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Intervju  
z gospo ravnateljico Natašo Ahačič 

Kolofon 

Dobro jutro. Kako se počutite, ko vsako jutro vstopite v našo šolo, 
ki je polna veselih, razigranih otrok, ali vas to napolni z dodatno 
energijo? 
 
Dobro jutro. Res, otroci dajo energijo. Ko vstopiš v šolo, je to res ne-
kaj posebnega. Ta služba je res odlična, ko prideš v šolo, je to popol-
noma nekaj drugega, ko ti otroci zaželijo dobro jutro, začutiš njihovo 
pozitivno energijo.  
 
Zdi se mi, da so učitelji na šoli zelo prijazni in da učenci in učenke 
nismo le številke. Vzdušje na šoli je res prijetno, kaj menite vi? 
 
Ja, se strinjam, vzdušje na šoli je prijetno, pomembno je, da so učitelji 
prijazni in tudi zahtevni ter dosledni. Verjamem, da pripomorejo k 
pozitivnemu vzdušju na šoli, saj so pomembni pozitivni odnosi med 
učitelji in dobra klima na šoli. 
 
Kaj vas je pravzaprav usmerilo v pedagoški poklic? 
 
Že kot otrok sem si želela postati učiteljica, vedno je kakšen človek v 
življenju, ki ti mogoče pusti večje sledi. Tukaj je bila ena učiteljica, ki 
mi je res veliko dala in takrat v tretjem razredu sem se že odločila, da 
bom postala učiteljica. 
 
Ali pogrešate delo v učilnici z učenci sedaj, ko ste več ali manj v 
pisarni? 
 
Ja, to ga pa res pogrešam, vedno sem res rada delala z otroki, ampak 
zaželela sem si mogoče še kakšnega novega izziva, zato sem se tudi 
odločila, da se preizkusim še v vlogi ravnateljice. 
 
 

 
Koliko imate prostega časa? 
 
Zelo malo. Ko prevzameš tako delovno mesto, ki je zelo odgovorno, 
se tudi v popoldanskem času stvari dogajajo, prav je, da se udeležuješ 
raznih prireditev, hkrati te zaposleni kličejo popoldan, če se jim kaj 
zgodi, tako da prostega časa je res zelo malo. 
 
Ali imate kakšne načrte za prenovo šole oz. spremembo na šoli? 
 
Ja, o prenovi šole teče beseda že deset let, od kar sem jaz ravnateljica. 
Žal se stvari še niso začele dogajati, želim si popolno obnovo šole, 
seveda je to povezano z velikimi finančnimi sredstvi, ki jih mora za-
gotoviti ustanovitelj, vendar to žal ni v moji moči. 
 
Kako se počutite, ko deveti razredi zapuščajo šolo? 
 
To je vedno poseben trenutek, ko se učenci, ki so prišli z rumenimi 
ruticami na prvi šolski dan, poslavljajo. Devet let pravzaprav živijo z 
nami, smo zelo ponosni na njih, hkrati pa nam je hudo, da nas zapu-
ščajo, ampak vemo, da je to življenje in da je prav, da gredo naprej in 
da postanejo to, kar si želijo. 

Uredniki: 
Vid Pristov, Aljaž Ambrožič, David Maček 
 
Mentorici: 
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Prešeren skozi naše oči 
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Konstrukrtivistične pesmi 
 
devetošolcev po vzoru Srečka Kosovela 

https://www.goga.si/avtorji/srecko-kosovel/ 
https://www.dnevnik.si/tag/Sre%C4%8Dko%20Kosovel 
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Sočne novice SOČNO 
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Sočne novice 
SOČNO 
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Sočne novice SOČNO 
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Sočne novice 

Ideje za branje 

SOČNO 
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Ideje za počitniško branje 
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Ideje za počitniško branje 
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Ideje za počitniško branje 
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Ideje za počitniško branje 



 13 

Ideje za počitniško branje 
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Ideje za počitniško branje 
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Edina stalnica v življenju so spremembe 
 

Tim Mikulič 

S em devetošolec, ki počasi zapušča osnovno šolo. Od-
hajam na srednjo šolo. To bo zame  sprememba, ki se 

je veselim, ampak vseeno malo bojim.  
Že devet let hodim v isto šolo, v teh devetih letih nisem 
doživel nobene večje spremembe, so pa bile manjše. Sedaj 
ko sem že na koncu devetega razreda, se mi bodo začele 
dogajati večje spremembe, prva bo odhod iz osnovne šole, 
druga bo vstop v sredno šolo … Na spremembe se nikoli 
ne moremo pripraviti ne psihično ne fizično. Če vsaj ve-
mo, kakšna sprememba je pred nami, se nikoli ne moremo 
odločiti do zadnjega trenutka, ali se spopademo z njo sa-
mozavestno ali sramežljivo.  
Seveda imajo spremembe pozitivne in negativne plati. Po-
zitivne so tiste, ki nas spravijo v smeh, nas presenetijo. 
Negativne pa so tiste, ki nas šokirajo ali razočarajo. Vsi si 
želimo čim več pozitivnih in čim manj negativnih, a v živ-
ljenju s preveč dobrimi spremembami bi življenje izgubilo 
smisel.  
Spremembe so kot nogometna tekma, pred tekmo veš, ka-
ko “močan” je tvoj nasprotnik in upaš na zmago. Vso tek-
mo je rezultat v tvoj prid. Potem pa šok, dobiš gol in vse ti 
pade v vodo. Si popolnoma presenečen, kako se vse odvije 
in na koncu doživiš poraz oz. mrzel tuš.  
Na spremembe je treba biti čim bolj pripravljen. Ne smeš 
se vdati, če doživiš negativno spremembo. Sprememb ni 
nikoli dovolj v življenju.  
 
Zoja Berce 

K aj sploh so spremembe? Spremembe so vse sekunde, 
minute, ure, dnevi, meseci, leta našega življenja. 

Imamo slabe in dobre, a vse se zgodijo z nekim razlogom.  
Življenje brez sprememb bi bilo dolgočasno. Na primer, 
vse življenje bi obiskovali isto šolo. Po končani osnovni 
šoli napoči čas za nekaj novega, zame je to kot veliki pok, 
menjava šole, spoznavanje novih ljudi je praktično velika 
sprememba in nov začetek. Sama se sprememb in novih 
začetkov bojim, saj nikoli ne vem, kaj se bo zgodilo. Vsak 
večer, preden zaspim, razmišljam, kaj mi bo prinesel jutri. 
Nikoli ne vem, spremembe so presenečenja. 
Spremembe so stalnice v našem življenju, katerih se k sre-
či ali na žalost ne moremo znebiti, stvari moramo sprejeti 
takšne, kot so in voditi našo življenjsko pot naprej.  
 
Dana Jarkovič 

V  življenju doživljamo spremembe, včasih so dobre 
včasih slabe, vendar se vedno nekaj naučimo iz njih.  

Vsak dan hodim v isto šolo z istimi ljudmi, vsak dan se 
dogaja ista rutina, isti treningi, ista sporočila … Letos, ko 
bo konec poletja, grem v novo šolo, SAMA. Noben pri-
jatelj ne gre z mano. Mogoče bom celo nehala trenirati 
šport, ki ga igram od malega. Sprememba. Velika. Vsak 
večer premišljujem, če sem se dobro odločila za novo šo-
lo. Bodo ljudje tam čudni? Nesramni? Bom dobila prijatel-
je? Bo šola pretežka zame? Zaenkrat vsa ta vprašanja 
potiskam nekam v dno. Že devet let hodim v isto šolo, že 

devet let se družim z istimi ljudmi. Vedno sem imela 
nekoga ob sebi. Ne govorim, da bodo ti ljudje trenutno v 
mojem življenju čisto izginili, vendar pa me je strah. Strah 
me je, da bo moja najboljša prijateljica dobila boljše pri-
jatelje in me zapustila. Še nikoli v življenju nisem dožive-
la večje spremembe, kot bo ta. Tolažim se s tem, da imam 
še poletje s prijatelji. Ko pride dan, da grem v novo šolo, 
takrat bom “dojemala” vsak dan posebej, dan za dnem se 
bom soočala s problemi. Vedno pa vem, da bo družina 
vedno z mano, tako kot pravi prijatelji, če so pravi.  
Ko pridejo večje spremembe, samo pravi ljudje ostanejo s 
tabo. Brez sprememb bi bilo življenje dolgočasno, saj se 
vedno po dolgem času naveličamo vsega.  
 
Živa Šmit 

N ihče od nas ne ve, kaj nam  bo prinesla prihodnost. V 
življenju preveč časa namenimo tistim stvarem, ki na 

dolgi rok niso pomembne. To je dejstvo. In sprememb se 
vsi bojimo in izogibamo, pri tem pa stalno iščemo razloge, 
zakaj bi se ali ne bi spremenili. Spremembe nam predstav-
ljajo  problem, kadar nas obvladujejo strahovi in povzro-
čajo težave, kadar se moramo premakniti iz varnega ob-
dobja. 

Stara sem 14 let in letos zaključujem osnovno šolo. Zave-
dam se, da vsakodnevnih malih sprememb v bistvu ne do-
jameš. Ko pa preletiš daljše obdobje, opaziš, da so se spre-
membe dogajale. Pri vsem tem je najbolj pomembno tudi 
to, da si spremembe sprejel in se spremenil tudi sam. Star-
ši bi temu rekli, da si dozorel. Prva sprememba, ki se mi je 
zgodila, je bil vstop v prvi razred. Nova pravila, novi obra-
zi, učitelji, učenje… Vsak dan nekaj novega. Bilo je zelo 
stresno. Seveda je bil to tisti prvi občutek. Ta sprememba 
mi je dala nove prijatelje, pripadnost, znanje, samostoj-
nost, občutek, da sem bila del nečesa. Seveda me je bilo 
vsake novosti strah, a vedno se je našel nekdo, ki me je 
opogumil. Sedaj zaključujem osnovno šolo. Spet premiš-
ljujem o svojih odločitvah in se vsak dan sprašujem, če 
sem ravnala prav. S tremo bom čakala jesen, ko bom na-
daljevala šolanje na Srednji šoli Jesenice. Spet me bodo 
doletele težave prvega razreda, prvega letnika … Čaka me 
novo okolje, novi sošolci in novi učitelji. Spet nekaj ne-
poznanega, a tako to mora biti. Življenje od nas zahteva, 
da se nenehno spreminjamo, da znanje nadgrajujemo in pri 
tem ne pozabimo, kdo smo. Kar nam je od začetka strašlji-
vo, se na koncu izkaže normalno. Če zaupamo v sebe, po-
tem nas strah ne povozi. Sprememb se ne bojimo, ampak 
jih izkoristimo sebi v prid.  
Malo me je strah, a se vseeno veselim novih izzivov in 
komaj čakam, da vidim, kaj vse mi bo prineslo življenje v 
naslednjem šolskem obdobju. 
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Edina stalnica v življenju so spremembe 
 David Maček 

N i je stvari, ki bi bila večna in ni je osebe, ki bi živela 
za vedno – še posebej se zdi, da te najhitreje zapusti-

jo prav tiste osebe, ki jih imaš najraje. V našem življenju 
je stalnica le ena in to so spremembe. Vse se enkrat konča. 
Sam grem ravno skozi obdobje največjih sprememb. Pred 
mano je le še nekaj tednov osnovne šole in kljub temu da 
jo obiskujem že skoraj devet let, imam občutek, kot da jih 
je še devet pred mano. Zdi se mi, da sem se komaj privadil 
na to šolo in že jo zapuščam. Strah me je sprememb; nove 
šole, novih učiteljev, novih ljudi in drugih stvari, na vse pa 
se bom moral na nek način moral prilagoditi. 
Spremembe te spremljajo skozi vse življenje – eni se jih 
brez problema navadijo, spet drugi ne – življenje pa gre še 
vseeno naprej … 
 

Rona Ređepi 

V  življenju so zares vse stvari začasne,  neka konstanta 
pa  so spremembe. Spremembe so neizogibne, lahko 

so dobre ali malo slabše. Seveda, kako dojemamo spre-
membe, je čisto odvisno od nas, kako močni smo oz. ali 
smo pesimisti ali optimisti. Včasih se soočamo z veliko ali 
nenadno spremembo, s katero se je težje spopasti, pa naj 
gre za selitev, začetek študija, rojstvo otroka ali izgubo 
osebe. 
Optimisti bodo vsako spremembo dojeli kot nekaj dobre-
ga, tudi če ni ravno najboljša v trenutku. Čez čas se zave-
dajo namena spremembe in se iz nje  tudi veliko naučijo,  
to so lahko kar težki in pretresljivi dogodki, iz katerih se 
nato naučimo biti močnejši in znamo ukrepati v določenih 
situacijah. Vedno moraš imeti neko upanje, da te kasneje 
čaka nekaj lepšega, to bo vedno motivacija, da premaga-
mo trenutke dvoma in žalosti.  
Pesimisti na drugi strani že malo težje sprejemajo oz. pre-
magujejo te spremembe. Spremembe jih po navadi pre-
strašijo in izgubijo upanje za dober izid. 
Jaz se tu vidim bolj kot optimistko, saj nikoli ne zgubim 
upanja, ker menim, da se vsaka stvar zgodi z razlogom. 
 
Čeprav je sprememba pričakovana in pozitivna, se lahko 
še vedno spopadamo z dvomi. Zavedam se, kako stresne 
so lahko spremembe, hkrati pa se zavedam, da stres verjet-
no ne bo dolgo trajal. Pomembno je, da ukrepamo, če 
učinki po nastopu spremembe trajajo še dolgo. Ko se stva-
ri spremenijo, je lahko koristno razumeti, kaj se dogaja in 
kako bi sprememba lahko vplivala na nas. 
Način, kako se spopadamo s spremembami, lahko vpliva 
na naše splošno duševno počutje, vključno s tem, kako se 
počutimo v svojem življenju. Če se težko spopadamo s 
spremembami v svojem življenju, bomo ostali z občutki 
negativnosti, grenkobe ali obžalovanja zaradi izida. Če 

smo bolj odporni na življenjske izzive, se lahko z relativno 
lahkoto vrnemo in prilagodimo. Če se bolj trudimo s pre-
hodi, pa potrebujemo malo dodatne pomoči, da se vrnemo 
na pravo pot. 
Spremembe se pogosto zgodijo, ko jih ne pričakujemo, 
zato nam je morda v pomoč, če pazimo na prihodnost in se 
vsaj psihično pripravimo. Lahko porabimo nekaj časa za 
razmišljanje o dogodkih, ki se bodo zgodili v prihodnosti, 
ki lahko privedejo do sprememb ali motenj.  Poleg tega da 
se psihično pripravimo na izzive sprememb, je pomembno 
tudi, da v prehodnem obdobju fizično skrbimo zase. Ko se 
stvari spreminjajo, ugotovimo, da zanemarjamo številne 
svoje osnovne potrebe, zato je zelo pomembno, da poskr-
bimo za naše zdravje. 
Ker so spremembe stalnice, je pomembno, da se zaveda-
mo, da nikoli nismo sami, nekdo nam bo vedno v pomoč. 
Vedno bo upanje za zelo lep izid. 
 

Neža Mulec Ferjan 

F or as long as the World has existed, it always changed. 
Whether it was in a small insignificant or great and 

life-changing way. No one was ever able to avoid change 
and those who wished to do so often deny it up until the 
point they’re staring right in it’s face. 
Growing up is the time when life alternates the most. As 
years spin by you make friends, lose them or even gain 
enemies. Every day you wake up and get presented with a 
new beginning that differs from yesterdays. With changes 
come it’s benefits and it’s obstacles and you must learn to 
live with them all. Sometimes changes are hard and un-
pleasant, but it’s key to keep going and cope with them.   
Life without change is like a painting without colour. At 
first you are alright with it, but soon you get bored and 
wish to move on. Knowing that changes are unavoidable 
and that you must live with them makes your existence 
easier. It’s best to come to that mind-set as soon as possi-
ble, for if you want to run away from it, change will get 
you and outrun you.  

Changes 
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Prebesedimo 
  

Jana Ferjan 
 

Besede so lahko blede kot krede 
in utrujajoč e kot srede, 

a č e pokukamo v domis ljijo, 
lahko prebesedimo tudi te besede, 

ki dolgoč asne so in blede. 
 

Zakaj bi č ebeli rekli č ebela 
in ne brenč ela? 

In zakaj bi telefonu rekli telefon 
in ne kličon. 

 

Vse te brezupno obupne besede 
so del odraslih ljudi, 

zato dajmo, prebesedimo jih 
v nove, bolj smiselne besede! 

Svinčnik govori 

 
Tara Radonjić 

 
Kot so besede stare,  
so tudi ljudje stari.  

  
In kot starih ljudi nikoli ni dovolj,  

tudi starih besed ni dovolj.  
  

In te stare besede so dolgočasne  
kot včasih tudi stari ljudje.  

  
In te stare besede so čudne, zato  

jih včasih malo drugače izgovorimo  
in jo prebesedimo kot  

to staro besedo   
televizijo v gledavizijo  

in mačko v mjačko. 
 

V  petek zvečer sem ležala v postelji pred listom papirja in 
nisem in nisem dobila ideje, o čem bi pisala v spisu. 

Že sem hotela prijeti kemični svinčntik ter z njim nekaj napisa-
ti, ko sem od nekje zaslišala glas: »Hej! Spustite me ven!«. 

Mislila sem, da je moja sestrica in sem ji rekla, da je že dovolj 
velika, da si lahko sama odpre vrata in stopi na svež zrak. Po-
tem pa sem ugotovila, da je sploh ni doma, saj je odšla na 

smučarski trening. Najprej se mi je dozdevalo, da mi je samo 
odzvanjalo v glavi, zato sem si rekla, da je tako ali tako vseeno. 
Dolgčas mi je bilo, zato sem iz svoje peresnice hotela vzeti svo-

jo skokico. Ko pa sem peresnico odprla, si je nekaj glasno 
oddahnilo: »Ahhh!« Nisem mogla verjeti svojim očem Bil je 
SVINČNIK. In to govoreči svinčnik. Najprej sem ga hotela 
pomendrati z zvezkom (saj bi bil lahko nevaren), potem pa sem 

pomislila, da mogoče samo sanjam. Večkrat sem se uščipnila, a 
sem kmalu doumela, da se to zares dogaja. Najprej me je 
svinčnik samo osuplo in prestrašeno gledal. Potem pa sem ga  

previdno vprašala: »Kdo si? Si z oddaljenega planeta?« Samo 
prhnil je in mi odgovoril: »Če ti povem na najkrajši možni 
način; vsi svinčniki so živi. Ampak spijo. Večina celo življen-

je.« Samo osuplo sem ga gledala. Nekaj časa sva bila tiho, po-
tem pa sem zbrala pogum in ga vprašala: »Te lahko prosim za 
pomoč? Zdi se mi, da se ti spoznaš na ta področja.« »Seveda,« 

mi je odgovoril, »ampak pri čem pa?« me je vznemirjeno 
vprašal. »Imam majhno težavico,« sem začela. »Učiteljica za 
slovenščino me je prosila za spis, ki bo objavljen na šolskem 

glasilu, ampak ne vem, o čem bi pisala,« sem potožila. »Uh, to 
je pa resen problem,« se je zamislil. »Lahko bi pisala o kakšni 
knjigi, dogodku, svoji dejavnosti …« »Čakaj, čakaj. Si rekel o 

dogodku?« sem ga prekinila. Pa sem imela idejo. Hitro sem 

napisala spis (zdaj ga berete), svinčnik pa je potem za vedno 
zaspal nazaj. 
Torej če nimate ideje za pisanje, povprašajte svoj svinčnik in 

mogoče vam bo prišepnil naslov.         Zala Soklič                

 
Ko svinčnik govori, 
za sabo pušča sledi. 

Sledi so mirne 
in po vrhu še tihe. 
Lahko se izbrišejo, 

vendar težko. 
 

Velik sovražnik 
radirka mu je. 
Če ga ujame, 

se mu dobro ne godi, 
zato raje hitro beži, 

da se mu kaj ne zgodi. 
 

Človeška roka le v oporo mu je, 
vendar brez nje nič ne gre. 

Zaradi svoje tišine, 
komaj slišen je, 
zato ga sliši le 

učeno uho. 
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Hudo na svetu je, če si prelep za ta  
povprečen svet  
Klara Berc 

V  današnjem svetu se vrti vse okoli lepote, družbenega 
položaja in materialnih dobrin. Mislim, da je to zelo 

narobe. Vsak človek je lep po svoje, točno tak, kakor je. 
Ni pomembna samo zunanja lepota, temveč tudi notranja. 
Jaz ne bi mogla biti z nekom, ki je tako zelo zoprn in sa-
movšečen, čeprav je še tako lep. Ampak ljudje danes žal 
pozabljajo, kaj je pomembno in se osredotočajo na neke 
stvari, ki so nepomembne. Samovšečnost in prevzetnost 
nista lepa čednost in mislim, da bi se jima ljudje morali 
izogibati. V jedru bom opisala Prešernovo balado Povodni 
mož in romanco Turjaško Rozamundo. Obe govorita o 
prevzetnih dekletih, ki ju doleti tragična usoda. 
Literarni deli bi uvrstila v liriko, ker sta pesnitvi. Povodni 
mož je balada, Turjaška Rozamunda pa romanca. Balada 
je pesnitev, ki ima tragičen konec. Zato tudi Urška izgine 
s Povodnim možem in nikoli več je nihče ne vidi. Turja-
ška Rozamunda je romanca, ker ima pomirljiv konec. Ro-
zamunda postane nuna, kar pa po mojem mnenju ni tako 
hudo. Urška iz Povodnega moža je najlepša izmed vseh 
Slovenk, a se je vedla zelo prevzetno. Vedno ji je bilo pre-
malo snubcev, vse je zavračala in jih poizkusila ujeti v 
svoje mreže. Rozamunda je bila roža deklic in tudi pre-
vzetna, ampak še vedno ne tako kot Urška. Zelo sta si po-

dobni. Obe sta bili zelo lepi, njuna razlika je po mojem 
mnenju v tem, da je Urška še pletla mreže, v katere so se 
ljudje zapletali, Rozamunda pa ne. Temu primerno je tudi 
to, da je Urškina usoda hujša, saj utone, Rozamunda pa 
preživi in na koncu postane čast ljubljanskih nun. Zdi se 
mi, da sta njuni kazni pravični, ker sta si to zaslužili. 
Urška je sama čakala in druge zavračala, ko pa je prišel 
nekdo »vreden nje«, pa je takoj privolila in potem jo je 
Povodni mož pač odpeljal. Rozamunda  je sama ukazala 
Ojstrovrharju, naj gre do Lejle. Sama je tudi rekla, če ob-
staja lepša od nje, bo postala nuna. Mislim, da sta si čisto 
sami krivi. Urško doleti zelo kruta usoda. Ta pesem je bila 
namenjena dekletu, ki je Prešerna zavračala in s Povo-
dnim možem jo je po mojem mnenju hotel prestrašiti, uža-
liti in kritizirati njeno prevzetnost. To je bila Zalika Do-
lenc, hči lastnika gostilne, v katero je Prešeren rad zahajal. 
Prešeren je hotel dekletoma dati nauk, da ne smeta biti 
prevzetni in samovšečni. Upam, da bodo ljudje nekoč 
spoznali, da ni bistvo v lepoti, temveč je še veliko po-
membnejših reči. 

Tereza Stubelj 

B eseda prelep v uvodu lahko pomeni, da si preveč pri-
jazen ali mil, svet pa je krut in žaljiv, poln razočaranj 

in žaljivih mnenj, zato je takšnim dobrim ljudem na svetu 
težko. Lahko pa je beseda prelep mišljena, kot bi bil vzvi-
šen, poln vsega, zato je takšnim ljudem na tem običajnem 
svetu kar malo dolgčas. Tak primer sta dami Urška iz Po-
vodnega moža in Rozamunda iz pesmi Turjaška Roza-
munda. 
Obe dekleti sta mladi in lepi. Fantje se kar prepirajo zanju. 
In zaradi te velike pozornosti se obnašata malo vzvišeno, 
zapeljivo.                                                                                                                   
Imata pa drugačno usodo. Ojstrovrhar se zagleda v Lejlo, 
Rozamunda gre v samostan in postane nuna. Morda bi bila 
njena usoda drugačna, če se ne bi toliko ozirala na govori-
ce o Lejli in se brigala zase.                                                                                                                                                                                    
Urška je bila močno izbirčna pri izbiri svojega soplesalca, 
možake je dolgo vodila za nos in čeprav so jo prosili, je 
vsakemu odrekla. Morda, če v mladeniča (s katerim je  

 
vsaka hotela plesati) ne bi zaljubljeno obračala oči, ne bi 
končala v Ljubljanici. Njena kazen je bila po mojem mne-
nju hujša od Rozamundine, vendar sta si jo obe zaslužili. 
To je bila karma, ne kazen.                                                                                           
Urškina kazen je povezana tudi s Prešernovim življenjem. 
Navezuje se na to, kolikokrat so ga zavrnili. Ne samo na 
službeni poti, ampak tudi v ljubezenskem življenju.                                                                          
Pesem Povodni mož je balada in za te pesmi je značilno, 
da imajo nesrečen, tragičen konec, v njih nastopajo nadna-
ravne sile in opisujejo nenavadne dogodke. Pesem Turja-
ška Rozamunda pa je romanca. Te pesmi opevajo življenje 
na dvoru, so lahkotnejše od balad in imajo pomirljiv ko-
nec. 
Mislim, da je pomemben nauk teh pesmi to, naj ne bomo 
preveč izbirčni in smo zadovoljni s tem, kar imamo. Tudi 
najmanjša dejanja so lahko kaplja čez rob in prinesejo ve-
liko posledic. 
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Noben človek ni otok sam zase, vsi smo 
skupaj v morju življenja 
Daisy Diana Thorne Mrak 

K aj je samota? Kako izgleda večja 

slika osamljenosti in kakšen je 
njen pomen? Samoto si predstavljam 
kot dvorezni meč. V njej lahko trpiš ali 

uživaš. Težko se ji je odreči, a hkrati 
ponuja ljudem umik pred butastim sve-
tom. 

Tudi jaz imam izkušnje s samoto, konec 
koncev sem človek s čustvi in z mislimi. 
Srečujem se z njo skoraj vsak dan, če 

hočem ali nočem. Kot da bi osamljenost 
prišla po naravi. Včasih sem si mislila, 
da ji pripadam. Dnevi so se vlekli, vsaka 

minuta, ki sem jo preživela z ljudmi, me 
je utrujala. Odraščala sem in to hitreje 
kot drugi. Četudi sem bila sama, me to 

na začetku ni motilo. Samota me je 
sprejela z odprtimi rokami in me objela, 
mi pustila čas, da razmislim in imam 

notranji dialog. Bila je zame to, kar je za 
jutranje osebe kava. V njej odideš in se 
sprostiš od vsega slabega, kar ti življe-

nje meče na pot. Recimo narava, ki je 
pomembno zatočišče za ljudi, ki si zaže-
lijo zbežati od stiske vsakdanjega življe-

nja. Šumenje dreves, kriki manjših živih 
bitij, izrazit udarec plodov divjega ko-
stanja na tla gozdov in gladek zvok po-

tokov je vsekakor boljši kot zvok mesta, 
službe ali šole. Vsi jo moramo začasno 
občutiti in se umakniti vanjo.  
Ampak kaj naj, ko odidemo v samoto in 

se od nje ne vrnemo? Kdaj in kako ve-
mo, če smo pravzaprav osamljeni? Čez 
čas sem se tudi jaz to začela spraševati. 

Če si sam, še nisi osamljen, ampak tisti, 
ki nimajo veliko prijateljev in so že v 
vsakdanjem življenju bolj izolirani od 

družbe, se v samoti lahko počutijo 
osamljene. Lahko jih vsak dan obdaja 
tisoč ljudi, se okoli njih vali smeh in 

zabava, a oni stojijo in gledajo v prazno in se jim zdi, kot da 
nikogar ni. V srcu začutijo praznino, saj njihovo srce hrepeni po 
nečem drugim in njihove misli tavajo nekje drugje. Ko preživiš 

preveč časa sam s sabo in svojimi mislimi, ki so brez izhoda, se 
te misli začnejo nabirati, dokler jih ne raznese, zato je dobro 
imeti stike z ljudmi, ki ti želijo pri tem pomagati. Težko se je 

najti, ko si se izgubil v osamljenosti. Ljudje smo po naravi dru-
žabna bitja in smo najmočnejši, ko se združimo ter s skupnimi 
močmi nekaj dosežemo. V redu je, če vprašaš za pomoč in v 

redu je, če se moraš včasih ustaviti in zajeti sapo. 
Torej, samota preprosto ni samo, da sediš sam med štirimi ste-
nami, strmiš v praznino in razmišljaš o samem niču. Je nekaj 

zapletenega, s čimer se skoraj vsi vsakodnevno srečujemo. Raz-

lika je med samoto in osamljenostjo. Nekateri ljudje se počutijo 
ujeti, zato je njihova potreba po izhodu velika, a drugim ustreza 
to, da so v družbi sami s seboj. Vsak posameznik ima svoje po-

trebe, vendar je pomembno, da se zavedamo, da je človek 
človeku zdrava vez. 
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Alpsko smučanje 
 

Neko dekle 

A lpsko smučanje je eden izmed zimskih športov, zanj 
sem se odločil tudi jaz. Ko sem bil star 3 leta, so me 

vpisali v alpsko šolo smučanja. Bilo mi je tako všeč, da v 
tem športu vztrajam še danes.  
Najboljši alpski smučar vseh časov (po številu doseženih 
točk) je Šved Ingemar Stenmark. Najbolj smo si ga za-
pomnili Slovenci, ker je tekmoval na smučeh proizvajalca 
Elan. 
V alpskem smučanju poznamo štiri discipline: slalom, ve-
leslalom, superveleslalom ali super g in smuk. Da posta-
neš dober smučar, moraš iti skozi različne starostne kate-
gorije. Najprej začneš obiskovati alpsko šolo. Tam te sez-
nanijo z osnovami smučanja, nato znanje in tehniko samo 
še nadgrajuješ. Po končani alpski šoli postaneš mlajši cici-
ban ali cicibanka, kasneje starejši ciciban ali cicibanka, 
nato mlajši oz. starejši dečki ali deklice, sledijo še mlajši 
oz. starejši mladinci in mladinke ter člani in članice. Seve-
da, da postanemo dobri v smučanju, ni dovolj, da samo 
smučamo. Moramo skrbeti tudi za to, da je naše telo pri-
pravljeno na vse te napore. Tako imamo med sezono še 
vsaj dvakrat na teden treninge v telovadnici, čez poletje pa 
skoraj vsak dan. Kot smučar moraš biti močan, eksplozi-
ven, hitro se moraš odzivati na spremembe. 
Da se lahko spustimo po beli strmini, potrebujemo obvez-
no opremo. Najbolj potrebujemo smuči, vezi, smučarske 
čevlje, smučarske palice, čelado, smučarska očala in pri-
merna oblačila. Tisti, ki smučanje trenirajo, poleg vsega 
tega potrebujejo še ščitnike za roke in noge ter ščitnik za 
hrbet oz. želvo. Pri smučanju se uporabljajo različne di-

menzije smuči. Za slalom uporabljamo krajše, za  velesla-
lom pa daljše. Za smuk in superveleslalom so najdaljše. 
Tako kot različne smuči, imamo tudi  različne palice. Rav-
ne palice uporabljamo pri slalomu, pri veleslalomu, super-
veleslalomu in smuku pa ukrivljene.  
Sedaj pa vam bom opisal, kako izgleda moj smučarski 
dan. Na dan smučanja se moram prebuditi že zelo zgodaj. 
Najprej se oblečem, pozajtrkujem in si umijem zobe. Nato 
vzamem svoj nahrbtnik, v katerem imam smučarske čev-
lje, rokavice, čelado ter malico. Smuči in palice dam v av-
to, s katerim me starši  peljejo do zbirnega mesta, to je po-
navadi pred info točko Roža. Od tam naprej se s klubskim 
kombijem odpeljemo do smučišča. V začetku sezone, ko 
tukaj še nimamo snega, hodimo v Avstrijo. Ko pa so že pri 
nas super pogoji za smučanje, pa se največkrat odpravimo 
v Kranjsko Goro. Tam se preobujemo in odidemo na smu-
čišče. Običajno imamo progo, drugače pa smučamo na 
prosto. Trening traja približno 3 ure. Ko prispem domov, 
najprej poskrbim za svojo opremo ‒ obrišem smuči 
(robnike), da ne zarjavijo. Če opravimo trening med 
tednom, moram poskrbeti, da prepišem šolsko snov in se 
pripravim na nov šolski dan. Seveda sem zelo utrujen. Ker 
pa me ta šport veseli, z veseljem poskrbim za vse, kar mo-
ram . 
Alpsko smučanje je lep šport, obenem pa tudi zelo napo-
ren. Ker imam zelo malo prostega časa, se takrat najraje 
usedem pred televizijski ekran in pogledam kakšno zani-
mivo oddajo na National geographicu ali pa se dobim s 
prijatelji na igrišču.                        Jaka Perčič 

 
 

Peter Starc 
 

Neko dekle mi je srce vzelo, 
za neko dekle mi je srce gorelo, 

a neko dekle ga je polomilo 
in srce je postalo ledeno. 

 

Beseda za besedo, polepša mi dan, 
beseda za besedo, vse, kar mi pove, 
beseda za besedo, vse, kar naredi, 
beseda za besedo, vse se ponovi, 

a beseda je tista, ki srce je zlomila mi. 
 

 
 

Neko dekle mi je vzelo vse. 
Kaj vse mi bo to dekle še storilo? 

Pozabim na vse drugo. 
To dekle me je res razjezilo, 
saj je moje srce prizadelo. 

 

To neko dekle je res nekaj posebnega, 
ker to neko dekle mi je srce vrnilo. 

To srce bilo je prelomljeno. 
To dekle res ne bo več enako,  

saj srce ne bije več enako. 
Brez nje življenje ni enako. 
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Intervju z Živo Koselj, učenko 9. c 
 Kaj te je pripeljalo do plesa?  

Ko sem bila majhna, res nisem imela rada plesa, vendar 
sem kasneje v drugem razredu vzljubila ples. Kmalu sem 
začela tudi trenirati. Začela sem plesati hip hop, ampak se 
tam nisem našla, zato sem se vpisala na ritmično gimnasti-
ko, ampak tudi to mi ni bilo toliko všeč, da bi nadaljevala. 
V plesnem studiu Moj klub so plesali tudi jazz balet, ki pa 
me je posrkal vase. Od 2. razreda dalje treniram skoraj 
vsak dan. 
 

Koliko časa si trenirala oz. treniraš?  

Trenirala sem 6 let, potem pa sem potrebovala malo počit-
ka. Nekaj mesecev sem počivala, potem pa sem spet zače-
la trenirati doma, ne v klubu, saj smo doma zgradili telo-
vadnico.  
  
Kateri stil plesa si najdlje plesala?  

Najdlje sem plesala jazz balet, poleg tega pa sem tudi tre-
nirala pole dance, akrobatiko in sodobni ples.  
  
Kakšni so tvoji dosežki skozi leta?  

Prvič sem tekmovala v 3. razredu, eno leto po začetku tre-
niranja. Moj najboljši dosežek je bil, ko sem dosegla 7. 
mesto pri desetih letih. Sem pa tudi dobila srebrno prizna-
nje na Lukec festivalu, ko sem bila stara 13 let. Danes ple-
šem samo za rekreacijo in kdaj nastopam na šolski prosla-
vi.  

Se nameravaš s plesom ukvarjati tudi v srednji šoli? 

Ja, saj grem na plesno šolo. Obiskovala bom umetniško 
gimnazijo, plesna smer v Ljubljani, kjer je zvrst plesa so-
dobni ples in klasičen balet.  
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N ekoč je živela kraljična, ki si je strašansko želela po-
begniti iz kraljevega dvorca. Razlog za to je bil zlob-

ni kralj.  
Nekega dne se je kraljična odločila, da bo zares pobegnila. 
Skovala je načrt in ob polnoči odšla z gradu. Na poti je 
srečala obutega mačka, ki jo je spraševal, kaj dela zunaj 
ob takem času. Kraljična mu je razložila, da je pobegnila 
iz gradu in da si želi iti čim dlje stran. Obuti maček je kra-
ljično vprašal, če si želi iti z njim po čarobni ključ. Kra-
ljična je privolila v iskanje čarobnega ključa in tako sta se 
skupaj odpravila na pot. Po dobri uri hoje sta zagledala 

svetlečo jamo in se podala vanjo. V jami sta hitro našla 
ključ in zemljevid do skrivnostne skrinje. Po kratkem po-
čitku sta sklenila, da gresta zdaj do magične skrinje. Dlje 
kot sta hodila, bolj sta postajala utrujena in upala sta, da 
bosta srečala koga , ki jima bi lahko ponudil prenočišče. 
Želja se jima je hitro uresničila, kajti nasproti je prišlo kar 
sedem palčkov. Že samo pogovor s palčki jima je dal novo 
energijo. Povabila sta jih s seboj in skupaj so poiskali ča-
robno skrinjo, v kateri pa je bila leteča preproga.  
Vsi skupaj so s preprogo odleteli v nove kraje, daleč stran 
od zlobnega kralja.  

Kraljična in Obuti maček 

Znašla sem se v pravljici 

Nekega mrzlega popoldneva sem sedela na letalu in čaka-
la, da pristane in bom lahko uživala. Ko se je letalo nena-
doma začelo tresti, nam je kapitan rekel, naj se pripravi-
mo, saj bo letalo padlo v vodo. 
Zaprla sem oči, ko sem začutila … Letalo je padlo v oce-
an, čutila sem, kako voda polni letalo. Ko je letalo začelo 
toniti, sem priplavala ven. Reševalnih čolnov ni bilo več. 
Prepustila sem se, da me tok neskončnega oceana pelje. 
Zbudila sem se na plaži, po meni pa so skakljali pritlikav-
ci, gledali so me, kot da sem pošast. Slišala sem trobente 
in pred mano je stal pritlikavec, ki je bil oblečen v zlato, 
predvidevala sem, da je njihov kralj. Naročil jim je, naj 
me odpeljejo v palačo. Hodila sem in ko smo prispeli, so 
me prisilil, naj izpraznim žepe. Ven je padalo vse možno: 
telefon, slušalke, denar, piškoti, gumice in sponka za lase. 
Gledali so me, kot da sem nora. Začeli so pregledovati, 
kaj so te moje čudne napravice. Štirje kraljevi pomagači 
so skakali okoli in zapisovali, kar so videli. Spis je izgle-
dal nekako tako: 
Na vrhu kupa je bila velika pravokotna napravica—
telefon. Imel je črni hrbet in njegov sprednji del je bil na-
rejen iz nekakšne svetleče kovine. Ko smo si ga podrob-
neje ogledovali, je začel skakljati. Velikanka ga je pobrala 
in ugasnila, pokazala nam je, da se ta čudna kovina spre-
minja. »Kakšna čarovnija je to,« smo si mislili. Pod tem je 
bila velika dolga vrv, ki se je na koncu razdelila na dva 
dela, izgledalo je kot kakšna ribiška palica. Temu naj bi se 
reklo slušalka. Čudne reči ima v žepih. Pod tem je bil ne-

kakšen črn krog, ki je bil  dovolj velik , da sem lahko sto-
pil vanj. Pod njim je bila nekakšna čudna roza naprava, ki 
jo je odpirala in zapirala. Mislili smo, da nas bo s tem za-
klenila, zato smo ji jo zaplenili. 
Ja, čudne stvari si mislijo o meni, ampak to še ni najhuje. 
Ko sem dobila sponko za lase nazaj, sem jo želela pospra-
viti. Medtem so se stražarji zganili in pritekli do mene in 
me začeli tolči po čevljih. Nenavadno, kako so se bali. 
Prižgala sem  telefon in želela poklicati domov, a ni bilo 
signala. 
Kralj mi je ponudil pomoč pri izdelavi čolna. »Prej kot 
odideš, bolje bo,« mi je rekel. Strinjala sem se. Takoj smo 
se odpravili na delo, čez nekaj ur je bil čoln dokončan. 
Stopila sem vanj in se poslovila, nato pa odšla. 
Mirno sem plula po morju, ko sem opazila, da je en od 
kraljevih pomočnikov v mojem žepu. Postavila sem ga na 
kos lesa in odplul je domov. Jaz pa sem prišla do bližje 
celine, kjer sem odšla domov. To pa je bila čudna dogo-
divščina. 
                                                                              Eva Jozić  

Znašla sem se na otoku pritlikavcev 

N ekega lepega dne, ravno po dežju, sem šla v trgovino. 
Na poti do trgovine sem 'po nesreči' stopila v lužo. 

Takrat so vsi zamrznili in kmalu je postalo vse temno … 
Znašla sem se v pravljici Volk in sedem kozličkov.  
V pravljici sem se znašla ravno takrat, ko je volk jedel 
kozličke. Tudi jaz sem se ustrašila in se skrila. Ko je volk 
pojedel vse kozlička, vključno s sedmim, je odšel. Bila 
sem zelo prestrašena, a sem se odločila, da mu bom vsee-
no sledila. Legel je k vodnjaku in zaspal. Takrat sem šla 
poiskat mamo kozo, da bi ji povedala, kaj se je zgodilo in 
bi skupaj rešili kozličke. Ko sem jo končno našla, je mama 

koza razrezala volkov trebuh in kozlički so poskakljali 
ven. Skupaj smo napolnili volkov trebuh s kamenjem in se 
skrili za drevo ter čakali, da se volk zbudi. Ko se je volk 
zbudil, da bi se odžejal je zaradi teže kamenja čmoknil v 
vodnjak. Vsi smo se veselili, da ni več zlobnega volka. 
Mama in kozlički so me v zahvalo povabili na večerjo.  
Večerja je bila okusna, čeprav je bila večinoma samo tra-
va. Hitro se je stemnilo, tako ali tako pa nisem vedela, ka-
ko priti domov, zato sem tudi prespala pri njih. Zjutraj 
sem se zbudila v svoji postelji, v svoji sobi.  
                                                                              Eva Jozić 
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Znašel sem se na otoku pritlikavcev 
 S  čolnom sem se odpravil na potovanje po bližnjih 

otočkih. Izplul sem iz zaliva, vreme je bilo lepo, le 
daleč stran je črn oblak kvaril sinje modro nebo. 
Ko sem obplul tretji otoček, je potegnil močan veter in me 
vrgel v skale, da sem padel po tleh in izgubil zavest. Ko 
sem odprl oči, sem na roki videl majhnega človeka, ki ni 
bil večji od mojega palca. Ozrl sem se okoli in videl, da je 
moj čoln brez motorja. Mali človek me je odpeljal do nji-
hovega bivališča, kjer je bila za hribom skrita lepa votlina. 
Tam sem spoznal njihovega kralja Poja in vprašal me je, 
če bi jim jaz pomagal obirati sadeže, ki so tako visoko, da 
jih niti z gasilsko lestvijo ne dosežejo. V zameno mi bodo 
pomagali poiskati motor in popraviti čoln. Tako sem tri 
dni obiral sadje na otoku teh malih ljudi in spoznal, da so 
zelo pametni, saj ko smo našli moj motor, so staknili nji-
hove male glave in mi izdelali motor na turbo pogon. To 
pa še ni vse, saj je motor poganjala voda in ne bencin. Ta-
ko kot so bili oni hvaležni meni, sem bil jaz hvaležen 
njim, saj sem se lahko vrnil domov. 
Ko sem prišel v pristanišče, so me ribiči čudno gledali. 
Zgodbo sem obdržal zase, saj mi tako ne bi nihče verjel. 
Motor pa sem pokril, da ne bi ljudje česa posumili. 

B ilo je prejšnji mesec in tega ne bom nikoli pozabila. 
Bila sem na šolskem hodniku. Videla sem sobo, ki je 

bila polna pajčevin. Zelo me je zanimalo, kaj je bilo notri, 
zato sem se odločila, da grem vanjo. Ko sem vstopila, sem 
dobila čudni občutek in kurjo polt. Vendar naenkrat sem 
se znašla na majhnem otoku. 
Otok je bil poln peska in palm. Tam pa sta na visečih mre-
žah ležala dva gospoda, ki sta bila oblečena v čudne uni-
forme. Ko sta me videla, sta hitro vstala in pregledala mo-
je žepe. Vzela sta mi ključe in pa žepno uro. Nato sta se 
samo ulegla nazaj in začela piti iz kokosa. Kraj je bil pre-
čudovit, dokler ni iz grma pritekel majhen človek. Prijel 
me je za nogo in rekel, naj tečem, saj ga nekdo lovi. Ni mi 
povedal, kdo, vendar sem samo tekla, ko sva naenkrat pri-
šla do konca otoka. Hitro sem skupaj zvezala nekaj bam-
busa, ga postavila na morje in prej, ko sva se zavedala, že 
sva plula po morju. 
Ko sva plula, sem dobila spet čuden občutek in kar naen-
krat sem bila spet v prašni sobi. Nikoli več si ne želim iti v 
to sobo. 
                                                                          Martin Pesrl 

Ne trudi se preveč, da bi bil carski. To se 
opazi in to ni carsko ... 
Biti car ne pomeni to, da si bogat, imaš največjo hišo, naj-
boljše čevlje, zlate ogrlice in neke super carske obleke. 
Car je nekdo, ki pomaga ljudem, ko ga potrebujejo in jim 
stoji ob strani, ko jim je težko. 
Zadnje čase preveč razmišljam. Vsako jutro izbiram oble-
ke in razmišljam, če bo drugim všeč ali pa če me bo to, kar 
oblečem spremenilo. Ko hodim v šolo, se držim tako, da 
me nihče ne prepozna. Ko vidim druge, ki jih nekdo nad-
leguje, mi je težko gledati, vendar se za njih ne upam po-
staviti, saj me je strah, da se bodo norčevali tudi iz mene. 
Ljudje se spravljajo na druge, ki nimajo denarja. Otroci 
zaradi stiske delajo samomore samo zaradi ljudi, ki želijo 
biti več in biti carji.  
Drugi vedo, da se to dogaja, vendar nič ne naredijo. Če 
želiš biti car in izpasti nekaj več, pomagaj ljudem, ne da 
jih spravljaš v stisko. 
                                                                            Ela Zrimec 
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