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LEPA BESEDA OSREČI TUDI TISTE, KI SO ŽALOSTNI 

Taka je tudi Lukova zgodba. 

Luka je bil poseben fant, poseben je bil zato, ker je v šoli govoril najlepše 

besede. Nikoli jih ni pozabil. 

Nekega dne  sta se njegova starša skregala. Luka ju je slišal in nenadoma je 

pozabil vse lepe besede. Ni poznal več, kaj je sreča in kaj pomeni  ljubiti. Postal 

je brezčuten. Ni vedel zakaj. Mislil si je, da mogoče od strahu, da bi se starša 

ločila. Sploh ni vedel. Mama ga je videla tako nesrečnega, da mu je dovolila, da si 

gre kupit bombone. V trgovini je srečal svojo sošolko Majo. Lepo ji je hotel 

povedati, naj se umakne od police, saj so tam bomboni in jih ne more vzeti,  če 

stoji pred njimi. A ker ni vedel več, kaj je lepa beseda, je rekel nekaj, kar punce 

malo prizadene. Rekel ji je, naj izgine. Majo je to zelo prizadelo in je žalostna 

odšla iz trgovine. Luka ni bil žalosten, ker ne čuti ničesar. Njegovo srce je bilo 

preveč resno. Odšel je iz trgovine in videl starko, kako poskuša priti čez cesto, 

vendar ni mogla, ker je bilo preveč avtomobilov. Šel ji je pomagat,a je bil še 

vedno resen. Prišla sta čez cesto. Gospa mu je rekla hvala. Nenadoma je Luka 

spet čutil. Spet se je spomnil lepih besed. Vesel je odšel domov, saj ga je lepa 

beseda spet osrečila. 

LEPA BESEDA OSREČUJE!                      Aneja  Podergajs, 4. a razred   
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KAMNIŠKI MALI GRAD 

 

Kamniški Mali grad z obrambnim stolpom in kapelo 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mali_grad,_Kamnik#/media/Slika:Mali_grad_full_from_southeast.JPG 

Mali grad v Kamniku stoji na manjši vzpetini tik pod Starim oziroma Gornjim 

gradom. Čeprav se ga prvič omenja šele leta 1202, je bil zgrajen že veliko prej. 

Danes je grad v razvalinah. Vidni so samo še ostanki obrambnih zidov in obnovljen 

pravokoten obrambni stolp iz kamna in z leseno streho. Še vedno pa na tem mestu 

stoji čudovita kamnita dvonadstropna kapela, pokrita z opeko. Ponaša se z 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Mali_grad,_Kamnik#/media/Slika:Mali_grad_full_from_southeast.JPG


značilnim osem kotnim zvonikom z zeleno pločevinasto streho v obliki čebule ali 

kape. Pod gradom se nahaja tudi manjše pokopališče iz približno 10. stoletja. 

Ko se povzpnemo na grad, moramo najprej priti skozi železna vrata v obrambnem 

zidu. Pri majhni leseni kolibi kupimo vstopnico za ogled gradu in kapele. V poletnih 

mesecih se lahko pridružimo tudi vodenemu ogledu. 

Železna vrata v obrambnem zidu 

Vir: https://slo-link.si/mali-grad-spet-odprt-kamnik/ 

V kapelo vstopimo skozi masivna lesena vrata s portalom. V kapeli je polno 

čudovitih fresk. Pogled skozi okna v debelih stenah nam nudi kasen razgled na 

stari del mesta Kamnik z okolico. 

Z Malim gradom je povezanih veliko zanimivosti in legend. 

1. Mali grad je bil nekoč v lasti grofov Andeških, ki so imeli v začetku 13. 

stoletja tukaj celo svojo lastno kovnico denarja. 

2. Nekoč naj bi se v Kamniku nahajalo jezero, o čemer pričajo obroči, pritrjeni 

na obzidje Malega gradu, kamor so privezovali čolne in ladje. 

3. Spet druga legenda pravi, da naj bi bila Mali oziroma Spodnji ter Stari 

oziroma Gornji grad nekoč povezana. Ločilo naj bi ju strahovito neurje, ki je 

hrib razklal na dva dela. 

4. Najbolj slavna in zanimiva pa je legenda o kamniški Veroniki. Zgodba ima več 

različic, zato bom opisala tisto, ki se jo največkrat omenja.  

Pred davnimi časi so živeli trije bratje duhovniki, ki jim je zmanjkalo 

denarja za postavitev nove cerkve. Šli so k lepi in bogati grofični Veroniki, 

ki je živela na Malem gradu, in jo prosili za denar. Toda Veronika je bila 

zelo skopuška. Ko je slišala njihovo prošnjo, je glasno zaklela, da se raje 

spremeni v kačo, kot da jim da en sam belič! Kletev se ji je izpolnila in 

spremenila se je v pol žensko, pol kačo. Pri tem se je odprla zemlja in jo 

požrla z vsemi njenimi zlatniki vred. Še danes je ujeta pod Malim gradom 

in čaka na rešitelja.  

Kamniška Veronika je upodobljena tudi v kamniškem grbu. 

https://slo-link.si/mali-grad-spet-odprt-kamnik/


 

Vir: 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Grb_Ob%C4%8Dine_Kamnik#/media/Slika:Ob%C4%8Dina_Kamnik_grb.gif 

Mali grad sem obiskala julija leta 2018 in zagotovo se še kdaj vrnem. Upam, da mi 

ob naslednjem obisku uspe najti Veronikin izgubljeni zaklad! 

Katarina Trobentar, 3. b 

JANEZOVA HIŠA 

Opis zgradbe 

Janezova hiša je ena najstarejših hiš na Ljubnem. Stoji v centru Ljubnega, 

na Placu. Zidana je iz opeke in je pravokotne oblike. Je zelo velika, ima štiri     

nadstropja. V pritličju so poslovni prostori (optika in zlatarna), zgoraj pa 

je stanovanjski del. Pročelje hiše krasijo številna lesena okna, ki so že zelo 

stara. Na oknih so v poletnem času korita z rožami, na notranji strani pa so 

starinske zavese. Vhodna vrata v stanovanjski del so na levi strani hiše. So 

rjave barve, iz masivnega lesa z nadsvetlobo. Zunanje stene so bež barve, 

streha pa je strma, pokrita s sivo opeko. Krasi jo nizek opečnat dimnik. 

Žlebovi so okrogli in pocinkani. Hiša je pod spomeniškim varstvom. 

 

Gal Atelšek, 3. b 

 
 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Grb_Ob%C4%8Dine_Kamnik#/media/Slika:Ob%C4%8Dina_Kamnik_grb.gif


 

OPIS   PREDMETA 

Ta predmet je še posebej zdaj zelo iskan. Je lahek, uporaben, raztegljiv … Lahko 

ga kupite v različnih barvah, velikostih … Uporabljamo ga za veliko različnih 

stvari, pri športu in vsakdanjih stvareh. Uporabljajo ga otroci in tudi odrasli. 

ZDAJ PA UGOTOVI, KATERI PREDMET JE TO. VELIKO SREČE!                  

     Ajda, 5. b 

Sestavna dela tega predmeta sta zadrga in blago. Narejen je iz blaga in plastike 

ter kovine ... Največkrat meri okoli 20 cm. Ta predmet je lahko različnih barv, 

včasih tudi z različnimi vzorci. Uporablja se za shranjevanje šolskih potrebščin 

(kemični svinčnik, svinčnik, radirka, šilček, barvice …). Njegova zanimivost je, da 

so ga izumili v 11. stoletju. Le kaj bi to bilo???? 

   Pika, 5. b 

 
Zala Podlesnik 

 
Emej Liam Ulagaa 

 
Ines Lemež 

 
Manca Novak 



ONA 

Zazrl sem se v njene oči. Imela je temne, skoraj črne šarenice, ki se prelivajo 

proti notranjosti v temnejšo rjavo barvo in v njih se komaj opazi zenica. Vsa 

globoka čustva se skrivajo v njenih globokih očeh. Šla je kar mimo mene in me 

verjetno sploh ni opazila, a jaz sem opazil njo.  

Naslednje dni sem razmišlja še samo o njej. Premišljeval sem in poskušal najti 

načine, kako bi jo lahko videl čim prej. Odločil sem se, da bom odšel po isti poti 

kot takrat in upam, da naletim na njo. Hodil sem in ko sem prišel do pomola, kjer 

sva se srečala, sem jo zagledal. Bila je še lepša kakor prvič. Odločil sem se, da ne 

bom več čakal. Šel sem do nje in jo vprašal, od kod je in kako ji je ime. Prijazno 

mi je odgovorila in najin pogovor se je potem zavlekel pozno v noč. Ko sva po temi 

odhajala skupaj domov, se mi je zdelo, da je preskočila iskrica. Na razpotju sva 

se poslovila in se dogovorila, da se bova dobivala v naslednjih dneh prav tukaj na 

pomolu. Tistega večera nisem mogel zaspati, neprestano sem mislil na njo. 

Naslednji dan sva se spet dobila na pomolu. Sprehajala sva se in na koncu dneva, 

ko je bila že tema, sva odšla proti domu, medtem pa sem razmišljal o tem, da bi ji 

izpovedal čustva. Ko sva prišla do razpotja, sem se ustavil, jo pogledal v oči in ji 

rekel, da jo imam rad. Pogledala me je in se mi nasmejala ter poljubila moje lice. 

Naslednji dan sva se dobila tam, kjer sva se zmeraj srečevala. Ko sem jo 

zagledal, se mi je izrisal nasmeh na obrazu. Pritekla je k meni in skočila v moj 

objem. Tisti dan sva se odpravila v stari del mesta, kjer sva se fotografirala in 

takrat se je zgodil prvi poljub. Fotoaparat sva položila na okensko polico 

zapuščene hiše in vklopila odštevanje. Dogovorila sva se, da bo na sliki objem, a 

jaz nisem mogel več čakati. Roke sem položil na njene široke boke ter jo povlekel 

proti sebi. Pogledal sem v njene oči ter se počasi nagnil v poljub. Slišal sem samo 

še piske števca ter videl njene ustnice na mojih. Ko je bila slika narejena, sva se 

samo pogledala in prisrčno se mi je nasmejala ter rahlo zardela. Vrnil sem ji 

nasmeh in jo ponovno poljubil. Do večera sva bila pri tisti zapuščeni hiši in se 

smejala ter zabavala, proti večeru pa sva se odpravila do doma in si rekla lahko 

noč ter poljubila.  

Tisti dan sem prišel domov ves vesel, a sta mi vse uničila starša. Začela sta 

spraševati, kje sem vsak dan tako pozno in kaj delam. Vse sem jima povedal in bila 

sta zelo razočarana, saj nista za nič vedela. Za en teden sta mi prepovedala, da 

bi odhajal ven in te počitnice so bile uničene, saj smo bili na morju samo dva 



tedna in en teden je že minil. To je pomenilo, da je nikoli več ne bom videl. Moral 

sem najti način, da ji vse povem. Naslednje jutro sem se izmuznil iz hiše ter se 

opravil proti pomolu. Tam sem ji vse razložil in jo prosil, naj ne pozabi name, saj 

se ne bova več videla do naslednjega poletja. Razumela me je in me prosila isto 

stvar. Poslovila sva se in odšel sem nazaj domov. Starši me niso dobili in vse je 

bilo v redu. Čez nekaj dni sem slišal zvonec na vratih od apartmaja in odšel sem 

odpret. Nisem mogel verjeti svojim očem. Bila je močno objokana in prosila me 

je, če se lahko pogovoriva. Povabil sem jo notri in šla sva v mojo sobo ter se 

pogovarjala do večera. Izkazalo se je, da so se njeni starši tako zelo skregali, da 

bo kmalu prišlo do ločitve in ne vesta, kdo bo imel skrbništvo nad njo. Nisem 

vedel, kako ji naj pomagam, saj se moji še nikoli niso prepirali. Rekel sem ji, naj se 

kar zjoče ter sem jo tolažil do večera. Potem je odšla domov in sva se dogovorila, 

da se bova videla naslednje leto in se bo vse nadaljevalo. Izmenjala sva si številke 

ter se še zadnjič poslovila. Minilo je pol leta od počitnic in nehala sva govoriti.  

Oddaljevala sva se in malo pred začetkom naslednjih počitnic sem dobil od nje 

sporočilo, da zaradi ločitve staršev ne bodo več prihajali na morje. Najini stiki so 

se za tem dokončno prekinili in v življenju je nisem več videl. Še vedno spremljam 

njena socialna omrežja. Minila so 3 leta od najinega razhoda in našla si je fanta, s 

katerim je zelo srečna. Jaz še vseeno nisem pozabil na te edinstvene trenutke, 

saj je bila to moja prva ljubezen in še nisem pripravljen na novo. 

Gaja Gosar, 9. a 

 

Lucija Lenko, 7. A 
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Nesrečno zaljubljena 

   Oglasila se je melodija. Orglice so zazvenele. Bila je ona. Pogledal sem preko 

ceste v drugo nadstropje stavbe, kjer je stanovala. Igrala je na orglice, slonela 

je skozi okno in se mi smejala. Pomahala mi je. In jaz sem ji, medtem ko sem hodil 

in gledal v tla, pomahal nazaj. Za trenutek sem obstal in se ji nasmehnil. Tudi ona 

se mi je nasmehnila. lahko bi se reklo, da sva bila nesrečno zaljubljena. Od tega 



trenutka dalje se boste vsi spraševali, zakaj, in ravno zaradi tega vam bom 

povedal svojo zgodbo. 

     Jaz in Neli sva postala prijatelja že v vrtcu, vendar je bil manjši problem, 

najini družini. Moj oče in njen oče sta  bila sošolca in sta bila tudi zelo dobra 

prijatelja, dokler ni prišla puberteta. Povedala sta si prav vse , tudi v koga sta 

zaljubljena. No, in nekega dne sta se dobila pri starem hrastu, kot vsak dan, 

vendar tisto ni bil navaden dan. To je bil dan, zaradi katerega imam posledice 

tudi jaz. Ko sta se dobila, sta se pogovarjala in seveda sta prišla tudi do pogovora 

o ljubezni. In nato je moj oče Boris vprašal njenega očeta Luka Sebastijana, če 

je že kaj zaljubljen. In ta mu je odgovoril ,da je že kar nekaj časa, vendar tega ni 

upal nobenemu povedati. In nato, kot se je to med njima navadno dogajalo, je 

Luka Sebastjan vprašal mojega očeta, kako je pa z njim in njegovo ljubeznijo. 

Oče mu odgovori, da je z njim enako. In tukaj se zadeva zaplete. Ko sta povedala 

ime osebe, v katero sta zaljubljena,  sta oba povedala isto ime. In to je bilo ime 

moje mame Sare. Od tistega dne naprej se nista več niti pozdravila, ko sta se 

srečala. Mojo mamo je osvojil oče. Luka Sebastijan ji ni bil nikoli všeč. No, vsaj 

tako je rekla. Sedaj, ko poznate to zgodbo iz preteklosti, lahko gremo še na mojo 

»žalostinko«. 

Kot ste že izvedeli, sva z Neli prijatelja že iz vrtca. Oba sva doma veselo 

pripovedovala eden o drugem, dokler nista očeta izvedela, čigava sva. Takoj sta 

nama prepovedala druženje, vendar naju to ni ustavilo. Potem sva se morala 

dobivati pač naskrivaj in tako je bilo vse do konca 9. razreda. En dan pred 

koncem pouka sva se zmenila, da greva na sladoled. Toda  

po koncu pouka je prišla Neli do mene in mi rekla, da se žal vidiva zadnjič. Jaz 

sem se začel na ves glas krohotati, ker sem mislil, da se šali. Nato me je samo še 

objela in rekla, da se bova še videla in nato je izginila. 

      Kot je bilo že na začetku rečeno, sem šel še tisti zvečer do nje, da bi ji 

pomahal  v slovo in še zadnjič slišal njeno igranje na orglice . Od začetka se kar 

nisem mogel navaditi, ampak sčasoma vse mine, tako je tudi to. Jaz srečno živim 

naprej in upam, da Neli tudi. 

Maj Marovt, 8. a 



 
Sara in Tara Nadlučnik 
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Nik Napotnik 

 
Meta Grudnik 



 
Lili Krajnc  

Blaž Tratnik 

NA ROBU 

“Feeling my way through the darkness, 

Guided by a beating heart, 

I can't tell where the journey will end, 

But I know where to start...” 

Zbudila me je budilka na mojem telefonu, ki je tulila kot zmešana. Isto zvonenje 

imam že približno tri leta in prisežem, dan za dnem mi gre bolj na živce. Z desno 

roko sem segla proti nočni omarici, kjer naj bi po mojem bil telefon. Ni se mi 

ljubilo dvigniti glave niti odpreti oči, zato sem najprej po nesreči prevrnila nekaj 

stvari, preden sem prišla do telefona. Kliknila sem na ekran in upala, da sem 

pritisnila dremež, ne pa spet popolnoma ugasnila budilke. Roko sem spravila nazaj 

pod odejo, se nekaj časa premetavala in se mučila z iskanjem udobnejšega 

položaja. Šele čez nekaj minut sem se umirila, ko sem ga končno našla.  

     Spet sem zadremala in ko sem se naslednjič zbudila, ni bila kriva budilka, 

ampak mamin nadležni glas, ki je po vsej verjetnosti prihajal iz kuhinje. "Iris! 

Pridi dol! Spet boš zamudila, pa še zajtrk moraš pojesti." 

     Mamo imam rada, ampak včasih je malo preveč ... vsiljiva. Novinarka je – piše 

članke za časopis in podobno – in večino časa dela od doma. Kadar sem tudi jaz 

doma, se ves čas vtikuje v moje stvari. Ko enkrat začne govoriti, je, kot bi bila 

navita. Govori in govori, dokler se ne odvije. Moj oče je njeno čisto nasprotje. 

Veliko je v pisarni, ko pa pride domov, je bolj tih. Imata me zelo rada, ampak 

včasih se mi zdi, kot da sta oba v svojem svetu in me sploh ne slišita. 

     Z vzdihom sem se zvlekla iz postelje in najprej odšla v kopalnico, da bi si 

splaknila obraz, da bi se do konca zbudila. Delovalo je. Pogledala sem na uro. Za 

nekaj sekund sem samo strmela v presneti telefon, nato sem si pomela oči in še 

enkrat pogledala, da bi se prepričala, če sem videla prav. 7:48. Pouk se mi začne 

ob osmih, do šole pa hodim deset minut. Karseda hitro sem stekla nazaj v mojo 

sobo in se oblekla v prva primerna oblačila, ki so mi prišla pod roko. 



     Ves čas sem mrmrala: “Ne, ne, ne, ne… Pa ne že spet. Pa ne ravno danes. Danes 

je prvi dan. Ne morem biti pozna že prvi dan.” V manj kot dveh minutah sem bila 

pripravljena. Odprla sem vhodna vrata in začela teči. 

Ko sem prišla do šole in moje omarice, se preobula ter slekla jakno, sem si končno 

dovolila malo zadihati. Pogledala sem na uro na telefonu, preden sem ga ugasnila 

in pospravila v svojo šolsko omaro. Minuta do osmih. Pa gremo, Iris. 

     Do matematične učilnice sem prišla ravno, ko se je oglasil zvonec. Razgledala 

sem se po učilnici. Bilo je precej glasno, saj so se vsi še vedno pogovarjali. V drugi 

vrsti sem zagledala najboljšo prijateljico Lilio. Sedla sem za mizo poleg nje. 

     “Sem že mislila, da te ne bo,” je rekla. “Znojiš se. A si tekla? Si si spet 

zaspala?” 

     “Tudi tebe je lepo videti, Lilia. Super sem. Hvala, da si vprašala. Pa ti?” 

     Odprla je usta, da bi nekaj rekla, pa jo je učiteljica prekinila: “Dobro, razred. 

Vem, da ste vsi navdušeni nad novim šolskim letom, a vseeno se moramo nekaj 

naučiti. Najprej pa vam naj predstavim vašo novo sošolko. Kaj, ko bi se nam sama 

predstavila?” 

     Šele takrat sem opazila dekle v puloverju z malo predolgimi rokavi. Stopila je 

korak naprej in zamrmrala: “Uh, ime mi je Maya Tanner.” Tako tiha je bila, skoraj 

prepričana sem bila, da je ostali za mano niso slišali. Še sama sem jo komaj. 

Nekaj časa je bilo čisto tiho, če ne štejemo malo šepetanja, saj je učiteljica 

verjetno mislila, da bo Maya še kaj rekla. Ko pa ni, ji je samo rekla: “Sedi, kjer je 

prostor,” in začela z uro. Gledala sem, kako se je Maya razgledovala po učilnici in 

začela hoditi proti edinemu praznemu mestu, mizi za mano.  

    Ko je šla mimo mene, se je spotaknila in padla. Večina razreda se je zasmejala, 

a meni se to ni zdelo smešno. Ponudila sem ji roki in ji pomagala vstati. Tiho se mi 

je zahvalila in, ravno ko sem spustila njeno roko, sem opazila nekaj. Rokav njenega 

puloverja se je zavihal in razkril še vedno rdečo rano, ki je bila po vsej 

verjetnosti narejena z nožem. Preden bi lahko kaj rekla, je Maya s svojo drugo 

roko potegnila rokav nazaj na njegovo mesto in hitro sedla za mano. Bi lahko bilo? 

Ne. Verjetno se je samo po nesreči vrezala. Zakaj vedno pomisliš na najslabšo 

možno opcijo, Iris? Ampak če imam prav, potem bi ji morala pomagati. Po drugi 

strani pa bom raje držala svoj nos pri sebi. 

     Liliin glas me je spravil iz zamišljenosti. “Hej. A si v redu?. Malo bleda 

izgledaš.” 

     “Mislim, da sem videla nekaj, česar ne bi smela. Mislim, da se Maya reže.” 

     Preden bi lahko dokončala, me je prekinila učiteljica. “Iris, Lilia. Zakaj se 

pogovarjata med mojo učno uro?” 

     Zakaj učite med najinim pogovorom? “Lilii sem samo razlagala del snovi, ki je 

ni razumela,” sem se izmuznila. Samo sumljivo me je pogledala, a ni rekla ničesar. 



Po koncu matematike sem videla, da je Maya odšla na stranišče. Del - 

najverjetneje pametnejši – mojih možganov mi je govoril, naj se brigam za svoje 

probleme, a je, kot po navadi, radovednejši del zmagal. Potem ko sem prosila Lilio, 

naj me počaka v slovenščini, medtem ko bom na stranišču, sem se napotila proti 

moji destinaciji.  

     Izgledalo je, da ni bilo tam nikogar drugega razen mene in Maye. Samo tretja 

vrata stranišča so bila zaprta, pa še ta ne popolnoma, kot da bi me prav vabila 

notri. Približala sem se jim in slišala tih jok. Odprla sem vrata in zagledala Mayo 

na tleh, z nožem v roki in solzami na licih. Rokav puloverja je imela zavihan do 

komolca, kar mi je omogočilo pogled na vse njene rane. 

     Nekatere so bile nove, druge že skoraj popolnoma zaceljene, od tretjih pa so 

ostale samo še brazgotine. Ko me je opazila, si je rokav potegnila nazaj, vstala in 

z nožem pokazala name, zaradi česar sem stopila dva koraka nazaj.  

     Obrisala si je solze in rekla: “O tem ne smeš nikomur povedati, razumeš?” 

     Opogumila sem se in stopila korak naprej. Saj ne, da bi me zares hotela 

poškodovati, kajne? “Kaj, ko bi pospravila nož in me pospremila do učilnice? Po 

slovenščini imamo malico, lahko sediš z mano in mojimi prijatelji. Vsi bi bili zelo 

veseli, če bi se nam pridružila.” 

     Prijem na nožu je malo popustila, ni pa ga pospravila. “Hočeš se družiti z 

mano? Že prvo uro sem se osramotila, mislila sem, da nihče ne bo niti govoril z 

mano.” 

     Skomignila sem z rameni in ji zagotovila: “Ne poznam človeka, ki še ni padel, to 

se lahko zgodi vsakomur. O tvojih ... težavah se lahko pogovoriva kasneje, zdaj pa 

morava iti, kmalu bo zvonilo.” Kot da bi vedela, je, ravno ko sem izgovorila te 

besede, zazvonil zvonec in naznanil začetek druge ure pekla. Bila sem že pri 

vratih, ko sem se obrnila in vprašala Mayo: “Prideš?” 

     Pospravila je nož, se mi nasmehnila in skupaj z mano odšla proti učilnici. 

 

                                         Ksenija Ermenc, 8. a 

 

 

PRVIČ – AFTER; ocena filma 

Režija:Jenny Gage, scenarij: Susan McMartin, Igrajo: Peter Gallagher, Jennifer 

Beals, Selma Blair, Hero Fiennes Tiffin, Meadow Williams. Romantični film. 

Film Prvič je bil posnet leta 2019, v Ameriki. Prav teko je bil film Prvič posnet po 

svetovnem knjižnem fenomenu, ki je obnorel tudi slovenske najstnike. Govori o 

nenadni neizmerni ljubezni, ki se sprevrne v pravo prevaro.  

https://www.kolosej.si/filmi/oseba/peter-gallagher/
https://www.kolosej.si/filmi/oseba/jennifer-beals/
https://www.kolosej.si/filmi/oseba/jennifer-beals/
https://www.kolosej.si/filmi/oseba/selma-blair/
https://www.kolosej.si/filmi/oseba/hero-fiennes-tiffin/
https://www.kolosej.si/filmi/oseba/meadow-williams/


Film Prvič temelji na istoimenski knjižni uspešnici avtorice Anne Todd. Knjižna 

zbirka Prvič je sestavljena iz štirih knjig in ta trenutek navdušuje bralce v kar 

40 državah po svetu. 

Zgodba filma se dogaja okoli glavne igralke Tesse Young, ki je predana študentka, 

vzorna hči in zvesta punca svoji srednješolski ljubezni. V prvem semestru kolidža 

pa se Tessin varni svet poruši, ko spozna skrivnostnega in motečega upornika 

Hardina, ki ji zmeša glavo. Dvomiti začne v vse, kar je verjela in začne se 

spraševati, kaj sploh hoče od življenja. 

Ta film je le na prvi pogled navadna ljubezenska zgodba, vendar pa se v njej 

skriva veliko več. 

Meni se je film zdel nekaj posebnega, saj v ozadju skriva čisto posebno zgodbo. 

Sama sem si ga ogledala že dvakrat in sama dobro vem, da si ga bom še 

velikokrat, saj me njegova zgodba privabi znova in znova. Ogled priporočam tudi 

ostalim.     

Ema Podlesnik, 9. a 

Vir: splet 

 



 

Luc Grudnik, 5. b 

Ljubno ob Savinji, 6. 4. 2020 

TRETJI TEDEN DOMA, ZARADI KORONA VIRUSA 

 

Zaradi novega zelo nalezljivega virusa smo zaradi preprečevanja virusa 

ostali doma in ne hodimo v šolo. 

Že tretji teden sem doma. Dolgo spim in to mi je zelo všeč. Veliko se igram 

in starši imajo več časa zame. Šole ni, ampak prek spleta mi učiteljica pošilja 

nalogo. Veliko tudi kolesarimo, da se nadihamo svežega zraka, to pa je res fino!  

Nekaj stvari mi res ni všeč. To so: ne morem videti svoje najboljše  

prijateljice Zale v živo, lahko pa jo vidim samo preko video klica. Zdaj moramo 

nositi maske, če gremo v množico. Hkrati pa ne smemo hoditi v večje trgovine – 

starši mi ne morejo kupiti igrač. Vse zaradi  korona virusa. Hm. Zdajle bi se 

igrala in hodila v šolo, ampak namesto tega moram biti doma, delati nalogo se 

igrati z  Žakom  in Valom. Ampak tudi to je v redu, ker se starši ukvarjajo več 

časa z mano. 



Kljub temu da je KORONA VIRUS, se zabavam doma. Samo upam, da bo ta 

bolezen hitro minila in da se čim prej vrnem v šolo. Ker jo že zelo pogrešam. 

Leja Solar, 4. a 

 

Loti Tajnšek, 3. b 

 

 
         Andraž Zdolšek, 3. a 

 
Nace Mlinar Kopriva, 3. b 

 

 



 

 

 

 

KORONA 

Korona je prišla, 

sneg leti z neba, 

je narava zelena vsa. 

 

Korona virus je, 

ki nas zastruplja vse, 

kar zelo nevarno je. 

 

S Kitajske je prišla, 

na netopirju mutirala, 

in nas okužila. 

 

Evropa zdaj ječi, 

korone se boji, 

ker nas lahko pomori. 

 

Korona je prišla, 

gospodarstvo uničila, 

nas pa vse na zavod pahnila. 

 

 

 

 

 

 

Korona, kaj je to, 

premagali bomo jo, 

in vse se uredilo bo. 

 

Tine Lihteneger 

 

 
Nace Mlinar Kopriva, 3. b 

 

 



 
 

 
Ana Štiglic, 6. a 

 

 

Koronček 

 

Hodim po cesti, 

je mnogo ljudi, 

kam vsi hitijo 

tut men se mudi. 

 

Iz dneva v dan, 

poti so enake, 

denar pomembna je stvar, 

ostalo nikomur ni mar. 

 

Pa pride majhna stvar, 

kar naenkrat nam je mar, 

še preden se ti zdi, 

se življenje spremeni. 

 

Nobeden ne hiti, 

nobeden ne nori, 

vsi doma v zavetju, 

skupaj uživajo dni. 

 

Marcel Černivšek, 7. a 



 

COVID 19  

Zemlja, zemljica, radi te imamo. 

vem,da grdo s teboj ravnamo, 

zato si nam pokazala zobe, 

na nas poslala KORONA viruse. 

 

Prosim,prosim v svojem imenu, 

se ti opravičujem 

in ti obljubim, 

da s teboj ravnali bomo lepo. 

 

Upam, da odprla si nam oči. 

Preveč vsega smo imeli 

in še in še bi radi. 

Nikoli nimamo dovolj. 

 

Zdaj dobili smo KORONA virus, 

beži,beži nazaj, od koder si prišel. 

Tu ni mesta zate. 

Kaj si storil? 

Vse je mirno, prazno, 

nikogar ni. 

Kje ste vsi? 

 

 

 

Doma, v hiši, to ni zdravo. 

Pupcajo, papcajo in se igrajo. 

 

Prosim te virus, 

izgini,tako kot si prišel. 

Tiho, potiho, 

veliko ljudi si vzel. 

 

Jaz,pa prosim, 

da ne vrneš se, 

KORONA drugače ti gorje. 

 

Mark Volovšek Murko, 8. a 

 

 Rok Valte, 7. a 



 
 

 
Nace Mlinar Kopriva, 3. b 

COVID-19 

 

Koronavirus nas vse lovi, 

zato večina nas zboli. 

Prebivalci se pravil držijo, 

ker se virusa bojijo. 

 

Mask državi je zmanjkalo 

in vsem se je utrgalo. 

Nato se vlada je vmešala, 

ker korona je vse zmešala. 

 

 

 

Potem šole so zaprli, 

da bolezni bi se uprli. 

Tu zdaj ni več dvoma 

učili bomo se od doma. 

 

Ko bolezni konec bo, 

spet vse enako bo. 

Za zdaj pa si spočijmo 

in to skupaj prebolimo. 

 

Kimi Jeraj, 9. a 

 

 



 
Loti Černivšek, 5. b 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vid Rigelnik, 5. b 

 

 
Maj Marovt; ŽLINKROFI 

 
Vid Podlesnik; ŠTRUKLJI 



 
Madalina Sider, 8. a 

 
Madalina Sider, 8. a 

 

  

Korona Virus 

Iz Kitajske je prišel 

in nam svet na glavo zavrtel, 

to virus je Korona, 

ki zbežal je stran od doma. 

 

Zaradi njega šole so zaprli, 

vrtce, trgovine ... skoraj vse, 

v domove so nas zaprli, 

ojej, zdaj nam pa gorje! 

 

S prijatelji se igrat ne smemo, 

pa tako lepo nam je bilo, 

nalogo delamo s tako vnemo, 

da čim prej minilo bi vse to. 

 

 

Razkužilo, maska in pa milo 

naša bojna je oprema, 

ko vse skupaj bo minilo 

odšla bo tale karantena. 

 

Do takrat pa zdravi ostanimo 

in se vsak dan kaj novega naučimo, 

redno migajmo v naravi, 

da se virus ta čim prej odpravi. 

Nej Mlinar Kopriva, 6. a 

 

 

 

 



 

Madalina Sider, 8. a 

MY THOUGHTS ON DISTANCE LEARNING 

ADVANTAGES: 

One of the advantages is that I can wake up later. However, some scientists 

think it is better to wake up at the same time every day. I can now be in my 

pyjamas longer, I eat when I am hungry and have free time whenever I wish. I 

can go outside and I can play with my cat. I can go to the toilet and I don´t have 

to ask for permission. When I am at home I play music, because music makes me 

feel better. With music I can do my homework easier. I am looking forward to 

the day when my classmates, my teacher and I all sit down together and have a 

normal lesson in the classroom. I will ask things I don´t understand and the 

teacher will give me an explanation. 

DISADVANTAGES: 

I need more explanation. It is harder to do my homework without additional 

explanation and pratcice. I miss the school halls, my classmates and my teachers. 

Some teachers give us too much homework. Now I am on my computer all the 



time. On a normal weekday I came home from school, did my homework and 

learnt. 

ASSESSMENT IN ONLINE DISTANCE EDUCATION: 

I think distance assessment that will take place next month will be very hard for 

everyone. We must learn how to do it. Oral examination will be very strange to 

do. Each student will answers the best he or she can.  

The teachers could also look at our homework, project work and seminar work 

and include that in our grades. 

WASH YOUR HANDS, DON´T TOUCH YOUR FACE,                                                              

KEEP MORE THAN ONE METER AWAY FROM OTHERS, COUGH 

OR SNEEZE INTO YOUR SLEEVE 

STAY AT HOME, STAY HEALTHY 

Zala Krebs, 8. a 

 

CORONA VIRUS 

Slowly, slowly time goes by, 

Corona virus has come to town. 

We all went our separate ways, 

Because we can't be in the same place. 

 

We are all very sad, 

Not seeing friends is very bad. 

But soon everything will be all right, 

Then we can hang out day and night. 

Zoja Napotnik Rakun, 6. a 

 



ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DISTANCE LEARNING 

Advantages: 

 -I can sleep longer 

-I can do my homework at any time 

-I can finish homework faster 

-if I don't know the answer I can 

check things on Google or I can send 

my teacher a massage  

-I can choose which subject I am going 

to do first 

Disadvantages: 

-I miss hanging out with friends 

-if my Internet connection doesn't 

work properly I cannot do my 

homework 

-I cannot have more lessons after 

school 

-eAsistent is lagging/ working slow 

-in case we need to copy something we 

need to go to my neighbours 

I would like to have less work for 

Maths. 

But I don’t have any problems with 

other subjects. 

It would be great if we could write 

test papers on the Internet and we 

would have like 30 seconds or 1 minute 

for each questions to answer-like the 

test we took to get bike license. 

 

Luka Sem, 8.a 

 

 
Manca Novak, 5. a 

 

 
Ožbej Lorenčič, 5. a 

 

 

 

 



 

UČENJE NA DALJAVO 

PREDNOSTI: 

1. KO TI PADE MOTIVACIJA, LAHKO GEŠ VEN NA ZRAK ALI SI PA 

PUSTIŠ MALO PROSTO IN KASNEJE NADALJUJEŠ Z DELOM; 

2. NE ZBUJAM SE TAKO ZGODAJ; 

3. ZAJTRK LAHKO JEM, MEDTEM KO DELAM NALOGO; 

4. ZVEČER LAHKO GREM KASNEJE V POSTELJO; 

5. ČE KAJ NE NAREDIM DOPOLDNE, LAHKO DOKONČAM POPOLDNE. 

SLABOSTI: 

1. NI RAZLAGE OD UČITELJEV; 

2. VELIKO SNOVI; 

3. VEČ PREPISOVANJA; 

4. INTERNET NE DELA VEDNO, ZATO NE MOREMO NAREDITI VSEH 

NALOG NAENKRAT; 

5. NI PRIJATELJEV. 

 

PRI SLOVENŠČINI BI LAHKO IMELI VEČ SPISOV OZ. PISNIH NALOG 

ALI PA BI LAHKO IMELI GOVORNE NASTOPE PREK VIDEO 

KONFERENC. 

OCENJEVALI BI TUDI PREPISANO IN REŠENO SNOV, KI JE V 

ZVEZKIH (UREJENOST ZVEZKA). OCENO BI PRIDOBILI TUDI IZ 

DOMAČIH NALOG.    

Nina Terbovšek, 8. a 

 

 

PET PREDNOSTI … DA TI ZJUTRAJ NI TREBA ZGODAJ VSTATI. DA TI NI 

TREBA REŠITI V PETINŠTIRIDESETIH MINUTAH VSE NALOGE. LAHKO  

IMAŠ RAČUNALNIK  IN TELEFON. DA NI OCEN. KUMUNIKACIJA Z 

UČITELJI. 

PET SLABOSTI … DA NE SLIŠIŠ RAZLAGE. DA JE PRI NEKATERIH 

PREDMETIH PREVEČ SNOVI.  DA KAKŠNE SNOVI NE RAZUMEŠ.  

                                                  Ester Šalamon, 8. a 

 

 



Corona 

All the people are afraid 

But there is no other way. 

We must stay at home, 

Till the virus is all gone. 

 

I wash my hands 

And wear the mask, 

This right now is m 

My only task. 

 

Schools are closed, 

But we learn at home. 

This is not our 

comfort zone. 

 

I hope this all 

ends up soon. 

So we can go back to 

normal in June 

 

Maj Perger, 6. a 

 

 

 

 

Žana Weiss, 3. a 

 

 



ŠALE 

Vir: splet 

 
Maska, ki ne žuli 

 

 

 

 

 

 

 
 


