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GLASILO OŠ TRŽIČ (JUNIJ 2021) 
 

Prelom: 

Sergeja Osredkar, Martina Verč 

 

Urejanje in lektoriranje: 

Martina Verč 

 

NASLOVNICA, likovni prispevki in fotografije so delo učencev in učiteljev OŠ Tržič. Izbrala sta 
jih učitelja Brane Povalej in Darja Zupan. 

Prav posebej se je s svojimi likovnimi prispevki predstavila nadarjena slikarka 7. a razreda – 
Alina JAKIMOVSKA. 
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POSLAVLJA SE GENERACIJA 2012/2013 

Učenci 9. a nam bodo ostali v lepem spominu tudi zaradi čudovite novoletne 

voščilnice. 

 

Snežne beline, 

sinje modrine, 

nebesne topline, 

srčne globine,  

miselne širine … 

 

 
 
 
 

Vse lepo v novem letu  
vam želijo  

učenci 9. a in razredničarka Romana 
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VALETA v 9. a 

Letos bo v 9. a  

valeta nekaj prav posebnega 

Z nje učenci bodo odhiteli, 

z zasluženimi spričevali. 

Sebastjan rad hodi v gore  

in včasih ma ideje res nore. 

Punca po srcu zlata je Lara, 

daleč naokoli ji ni para. 

Jakob prijatelj je tapravi  

in nalogo za cel razred sam napravi. 

Lana in Tamara ves čas skupaj sedita, 

pridno poslušata,  

a se včasih na ves glas zasmejita. 

Klemen bolj zase se drži,  

saj mu življenje prineslo je mnogo skrbi. 

Zato pa Nejc živahen je za Klemne tri 

in vedno poskrbi, 

da nam nikoli dolgčas ni. 

Nina edina je iz Loma, 

v srednjo šolo sedaj poroma. 

Lučija in Lorela dvojčici sta pravi, 

ki radi pridružita se razredni zabavi. 

Maks med nami je fant zanimiv, 

prijazen, pozoren in iskriv. 

Tara pridno se uči  

in vedno za vse naloge poskrbi. 

Gašper predsednik je razreda  

a že Vidka pri njem je pogrešala malo reda. 

Veno, Alen in Anej se radi družijo 

in v nogometu uživajo. 

Van spredaj bolj sedi 

in se vedno modro drži. 

Zanj kemija je taprava, 

saj res je odprta glava. 

Gabi, Katja in Eva so fletna dekleta, 

okrog njih jih kar veliko leta. 

Žan na realnost pozabi, 

ko se digitalnost pojavi. 

Tjašo našo pamet krasi, saj 

ona ne razmišlja kar tja v tri dni. 

Lian model je res postaven, 

kolegialen, priljubljen in zabaven. 

Za Vida zima je ta prava, 

saj takrat začenja se zabava. 

Hitro se na sanke zavihti 

in po bregu dol zdrvi! 

Elma je letos na novo prišla,  

njena osnovnošolska pot pa se z nami 

konča. 

Razredničarki bomo hvaležni vsi , 

saj zaradi nje tako uspešni smo mi. 

Zatorej srečno in hvala, 

v naših srcih boste za vedno ostala. 
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V letih šolanja ste se naučili, da je čas zelo relativen. Ko gledamo nazaj, se zdi, da mine hitro, 

ko smo v sedanjosti, pa se nam zdi, da teče po polžje. 

Naša skupna leta od 6. do 9. razreda so minila kot utrinek. 

Skupaj smo preživeli lepe in slabe trenutke, doživeli vrhunce in padce, skupaj smo se smejali, 

skupaj jokali. 

Zadnji dve leti sta nas dodobra zaznamovali. Epidemija, delo na daljavo, šolanje doma.  

Zato je tudi naše slovo drugačno, a nič manj prisrčno. 

Ob življenjskem prehodu vam želim, da jadrate z razpetimi krili. Naj vas vodita srčnost in 

pogum. 

Romana Turk, razredničarka 9. a 

ODLIČNJAKI 

 

9. a 

Veno BAJAZET 

Sebastjan BERNARD 

Tjaša KUMLANC 

Jakob ŽEFRAN 

 

9. b 

Ajda GRAMC 

Maja MEGLIČ 

Matic SOKLIČ 

Maj SOKLIČ 

Zala KNAFLIČ 

ČESTITAMO!!! 
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Učence 9. b je tri leta in nekaj mesecev vodila razredničarka Romana Janc, v 

novembru pa jo je zamenjala Anja Rojec. 

 

ZLATI BRALCI 
 
V tem šolskem letu imamo tri zlate bralce. 
Zlati bralci so tisti učenci, ki so vseh devet 
let pridno brali in vsako leto opravili bralno 
značko. Ajdi Gramc in Zali Knaflič se je 
pridružil Maj Soklič. Zveza prijateljev 
mladine Slovenije letos poklanja zlatim 
bralcem knjigo Toneta Partljiča Partljič.doc. 
 

                                           Čestiiiitamo! 

                            
 

Razredničarka  
Anja Rojec 
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AJDA GRAMC – najboljša učenka OŠ Tržič v šolskem letu 2020/2021  

 

Ajda, učenka 9. b razreda, je že na razredni 

stopnji kazala vestnost, bistrost in željo po 

spoznavanju novega. Vedno je bila bolj 

umirjena, vendar je natančno opazovala 

dogajanja okoli sebe.  

Na predmetni stopnji je iz leta v leto 

napredovala na učnem in osebnostnem 

področju. Ajda je vedno znala iskreno povedati 

svoje mnenje, vendar ni nikoli silila v ospredje.  

Je odlična učenka, ki ji nikoli nobena zadolžitev 

ni bila odveč. Kot voditeljica je sodelovala na 

šolskih prireditvah in prav vsaki je dala svoj 

pečat. Redno je sodelovala na šolskih, regijskih 

in državnih tekmovanjih. 

Letos je prejela srebrno Cankarjevo priznanje, 

zlato priznanje iz znanja o sladkorni bolezni in 

bronasto priznanje iz angleščine. V devetem 

razredu je postala zlata bralka, kar pomeni, da 

je prav vsako leto šolanja opravila bralno 

značko.  

Ajda obiskuje tudi glasbeno šolo, kjer se že osmo 

leto uči klavir in tudi na glasbenem področju 

dosega izjemne uspehe. Tako je na 

mednarodnem glasbenem tekmovanje Tomaž 

Holmar v Naborjetu v Italiji (2019) sodelovala v 

kategoriji A2 in prejela 1. nagrado. 

Najlepše v njenem značaju je, da se kljub 

mladosti zaveda, kako pomembni in kakšni 

morajo biti medčloveški odnosi, pa naj bodo to 

odnosi med sošolci ali pa med učitelji in učenci. 

Ajda nam je lahko za zgled. 

Ajdi za njene dosežke iskreno čestitamo. 

Anja Rojec, razredničarka 
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MAJ SOKLIČ – posebno priznanje ravnatelja OŠ Tržič 

 

Maj, učenec 9. b razreda, je zelo uspešen in 

nadarjen učenec. Razgledan, radoveden, 

premišljen, zgovoren, duhovit ... Ja, prav zares 

je fejst fant. Svoje znanje rad preizkusi na 

različnih šolskih in izvenšolskih tekmovanjih.  

Skozi leta šolanja je dobival priznanja na 

različnih tekmovanjih, kot so tekmovanje iz 

znanja o sladkorni bolezni, kemije, logike, 

Vegovo tekmovanje, Bober, Kengurujček … Je 

tudi zlati bralec. 

Skrb za skupnost mu ni tuja, zelo se je izkazal 

pri delovanju oddelčne skupnosti. Kot 

predsednik oddelka je skrbel za dobro, 

pozitivno vzdušje v razredu. S svojimi 

razumskimi odločitvami in umirjenostjo je 

dosegel, da so mu sošolci prisluhnili, sprejeli 

njegove odločitve in naredili nekaj, s čimer so 

bili potem vsi zadovoljni . 

Maj je med sošolci zelo priljubljen, do učiteljev 

in ostalih zaposlenih je imel vedno spoštljiv 

odnos. V njegovi družbi je prijetno in marsikdo 

z veseljem z njim poklepeta. 

Ogromno je naredil za prepoznavnost naše šole. Sodeloval je na različnih šolskih prireditvah in 

v televizijskih prispevkih. Nanj smo se vedno lahko zanesli, saj je vse svoje nastope izvedel 

brezhibno in pogumno.  

V popoldanskem času obiskuje različne športne dejavnosti, zelo aktiven je v ekipi mlajših 

mladincev Kolesarskega kluba Sava. 

Maj je učenec, ki je največ doprinesel k dobremu sobivanju v naši šoli, zato si zasluži posebno 

priznanje ravnatelja naše šole.  

Stanislav Grum, ravnatelj 
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Domače okolje: RUDNIK LAJB 

Zadnjo septembrsko sredo smo obiskali področje rudnika Lajb. Osmošolci so na rudišču 

raziskovali kamnine, rastje in spoznali nekaj osnovnih fizikalnih zakonitosti. Najbolj jih je 

navdušil obisk Antonovega rova. 

Povedali so: 

- Ta rudnik je v Podljubelju in je najstarejši na Gorenjskem. 

Tam so našli veliko vredne rude.  

- V rudniku živijo različne jamske živali, žuželke in pajki. 

- V jami smo videli netopirja. 

- Med žgalniškimi ostanki je veliko apnenca. 

- V gozdu smo iskali skriti zaklad. 

- Ugotavljali smo gostoto cinabarita. 

- Vodič nam je pripovedoval zelo zanimive zgodbe. 

 
Dnevi, ko učenci spoznavajo svoje domače okolje, so zelo pomembni. S hitro anketo sem 
ugotovila, da jih več kot 50 % ni vedelo za rudnik živega srebra v Podljubelju. 

Osmošolci in Romana Turk 

NOVA RAČUNALNIŠKA UČILNICA 

Pouk na daljavo je prinesel tudi nekaj dobrega. Ker 

učencev ni bilo v šoli, smo imeli dovolj časa, da smo 

preselili računalniško učilnico na novo lokacijo, in 

sicer v učilnico 19. Prejšnja učilnica ni izpolnjevala 

vseh normativov, saj vanjo nismo mogli namestiti 

28 računalnikov. V novi učilnici imamo 18 

stacionarnih in 10 prenosnih računalnikov. 

Za selitev smo porabili veeeeliko denarja (cca. 

2.000,00 €) in časa (1 mesec in pol).  

Poleg tega smo v zgornjem nadstropju pridobili še IKT sobo. Hišnika sta pregradila avlo in 

izdelala kabinet, v katerem so shranjeni stoli iz učilnice 25 in rezervna računalniška oprema. 

              

Sergeja Osredkar 
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TUDI MED KORONO JE LAHKO LEPO 
 
Letos smo jesenske počitnice preživeli nekoliko drugače. Namesto da bi odšli na morje, 

smo zaradi virusa ostali doma in hodili na izlete v hribe.  
Oči je predlagal, da obiščemo Bistriško planino. Z avtom smo se peljali do Brezij pri 

Tržiču. Tam smo parkirali in vzeli nahrbtnike. Na začetku poti je bilo kar nekaj klancev. Ustavili 
smo se v kamnolomu, kjer smo videli naselje Bistrica pri Tržiču. Starša sta mi pokazala ruševine 
gradu Gutenberg, mami pa mi je povedala legendo o zakleti kraljični, ki je živela na tem gradu. 
Pot se je nadaljevala po gozdu. Na poti je bilo veliko listja, zato smo morali paziti, kod hodimo. 
Na vrhu smo se usedli pod drevo, kjer sva se z bratom posladkala z brusnicami. Po krajšem 
počitku smo se odpravili nazaj v dolino.  

Imeli smo se zelo lepo in že komaj čakam naslednji planinski izlet.  
 Tinkara Soklič, 5. a  

 
 

 
                           GORA 
 
 

                                Za goro je še ena gora. 
                                Za še eno goro je še ena gora –  
                                zasnežena. 
                                Za to goro se skriva še ena gora, 
                                za to goro se skriva hiša, 
                                za to hišo je še ena hiša, 
                                Za to hišo je VELIKO SRCE –  

                                IN TO JE ZATE!!!🖤  
                                                         
                                                         Tinkara Jenko, 5. a 
 
 

 
MOJA DRUŽINA V PRADAVNINI 

 
 Včasih bi bil vesel, če bi moja družina živela v pradavnini. Vse bi bilo bolj preprosto, več 
bi se družili, starši ne bi hodili v službo in otroci ne bi hodili v šolo. Vedno bi bili skupaj. Učili bi 
se v naravi in si pomagali. 
 Zjutraj bi se zbudili v našem skromnem domu v jami. Oblekli bi se v živalske kože in 
zajtrkovali gozdne sadeže, ki bi jih nabrali v bližnjem gozdu. Potem bi šli očetje lovit živali, da 
bi ženske kasneje lahko naredile kosilo. Mamice bi skrbele za otroke, nabirale zelišča in gozdne 
sadeže. Otroci bi se igrali s kamni, loki in drugimi igračami, ki bi bile narejene iz kamna in lesa. 
Po kosilu bi se družili ob ognju, ki bi nas grel in nam nudil zaščito. Če bi bilo slabo vreme, bi se 
umaknili v jamo ali pod drevesne krošnje. Veliko bi peli, plesali in se družili. 
 V pradavnini niso poznali mobilnih telefonov, računalnikov, televizije in drugih 
tehničnih naprav. Kljub temu so bili ljudje srečni, veseli in so se veliko zabavali med seboj. 

Lan Medič, 7. b 
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                HIŠA 
 
Za veliko hišo je še ena hiša.  
Za še eno hišo je še ena hiša. Srebrna.  
Za srebrno hišo je še ena hiša. Vijolična.  
Za vijolično hišo je najlepša hiša.  
  
Za najlepšo hišo je hlev.  
Za hlevom je hlevček.  
  
V hlevčku je ovčka.  
Najlepša, najmehkejša ovčka.  
Ta ovčka je zate. 
 

Neža Avsenek, 5. a  
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Svetlana Makarovič  

HRČKOVA HRUŠKA 
 
Veronika iz 5. a bi izgleda rada postala učiteljica. Pripravila nam je naslednje naloge. 
 
BRANJE Z RAZUMEVANJEM 
Preberi spodnje besedilo in nato reši naloge. 
  

Hrček je našel hruško. Ogromno, 
dišečo, rumeno hruško. Zelo je bil vesel. Zdaj 
jo je hotel čim prej spraviti domov. Ampak 
hruška je bila tako velika in tako težka! Hrček 
je zagrizel v hruško in se pošteno najedel. 
Potem si je dal hruško na rame in se odpravil 
po poti. Uf, težka je bila, ta hruška. Že po nekaj 
korakih je omagal in jo spustil na tla. Potem jo 
je skušal s sprednjimi tačkami kotaliti po poti. 
Priletela je Bzz osa. »Kako diši, kako diši!« je 
zavpila, »Ali lahko malo obliznem?« »Pa daj,« 
je privolil hrček, »če bo hruške manj, jo bom 
laže nesel!« Bzz osa je sedla na hruško in se do 
sitega najedla. Ko je odletela, si je hrček spet 

naložil hruško na rame. Malo lažja je že bila, ampak hrček se je spet utrudil. Srečal je ježa. Jež je rekel: 
»Hrmf! Daj mi malo te hruške, daš?« »Izvoli,« ga je povabil hrček. In jež si je res izvolil privoščiti nekaj 
poštenih zalogajev. Hruška je imela zdaj že precejšnjo luknjo, dosti lažja pa ni bila. Jež je odšel, hrček 
pa spet hruško na rame – in je spet odnehal. Priletel je kos in kavsnil v hruško. »Saj dovoliš?« je 
mimogrede pripomnil, ko je imel že poln kljun. »No, ja. Ker si ravno ti,« je rekel hrček. In kos je kljuval 
in kljuval in kar ni hotel nehati. Hrček je dvignil hruško in opazil, da je veliko lažja. Zdaj jo je z lahkoto 
nesel, še tekel je lahko. Pohitel je, da bi prišel čim prej domov. Ampak na sredi poti je stala drobna, 
lačna hrčica. Videla je hrčkovo hruško, pa si ni upala nič reči, samo gledala je tako hrepeneče, da se je 
hrček nazadnje ustavil in odložil hruško na tla. Končno je hrček vprašal: »Si lačna?« Hrčica je plaho 
prikimala. »Ali si danes sploh že kaj jedla?« »Nič,« je šepnila hrčica. »In povrh vsega je danes moj rojstni 
dan ...« »Vse najboljše!« je zavpil hrček, »vse najboljše! In tole hruško ti podarim.« In je oddirjal. Hrčica 
je gledala za njim in očke so se ji svetile. Potem je z obema tačicama objela hruško in začela glodati.  
  
ODGOVORI NA VPRAŠANJA. 
 Kdo je napisal prebrano besedilo?   

Svetlana Makarovič.    
 Napiši naslov prebranega besedila: Hrčkova hruška  
  

Kdo nastopa v zgodbi? Označi črki pred pravilnima odgovoroma.   
              A Hrček.         B Čebela.          C Lastovica.        D Jež.           E Lisica.   
 Ali so glede na prebrano besedilo spodaj zapisane trditve pravilne?   

a) Hrček je našel hruško, ki je bila velika in težka.     DRŽI NE DRŽI   
b) Hrček je brez težav prenašal hruško.    DRŽI NE DRŽI   
c) Jež je s prednjimi tačkami kotalil hruško po poti.     DRŽI NE DRŽI   
d) Bzz osa se je hruške do sitega najedla.     DRŽI NE DRŽI   

  
Dopolni vsako poved tako, da uporabiš ustrezno besedo iz oklepaja.   

a) In (jež/lisjak) ______ si je res izvolil privoščiti nekaj poštenih zalogajev.   
b) In (kos/detel) ______ je kljuval in kljuval in kar ni hotel nehati.   
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 Napiši tri lastnosti književne osebe, ki je na koncu dobila hruško.   
Izberi med naštetimi besedami: glasna, tiha, jezna, hvaležna, plaha, požrešna   
 
K vsaki besedi spodaj napiši ustrezno rimo. Lahko jih napišeš tudi več. 
 
a) HRUŠKA – DEBELUŠKA  
b) HRČEK – SMRČEK  
 

Hrčica se je odločila hrčku zahvaliti za darilo. Napiši 
nadaljevanje zgodbe. Zgodba mora imeti uvod, jedro in 
zaključek. Pazi na odstavke. 
 

»Najlepša hvala, hrček,«  mu je rekla  in odnesla hruško 
do brloga. »Bi se danes družila?« ga je vprašala. »Lahko,« ji je 
odgovoril hrček.  

Šla sta na sprehod po gozdu, saj sta želela najti še kaj 
tako velikega in slastnega. Hodila sta in hodila, dokler nista 
prišla do gozdnih borovnic. Še dobro, da sta s seboj imela 
košarici. Nabirala sta, dokler ju ni zasačil stari medved. »Kaj pa 
vidva tukaj?«  ju je vprašal. »Ja ja ja, nič,« sta zajecljala in 
pobegnila. Stari medved pa se je tako razjezil da ju je šel iskat 
po celem gozdu. Iskal ju je in iskal, a ju ni nikjer našel, kajti skrila 
sta se v hrčkov brlog. »Čimprej se ga morava rešiti,« je dejala 
hrčica in predlagala, da naredita načrt. Načrt sta hitro skovala, 
vendar nista vedela, če ga bosta lahko izpeljala.  

Odpravila sta se do starega skovirja, ki je prirejal 
pogrebe. Hitela sta, kar so ju nesle noge. »Skovir, skovir, 

oprostite, ker vas motiva, toda imava res veliko prošnjo,« sta zavpila. »Kar povejta, mala cmočka,« jima 
je rekel skovir. Predlagala sta mu, da zanju pripravi pogreb, da ju bo stari medved nehal iskati. Skovir 
pa se je začel režati: » Pa saj vama nič ne more, kaj ne vidita, kako je star?!« »Vidiva, vidiva pa tudi, 
kako je velik in močan,« sta se tresla še naprej. Skovir jima je obljubil, da se bo pogovoril z medvedom, 
saj sta velika prijatelja.  

Hrčka sta se razveselila predloga in odhitela v svoj brlog. Tam sta čakala, da prileti stari skovir 
z novicami. Kar nekaj časa je trajalo. Med tem je hrček prosil hrčico, če bi se poročila z njim. Hrčica se 
je tega res razveselila in ga poljubila na lice. Rekla mu je, da bo z veseljem postala njegova hrčica. Veseli 
novici se je pridružil tudi skovir, ki jima je povedal, da ju stari medved ne bo več nadlegoval.  

Hrčka sta skovirja povabila na poroko, ki je trajala cel dan. Medved pa jima je od takrat vsak 
dan dal nekaj svojih borovnic. Tako so vsi srečno živeli do konca svojih dni.  

Veronika Bohinjc, 5. a 
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  ROŽA 
 
 
Za veliko rožo je še ena roža, bolj dišeča. 
Za še eno rožo je še ena roža, še bolj dišeča.  
  
Za še eno rožo pa je drevo, pravo majhno drevo.  
Za tem drevesom je večje drevo.  
Za tem drevesom je še večje drevo.  
In za tem drevesom je največje drevo. 
  
In v tisto drevo vodijo vrata.  
V tistem drevesu za tistimi vrati živi mali škrat.  
Ime mu je tako kot tebi.  
  

Veronika Bohinjc, 5. a  
  

FREDI REŠI ŽIVALI 
 

Nekega dne se je iz školjke rodilo nenavadno bitje. Imelo je dve nogi, na nogah pa 
kremplje podobne orlovimi. Imenovali so ga Fredi. 

Ko je bitje dopolnilo osem let, so mu začela rasti krila in ko so mu že dovolj zrasla, je 
poskušalo in poskušalo leteti, ampak mu ni uspelo. Nekaj mesecev pozneje se je iz čudne gore 
začelo kaditi – bruhajoči vulkan. Živali so se začele zbirati, da bi odšle stran, ampak je bilo že 
prepozno. Odločile so se, da mora neka žival z velikim kamnom zamašiti vulkan. Spraševale so 
se, katera žival bi šla in zavladala je tišina. Končno se je javil Fredi, druge živali pa so se zelo 
čudile, kako naj tako majhna živalca lahko nese kamen ki tehta okoli DVE TONI, pa še leteti ne 
zna.  

Fredi se je peš odpravil na goro. Počasen je bil kot polž. Ko je končno prišel na vrh, je 
vulkan začel bruhati bombe. Ena je zadela ogromen kamen, ki se je začel valiti po 
vulkanu  navzdol. Nekaj je moral narediti. Spomnil se je na svoja krila. Poskušal je 
leteti.  Nenadoma je poletel visoko v zrak. Na ves glas je vzkliknil: »Letim!« Izmikal se je 
vulkanskim bombam kot v video igrah. Uspel je zaustaviti kamen. Zdaj je bil veliko lažji in hitro 
je zamašil vulkan.  

Hitro kot blisk se je vrnil do črede živali, ki so ga takoj izvolile za kralja.  
Teja Meglič, 5. a 

           MORJE  
  
Za morjem je še eno morje.  
Za še enim morjem je še eno morje.  
Za še enim morjem je plaža.  
Za plažo je še ena plaža. Manjša.  
Za manjšo plažo je plažica.  
Za  plažico je jama.  
V jami pa so biseri.   
                        Tinkara Soklič, 5. a  
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UČITELJICA JE DOBILA ŽIVOSREBRNO BOLEZEN 

 

V ponedeljek se je učiteljica Mira pri 

uri družbe zelo čudno obnašala. Že ko je 

vstopila v razred, se je na ves glas smejala 

in plesala po razredu. S sošolci smo se 

najprej smejali, nato pa smo se začeli 

spogledovati in ugibati, zakaj se tako vede.  

Špela, predsednica razreda, je 

vstala in jo vprašala, kaj ji je. Učiteljica se je 

še naprej smejala. »Otroci, ali kdo ugane, 

kje sem bila včeraj?« Nihče ni uganil. Nato 

je povedala, da je obiskala rudnik živega 

srebra. Ob vstopu v rudnik jim je vodič 

rekel, naj se ne dotikajo kamnin, saj so na 

njem delci živega srebra. Radovedna 

učiteljica se je seveda dotaknila svetlečega 

kamna in od takrat je ves čas vesela in 

nasmejana. 

     Odločili smo se, da bo šla Špela do 

ravnatelja in mu povedala zgodbo o 

učiteljici. Ravnatelj je učiteljici Miri 

predlagal, naj obišče zdravnika. Zdravnik je 

sporočil ravnatelju, da ima učiteljica 

živosrebrno bolezen. Danes je učiteljica 

Mira ponovno z nami in se spet odlično 

počuti. 

Luka Avsenek, 5. a 

   
Nekega dne je učiteljica pri uri 

angleščine spraševala nove angleške 
besede. Vprašana je bila Nataša.   

Medtem ko je Nataša odgovarjala, 
smo ostali poslušali, kako odgovarja. 
Učiteljica ji je dala odlično oceno. Še 
preden se je Nataša usedla v klop ji je 
učiteljica rekla, da se je premislila in da jo 
bo vprašala drugič. Vsi smo bili zelo 
začudeni, saj je Nataša znala in učiteljica še 
nikoli ni bila tako stroga.  

Pri uri slovenščine smo brali 
odlomek o deklici Anastaziji, ki je imela 
živosrebrni značaj. To pomeni, da si en dan 
tak, naslednji dan pa drugačen. Mogoče je 
to bolezen dobila tudi učiteljica angleščine.  

Naslednji dan je učiteljica še enkrat 
poklicala Natašo in ji vpisala odlično oceno. 
Vsi smo se oddahnili, saj smo vedeli, da 
učiteljica nima več živosrebrne bolezni.  
 

Tinkara Soklič, 5. a 
   

Ko sem se zjutraj zbudila, sem takoj 
vedela, da bo res čuden dan. Pojedla sem 
zajtrk in se počasi pripravila na šolo. Šla 
sem peš, saj  me mami ni utegnila peljati z 
avtom.  

V šoli so se vsi učitelji nekam čudno 
obnašali. DRDRDRDRDRDR je zazvonil 
šolski zvonec. Dan je bil zaspan. Učiteljica je 
vstopila v razred. Bila je zamišljena, ni 
vedela, kaj naj naredi. Prišla je do svoje 
mize, nenadoma pa je odkorakala iz 
razreda. Čez nekaj minut je prišla nazaj. S 
seboj je imela polno košaro piškotov. 
Razdelila jih je vsem v razredu. Nato je šla 
že drugič iz razreda. Vsi smo bili veseli, saj 
smo mislili, da nam bo spet prinesla kakšen 
posladek. Tokrat se je vrnila z 
matematičnim testom. Čudili smo se, saj 
test ni bil napovedan.  

Ko je bilo konec  pouka, sem skozi 
okno videla učiteljico, ki se je sprehajala  in 
zalivala rože. Saj vem, da se to sliši čisto 
normalno, ampak to je počela že dve šolski 
uri. Prišla sem domov in mami sem 
povedala, kaj se je dogajalo v šoli.  

Naslednji dan se je učiteljica vedla 
kot po navadi. Tisti dan si bom zapomnila 
za celo življenje.  

Teja Meglič, 5. a 
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 GORA 
 
Za goro je še ena gora. 
Za še eno goro je še ena gora. 
Vsa snežena v belo odejo ovita – 
najlepša. 
Na vrhu gore Aljažev stolp stoji, 
ob njem se ati slikat hiti. 
 
                         Zala Aljančič, 5. a 
 
 
 
 
 
 

 
 
Za goro je še ena gora.  
Za še eno goro je še ena gora.  
Vsa zasnežena.  
Za to goro je manjša gora.  
Za manjšo goro je najmanjša gora.  
Za najmanjšo goro je Gorica.  

  
V Gorici stoji hiša.  
V tej hiši je še ena hiša.  
Vsa v barvah.  
V tej hiši je manjša hiša.  
V manjši hiši je najmanjša hiša.  
V najmanjši hiši živi velika družina.   
 
                                   Nejc Pipan, 5. a 
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MORJE 
 

 
 
 
Za morjem je še eno morje. 

Za še enim morjem je še eno morje. 

Tam stanujejo prelepe morske deklice. 

Imajo veliko dragocenih stvari. 

Najlepša je palica z dragulji. 

Ta je zate. 

 

                               Teja Meglič, 5. a 

  

 

Za morjem je še eno morje. 

Za še enim morjem je še eno morje.  

Ves valovit.  

Za valovitim morjem je še eno morje malo 

manj valovito.  

Na morju je ladja na ladji sem jaz,  

čakam, da prideš pome. 

 

Erazem Gaber Vodopivec, 5. b 

 

MOJE PRVO  JAHANJE 

Bilo je v maju, ko sva z bratom komaj čakala, da pripeljemo našega Čarlija domov. Z 

atijem in mamico smo ga šli iskat v Kranj. Čarli je konj in konje imam zelo rad. 

Zelo sem se veselil prvega jahanja. Z bratom sva konja najprej skrtačila, pripravila sedlo, 

podsedelnico in ga nahranila. Ves čas sem ga božal. Najprej me je bilo strah. Ampak ko sem se 

usedel nanj, sem pozabil na strah. Držal sem se za sedlo in začel uživati. Nik je bil ves čas ob 

meni, jaz pa sem vedno bolj užival. Čarli je zelo dobro ujahan konj, zato sem mu zaupal. Ko 

sem jahal, sem opazoval naravo in poslušal ptičke. Moje prvo jahanje je trajalo dobri dve uri. 

Ko imava z bratom čas, greva velikokrat jahat vsak svojega konja. Konja imamo za 

”Farovžem”, kjer se poleti paseta, pozimi pa sta v hlevu. 

Luka Avsenek, 5. a 
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          HIŠA  
 
Za hišo je še ena hiša.  
Za še eno hišo je še ena hiša.  
Za še eno hišo je hišica.  
Za hišico je gozd.  
Za gozdom je še en gozd.  
Za še enim gozdom je gozdiček.  
V njem je majhen gozdni škrat,  
ki nagaja rad.  
 

BERT 
 

Vedno ko želim na sprehod okoli Cimpra, pokličem babi in dedija in ju lepo prosim, če 

gresta z menoj. Takoj vesta, kaj me muči. Rada bi se igrala s psom Bertom. Zato to ni le 

sprehod, ampak velika sprostitev za vse. 

Skoraj vedno mi ustrežeta. Naše potepanje okoli Cimpra se vedno začne s pogovorom. 

Sprašujeta me, kako se imam, kaj delam v šoli in doma. Vse ju zanima, mene pa najbolj pes 

Berti.  

Kmalu uberem svojo taktiko in preslišim, kaj me sprašujeta in govorita, in se začnem 

ukvarjati s psom. Bertu mečem palico, ki mi jo neumorno prinaša nazaj. 

Na zadnjem sprehodu pa pes očitno ni bil razpoložen za igranje. Klicala sem ga in klicala 

in mu nato ukazala, naj se ustavi. Takrat se je res ustavil in me čakal. Ko sem prišla do njega, 

pa je zopet zbežal. Ni mi padlo na pamet, da se je vloga zamenjala – da se pes igra z mano kot 

se po navadi jaz z njim.  

Nato je zbežal tako daleč, da nismo videli, kam je zavil. Vsi trije smo ga klicali. Preiskali 

smo vse prostorčke in luknje, kamor se je po navadi skril. Psa ni bilo nikjer. Vendar se jaz 

vztrajala. Iskala sem ga naprej. Našla sem za grmovjem. Bert, ki ni več mlad pes, se je utrudil 

in se ulegel na tla. Tokrat me je počakal. Skupaj smo nadaljevali pot okoli Cimpra.  

Doma sem očiju in mamici povedala, kako nam jo je Bert na sprehodu zagodel. 

Neža Papler, 4. a 
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AU, BOLI 

Ko sem se nekega dne vračal iz šole, se mi je 

zgodilo nekaj najbolj strašnega. Mamica me je prišla iskat, 

saj sem hodil šele v drugi razred. Z nama je šla tudi moja 

sošolka Tajda. Med potjo smo se pogovarjali o šoli in ko 

smo stopili v eno od ulic, je nenadoma name skočil pes. 

Skakal je in lajal, zelo sem se ustrašil, začel sem 

jokati. Pes je skočil in me ugriznil v roko in nogo. Čutil sem 

bolečino. Tekla mi je kri. Mamica in lastnica sta psa komaj 

odmaknili od mene. Jokal sem, ker me je res bolelo. 

Mamica me je takoj odpeljala v zdravstveni dom. Tam me 

je zdravnica pregledala in mi očistila rane. Poslala me je 

domov, kjer sem moral počivati. Dala mi je kremo, da sem 

si vsak dan namazal rane.  

Doma od šoka sploh nisem mogel zaspati. 

Popoldne so prišli tudi policaji, da so naredili zapisnik. 

Obiskala me je tudi lastnica psa. Tega dne ne bom nikoli 

pozabil. Še danes se psov bojim in vsakič ko grem mimo 

te ulice, me pri srcu stisne zaradi strahu, ki sem ga doživel.  

Luka Fišteš, 5. b 

SOBA 

Za veliko sobo je še ena soba. 

Za to sobo je še ena soba. Manjša. 

Za manjšo sobo je še ena soba. Še manjša. 

Za še manjšo sobo je še ena soba. Najmanjša. 

Ta soba je sobica. 

V sobici je postelja. 

Poleg postelje je manjša postelja. 

Poleg manjše postelje je še manjša postelja. 

In poleg manjše postelje je najmanjša postelja. 

Poleg najmanjše postelje je posteljica. 

V posteljici je dojenček. 

To je moj najljubši bratranec Peter. 

Miha Brišar, 5. b 
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                        DREVO 

Za velikim drevesom je še eno drevo. 

Za še enim drevesom je še eno drevo.  

Čisto zeleno in lepo ... 

Za še manjšim drevesom je drevesce ... 

Za drevescem je še najmanjše drevo.  

To je drevešček. 

Za dreveščkom je travnik. 

Na travniku je trava.  

Za veliko travo je še manjša trava. 

Za manjšo travo je najmanjša trava.  

Zelena in mlada travica ... 

V travici je rožica. Lepa in rumena. 

Na rožici čebelica. Majhna in drobcena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

GORA 

Za goro je še ena gora. 

Za še eno goro je še ena gora. Vsa snežena. 

Za še eno goro je najmanjša gora. Gorica. 

Za najmanjšo goro je grad. 

Za gradom je še en grad. Manjši. 

Za manjšim gradom je najmanjši grad. 

Gradec. 

Za gradcem je tulipan. Velik, barvit, lep 

tulipan.  

Za vse ki se imate radi. 

Maja Goričan, 5. b 
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JEŽEPAV 

Nekoč je živel  ježek. Imel je črne bodice, ni imel 

prijateljev. Edini, s katerim se je pogovarjal, je bil pav. Pav je 

imel velik košat rep, ki se je lahko široko razprl. 

Nekega dne sta bila jež in pav na travniku. Začela sta 

se prepirati, kdo je močnejši. Jež je rekel, da je močnejši, ker 

ima ostre bodice. Pav pa je rekel, da je on močnejši, ker je 

večji. Jež je zbodel pava, pav pa ga je v jezi pojedel.  

Potem se je zgodilo nekaj čudnega. Pav se je začel 

spreminjati v ježa. Glavo in polovico telesa je imel od ježa, 

ostal mu je samo košat rep. Od takrat se ježepav skriva daleč 

v gozdu, ker je čudna žival. 

Andraž Meglič, 5. b 

SOBA 
 

Za veliko sobo je še ena soba. 
Za še eno sobo je še ena manjša soba. 
Za manjšo sobo je še ena, še manjša. 
Za še manjšo sobo je sobica. 
Ta je moja sobica, 
najlepša sobica. 
Tam sem, srečen, srečnejši in 
najsrečnejši na svetu. 

Benjamin Džinić, 5. b 
  

 

OBISK 

Med jesenskimi počitnicami sem bil na obisku pri babici in dedku. Tam imam starejše 

kolo. Vprašal sem babico, če se grem lahko vozit. Dovolila mi je. Cesta je zelo ozka in nevarna 

in čeprav vas ni velika, je tam zelo veliko hiš. Kolo je res zelo staro, zadnjo zavoro ima na 

pedala, nima prestav, ima samo eno luč, je zelo majhno in tudi zvonec slabo zvoni.  

Ko sem tisti dan tako drvel skozi vas in prišel do strmega ovinka, me je zaradi prevelike 

hitrosti vrglo s ceste in znašel sem se v jarku. Previdno sem vstal, pogledal koleno in hlače ter 

ugotovil, da ni nič strgano in da se tudi sam k sreči nisem poškodoval. Počasi sem se spravil 

nazaj na kolo in šel proti hiši. Hitro sem ga pospravil, saj sem se ob padcu udaril v koleno. Ko 

sem prišel domov, je skozi vrata ravno prišla babica in povedal sem ji, kaj se mi je pripetilo. 

Babica se je kar malo ustrašila, nato pa mi je povedala, da moram naslednjič bolj paziti, voziti 

bolj previdno in s primerno hitrostjo. Na cesti je treba vedno upoštevati pravila. 

Miha Brišar, 5. b 
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PRVA TEKMA 

Zelo rada plešem in mami me je vpisala v super plesni studio, ki se imenuje Spice. Tam 

že dve leti treniram in res mi je všeč.  

Decembra 2019 sem se Spicu 

pridružila, januarja 2020 pa se je zgodilo 

nekaj neverjetnega. Moja trenerka Kristina 

je napisala moji mami, da se lahko 

pridružim tekmovalni skupini. Bila sem 

presrečna, saj v vsem svojem življenju še 

nisem bila niti na eni tekmi.  

Trenirale in trenirale smo, dokler ni 

prišel dan za tekmo. Vse, vključno s 

trenerko Kristino, nas je bilo zelo strah. Ko 

je sodnik poklical našo skupino – Spicy 

minis, sem mislila, da bom padla v 

nezavest.  

Poza, koreografija, moje števke ... 

Vse stvari imam v glavi. Glasba se predvaja. 

1,2,3,4,5,6,7,8, 1,2,3,4,5,6,7,8 in 

koreografija se začne. Vsa vznemirjena 

plešem. Konec. Usedemo se ...  

3. meeeeesto – Spicy minis!!! Vse 

začnemo vriskati, kot da je konec sveta. Z 

veseljem smo sprejele diplomo in odšle 

domov z nasmehom na obrazu. Tega dne 

ne bomo nikoli pozabile. 

Če koronavirus ne bo vsega 

pokvaril, gremo od 25 junija do 3 julija na 

državno prvenstvo. 4 julija imam rojstni 

dan in če se nam uspe uvrstiti na svetovno 

prvenstvo, bo to najboljše darilo na svetu. 

Zakaj? Ples je moj hobi in če postanem 

svetovna prvakinja, nikoli ne bom nehala 

plesati. No, tudi če ne bom svetovna prvakinja, bom vedno plesala in to z največjim veseljem. 

<3 

Taira Salkić, 5. b 
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KUHARSKA DELAVNICA 

Oktobra 2019 sem se udeležil kuharske delavnice na Srednji šoli za gastronomijo, ker 

sem se hotel naučiti kuhati.  

Razdelili smo se v skupine po dva, nato smo se zmenili, kaj bomo pripravili in katere 

sestavine potrebujemo. V kuharski knjigi smo poiskali recepte za jedi, ki smo jih pripravljali, si 

nadeli kuharsko kapo in predpasnik. Odšli smo po živila, izbrali ustrezno posodo in pripomočke 

za kuhanje.  

Učitelj kuharstva je povedal, da bomo za sladico pripravljali palačinke. Pripravili smo 

maso, vlili olje v ponev in jo dali na plinski štedilnik. Nenadoma pa – nesreča!!! Olje se je 

pregrelo in se vnelo. Zelo sem se ustrašil in vsi smo začeli gasiti ogenj. K sreči se ni nihče 

poškodoval in tudi večje škode ni bilo. 

Na koncu se je vse srečno končalo in kljub nesreči je bilo palačink dovolj za vse. Ta 

dogodek me je naučil, da moram biti pri delu v kuhinji zelo pazljiv.  

Miha Brišar, 5. b 

                         ČUDEŽ NA BABIČINI KMETIJI 

Daleč stran za sedmimi gorami se je nahajala nenavadna 

kmetija. Na sredi kmetije je bila hiša, kjer je živela babica s svojo 

živino. Babičina hiška je bila zelo majhna in urejena. Poleg hiše je 

bil velik hlev. Tam so bile živali, za katere je skrbela. Nanje je bila 

zelo ponosna, najbolj pa na petelinopujska. Bil je zelo nenavadna 

žival. 

Vse se je začelo, ko se je petelin zaljubil v pujso. Vsak dan 

zgodaj zjutraj je prihajal k pujsi in jo svojim petjem zbujal. Kokoši 

so bile zelo ljubosumne nanj, ampak petelina to ni čisto nič 

motilo. Vsak trenutek je izkoristil, da je bil bližje pujsi. Ko je babica 

vse to videla, se je odločila, da ga bo zaprla v kurnik. Naslednji dan 

ni bilo več slišati njegovega petja, a pujsa je samo ležala in ni 

hotela jesti. Babica se je zelo ustrašila. Ko je prišla do kurnika, 

petelina in pujse ni bilo nikjer. Skupaj sta zbežala s kmetije. Babica 

ju je iskala, ampak ju ni našla. Čez nekaj mesecev se je zgodil 

čudež. Petelin in pujsa sta se vrnila. Pujsa je bila čisto drugačna, 

debela in zelo zadovoljna. Povedala sta babici, da sta zaljubljena 

in da čakata svojega otročička. Babica ni mogla verjeti. Naslednji 

dan sta dobila otroka. To je bilo nenavadno bitje. Petelinova glava, pujskovo telo in rep. To 

bitje je kmalu vsem priraslo k srcu. Poimenovali so ga petelinopujsek. 

Še danes na babičini kmetiji živita petelin, pujsa in petelinopujsek. Onadva sta dokaz, da 

ljubezen nima meja in da se čudeži dogajajo.  

Luka Fišteš, 5. b 
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PRAVLJICA O NENAVADNI KOBILI 

 

Nekoč je živela kobila. Bila je izvoljenka pomembnega 

konjskega poglavarja. Prišel je njen čas in skotila je 

mladička. Njene prijateljice kobile so takoj pritekle iz 

hleva pogledat novorojenčka. Ko so zagledale 

mladička, so bile zelo začudene, nato pa so se začele 

zgražati. Kaj pa je to???? »To je moj otrok,« je rekla 

kobila ponosno. Tudi ona je bila v resnici malo 

začudena in prestrašena, ker je bil njen mladič čisto 

drugačen kot ostali žrebički. Namesto dolge, lepe 

grive je imel po hrbtu in glavi bodice kot nekakšen 

krokodil. Poglavar je bil zelo razočaran in je sklical 

krizni sestanek. Odločili so se, da kobilo in njenega 

žrebička izženejo iz svoje črede. Kobila je vzela 

svojega žrebička in žalostno odšla. Skrila se je daleč v 

veliki gozd in tam živela ter vzgajala svojega žrebička. 

Ko je zrasel, se je začel izogibati svoje mame in nekega 

dne pobegnil od svoje mame. Kobila ga je neuspešno 

iskala. Ker ga ni našla, njeno življenje ni imelo več 

nobenega smisla, zato se je obupana vrgla v globoki 

prepad in umrla. 

Benjamin Džinič, 5. b 

 

 

PRAŽENA JETRA 

Ko sem bila mlajša, nisem marala praženih jetrc. Nekoč sem bila na počitnicah pri moji babi in 

pomagala sem ji pri kuhanju kosila. 

 Na krožniku sem zagledala čuden kos mesa. Vsa prestrašena sem jo vprašala: »Kaj pa 

bova danes kuhali?« Babi mi je razložila, da bo za kosilo pire krompir, pražena jetrca in solata. 

S strahom sem ji odgovorila, da tega ne jem. »Seveda boš, boš videla, kako bo okusno,« mi je 

rekla babi. 

 Kosilo je bilo kmalu pripravljeno in previdno sem poskusila jetrca. Ker so bila zelo 

dobra, sem takoj po kosilu poklicala mami in ji povedala, da so jetrca odlična in da jih bom od 

sedaj naprej jedla tudi doma. Danes jih obožujem. 

Zala Aljančič, 5. a 
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ROBOTEK AKUL IŠČE SVOJO SREČO 

 

 
NAJPREJ NAJ POVEM, DA JE TO BOŽIČNA ZGODBA, SAJ JE NASTALA V PONEDELJEK, 10  

DNI PRED BOŽIČEM.   
 
NEKOČ JE ŽIVEL ROBOTEK AKUL S SVOJO LASTNICO, DEKLICO ANO, KI GA JE TUDI 

NAREDILA. V NJEGOVO IZDELAVO JE VLOŽILA OGROMNO ČASA IN TRUDA. IMELA GA JE ZELO 
RADA, BIL JE NJEN NAJBOLJŠI PRIJATELJ. VEDNO SE JE IGRALA Z NJIM. ROBOTEK PA JE BIL KLJUB 
TEMU VEDNO ŽALOSTEN. ŽELEL SI JE IMETI STARŠE IN LASTNO DRUŽINO. ANA GA JE NA VSAK 
NAČIN ŽELELA OSREČITI IN SE JE TRDNO ODLOČILA, DA JI BO TO TUDI USPELO. NAJPREJ GA JE 
PELJALA NA SPREHOD, SAJ SPREHOD NANJO VEDNO DOBRO VPLIVA. TODA NIČ, AKUL JE BIL 
ŠE VEDNO ZELO ŽALOSTEN. POTEM JE DOBILA IDEJO, DA GA PELJE K SVOJI BABICI, KER JE 
SAMA VEDNO SREČNA V DRUŽBI SVOJE BABICE. KO STA PRIŠLA DO BABIČINE HIŠE, BABICE NI 
BILO V NJEJ. ANA JE REKLA: »KAKO TO, DA MOJE BABICE NI? LE KAM JE ŠLA?« V RESNICI JE 
VEDELA, DA JE BABICA ODŠLA NA VRT NABRAT MALINE, SAJ JO JE ANA TO PROSILA ŽE PO 
TELEFONU. MISLILA JE NAMREČ, DA BODO SLASTNE BABIČINE MALINE OSREČILE AKULA. 
BABICA JU JE ZAGLEDALA IN JU POVABILA, NAJ SE JI PRIDRUŽITA NA VRTU. AKULU JE 
PONUDILA MALINE. TA JE RES VZEL ENO, JO DAL V USTA IN KMALU ZATEM IZPLJUNIL 
IN ZAVPIL: »BLJEK, FUJ! SAJ VEŠ, DA SEM ROBOT, KOVINSKA USTA IMAM IN NE MOREM JESTI 
TAKO KOT ČLOVEK! ZDAJ SEM ŠE BOLJ NESREČEN, KER NE MOREM OKUŠATI TAKO DOBRE 
HRANE KOT VI LJUDJE!« OBA RAZOČARANA STA SE ODPRAVILA NAZAJ PROTI DOMU. KO STA 
PRIŠLA DOMOV, JE KMALU ZAČELO SNEŽITI. ANA JE VZKLIKNILA: »JUHUHU, SNEG JE, POJDIVA 
DELAT SNEŽAKA IN BUNKER, TO TE BO ZAGOTOVO OSREČILO.« RES STA ODŠLA, A AKUL JE BIL 
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ŠE BOLJ SLABE VOLJE, ZEBLO GA JE, MOKER JE BIL IN SOL JE RAZJEDALA NJEGOVE KOVINSKE 
NOŽICE. SPRAŠEVAL SE JE: »LE KDAJ BOM NAŠEL SVOJO SREČO?«  

ZVEČER ANA NI IN NI MOGLA ZASPATI, TUHTALA JE, KAKO NAJ POMAGA ROBOTKU. 
ODLOČILA SE JE, DA BOŽIČKU NAPIŠE PISMO. PROSILA GA JE, NAJ JI PRINESE BARBIKO, AKULU 
PA NAJ PRINESE OČETA ROBOTA. NASLEDNJI DAN JE PROSILA MAMO, ČE JI LAHKO PRISKRBI 
ŠE MALO KOVINE, DA BI IZDELALA MAMO ROBOTKO. MAMA JI JE Z VESELJEM USTREGLA. CEL 
DAN IN ŠE DOLGO V NOČ JE IZDELOVALA ROBOTKO.   

 
NASLEDNJE JUTRO JE BIL BOŽIČ. ANA JE NAVSEZGODAJ VSTALA  IN POD DREVESCEM 

ZAGLEDALA BARBIKO IN ROBOTA OČETA. HITRO JE ZBUDILA AKULA IN MU 
PREDSTAVILA NJEGOVE NOVE STARŠE. RAZLOŽILA MU JE, DA JE OČETA PRINESEL BOŽIČEK, 
MAMO PA JE IZDELALA SAMA. AKUL JE BIL PRESENEČEN IN NESKONČNO SREČEN. NJEGOVO 
KOVINSKO SRCE SE JE KONČNO OGRELO, VESELJE MU JE SIJALO IZ ROBOTSKIH OČI. MOČNO JE 
OBJEL ANO, SAJ JE KONČNO SPOZNAL, KAKO RADA GA IMA IN DA JE BIL ŽE PREJ OBKROŽEN Z 
LJUDMI, KI SO GA IMELI RADI. ŽE PREJ JE BIL S SVOJO DRUŽINO. ANI SE JE OPRAVIČIL, KER JE 
BIL TAKO SEBIČEN IN NI ZNAL CENITI NJENE LJUBEZNI.   
 

Po nareku Luka Čabraja iz 1. a zapisala Lukova mami. 
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ALINA JAKIMOVSKA 
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