaj podatkov o 
deklicah v kombiju. Voznik mu ni hotel 
odgovarjati, a medtem je zadaj že vstopil moški 
in vprašal: »Katera je Malala?« Vse deklice so 
pogledale proti njej, moški pa je trikrat ustrelil. 
Enkrat je zadel Malalo v glavo, druga dva strela 
pa sta zadela deklici zraven nje. 
Ob strelu Malala ni umrla. S helikopterjem so  
vse tri deklice prepeljali v bolnišnico.  Ljudje so 
po ulicah začeli protestirati proti talibanom.  Na 
tisoče otrok s celega sveta ji je pošiljalo 
voščilnice, da naj ozdravi. Zbudila se je deset dni 
kasneje v bolnišnici v Birminghamu, v Angliji. 
Malala in njeni prijateljici so si k sreči opomogle. 
Med njenim okrevanjem se je v Birmingham 
preselila cela njena družina. Malala se je naprej 
šolala v Angliji. 
Z očetom Ziauddinom je leta 2014 ustanovila 
sklad Malala – dobrodelno organizacijo, ki se 
bori za pravico vsakega otroka do varnega, 
brezplačnega in kakovostnega izobraževanja. 
Prvo leto se je s pomočjo tega sklada iz Malaline 
vasi šolalo 40 deklet več in tako niso bile več 
prisiljene v domače delo. 
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Kot priznanje njenemu delu je decembra 2014 
prejela Nobelovo nagrado za mir in postala 
najmlajša Nobelova nagrajenka do sedaj. Prejela 
je tudi veliko drugih nagrad. 
Leta 2019 je diplomirala na Oxfordu – študij 
filozofije, političnih ved in ekonomije.  
Malala spada med sto najvplivnejših ljudi na 
svetu. Leta 2013 je izdala knjigo I'm Malala, ki so 
je leta 2014 prevedli tudi v slovenščino. Knjigo si 
lahko izposodite v naši šolski knjižnici. O njej so 
posneli tudi dokumentarni film He named me 
Malala. 

Med raziskovanjem o Malali sva se zelo 
navdušili nad njenim delom, da čeprav je skoraj 
umrla, se še danes bori za pravico do 
izobraževanja deklic. Malala simbolizira pogum, 
saj se je talibanom uprla že pri enajstih letih. 
Zaključili bova z njenimi besedami: »Začnimo 
vsesplošni boj proti nepismenosti, revščini in 
terorizmu ter nam dovolite vzeti v roke knjige in 
svinčnike. To so najmočnejša orožja. En otrok, 
en učitelj, en svinčnik in ena knjiga lahko 
spremenijo svet. Izobrazba je edina rešitev. 
Izobrazba je prva.«  

Ema Čas in Neža Kurmanšek, 7. b 

Zloženke so ustvarjali učenci 4. b 

v okviru projekta POGUM 
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Spoznavanje prijateljev skozi mednarodni projekt 

 

 Na naši šoli že drugo leto zapored sodelujemo v 
mednarodnem Erasmus+ projektu z naslovom »Enriching 
unity with cultural diversity« oziroma v slovenščini 
»Bogatenje enotnosti s kulturno raznolikostjo«. Na začetku projekta smo na vseh šolah izvedli 
natečaj za logo projekta in ga dokončno izbrali na uvodnem srečanju v Turčiji. Na tem srečanju 
smo koordinatorji predstavili šolo, kraj in državo, od koder prihajamo. Spoznali smo njihov način 
življenja in oblike poučevanja. 

V lanskem šolskem letu ste učenci 
sodelovali v različnih aktivnostih, saj 

smo izdelali koledar za leto 2020, 
pozdravljali v jezikih partnerskih šol, 

posneli ljudske plese in pesmi, si pošiljali 
novoletne voščilnice ter risbice o 

prijateljstvu. Nekaj izdelkov je 
razstavljenih v Erasmus+ kotičku.  

Trenutno negotova situacija zaradi virusa 
SARS-CoV-2 nam otežuje oz. 

onemogoča sledenje zastavljenim 
načrtom. 

S koordinatorji na partnerskih šolah se redno srečujemo na virtualnih srečanjih. Vsi se strinjamo, 
da nadaljujemo z uresničevanjem naših ciljev, zato smo se dogovorili, da projekt podaljšamo še v 
naslednje šolsko leto.  
Tudi za to leto smo izdelali koledar, tokrat s fotografijami učencev. V mesecu marcu pa ste se 
učenci preizkusili v likovnem ustvarjanju. Nastal je odličen video z vašimi umetninami na temo 
narave. Šolsko leto pa zaključujemo s kratkimi filmčki, ki predstavljajo tipičen dan učencev na 
posamezni šoli.  
V prihodnje nas čakajo nove aktivnosti. Druženje in spoznavanje učiteljev ter učencev na  šolah pa 
bomo lahko izvedli, ko se bo situacija v vseh državah umirila. 
 

Sami lahko naredimo tako malo, skupaj lahko naredimo tako veliko. (Helen Keller) 
 



Glasilo učencev OŠ Mislinja 

Letnik XXII 
Odgovorna urednica: Katja Rodošek 

Računalniška obdelava: Petra Cifer 

Slika na naslovnici: Maruša Ošlak 

junij 2021 

Ana Mastnak & Tea Štinjek, 8. b 


