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STUDENČEK  
glasilo učencev CIRIUS Vipava 

šolsko leto  2019/20 
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Slika na naslovnici: Ljubica Jancheva, 8.r 
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Drage bralke, dragi bralci glasila Studenček,  

pozdravljeni vsi avtorji prispevkov! 

 

Zaključujemo šolsko leto 2019/20, katerega si bomo zapomnili predvsem zara-

di izrednih razmer, ki nam jih je povzročil koronavirus. 

 

Toda, kljub vsemu, danes je pred vami nova izdaja glasila STUDENČEK, ki je 

rezultat celoletnega dela učencev, njihovih učiteljic in mentoric glasila.  

 

In tako, kot je bilo posebno leto, je poseben tudi Studenček. Letos nekoliko 

drugačen, pa vseeno literarno in likovno zanimiv, saj ga bogatijo številni pri-

spevki mlajših in starejših učencev našega centra. Prispevki, v katerih se odra-

žajo volja, trud in vztrajnost prikazati življenje in delo v našem centru ter raz-

mišljanja in občutenja, ki se ob tem pojavljajo. 

 

STUDENČEK – asociacije, ki mi pridejo v misli – bistrost, svežina, mladost, 

žuborenje, igrivost, veselje,… vse to je skrito v tej in prejšnjih izdajah glasila. 

Naj se ta tok ustvarjalnih idej in smeha ne ustavi, naj žubori in razveseljuje še 

naprej. 

 

Vipava, junij 2020    Lojze Adamič, v.d.ravnatelja 
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Žan Živic,  7.r 
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PP, 6C 

Jan  Bratuž, PP 2B 
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HUMOR 

 

MENIHI 

V skupini se pogovarjajo o rokopisih, prepisova-

nju knjig v samostanih…   

Povedali so, da so včasih knjige prepisovali me-

nihi. 

Učiteljica vpraša: »Kdo so menihi?« 

Učenka pove: »Za veliko noč, za jest!« 

 

NOVOLETNA DEKORACIJA 

Decembrski čas je res lep in pravljičen. Že v 

sredini novembra nekateri učenci premišljujejo, 

kaj bi lahko letos krasili za novo leto, kakšne  

okraske bi delali za dekoracijo….  

Učenec vpraša: »Učiteljica, kakšno okrasitev 

bomo letos naredili za  

novo leto?« 

Učiteljica reče: »Ne vem še, kaj pa bi ti krasil?« 

Učenec odgovori: »Lahko bi krasili straniščno 

školjko. Je nismo še!« 

 

 

SESTAVINE ZA PICO 

V kuhinji smo izdelovali 

pico. Odpirali smo kon-

zervo gobic.  

Učiteljica vpraša: Kaj 

pomeni Mashroom? 

Učenka odgovori: »Ja! 

Če imaš rum?« 

NAJLJUBŠI KRAJ V VIPAVI 

V skupini smo se pogovarjali o najljubših kotičkih v Vipavi 

poleti.  

Učiteljica vpraša učenca: »Kateri je tvoj najljubši kotiček v 

Vipavi?« 

Učenec odgovori: »Pri sošolki Yani!« 

Ema Furlan, PP 5D 
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VONJAVE 

V skupini je nekaj počilo pod ritjo na stolu. Vsi smo ve-

deli zakaj.  

Nekaj je zasmrdelo in nekdo je rekel: »Ni bilo nič, imate 

privohe.« 

 

CELULOZA 

V skupini smo se pogovarjali o celulozi, o papirju, pre-

delavi,  

kako pridemo do papirja… Učenec, ki rad daje v usta 

nenavadne stvari, je poskusil tudi papir.  

In učenci so mu rekli: »Ne! Boš dobil celulozna jetra.« 

 

PUNČKE IZ CUNJ 

V skupini smo izdelovali lutke, punčke iz cunj, blaga, 

volne…  

Bile so res lepe in učiteljica je rekla, da bi jo imela tudi 

ona  

rada doma… In učenka je dejala: »Učiteljica, ti se nisi 

dovolj igrala, ko si bila majhna in se zato sedaj  igraš s 

punčkami, ker se nisi imela s kom kot otrok!« 

PRAZNIK SREDI POLETJA 

V skupini smo se pogovarjali o poletnih prazni-

kih.  

Učiteljica vpraša: »Kaj praznujemo 

15.avgusta?«  

Učenka odgovori: »Veliki šmoren!« 

»Ma šmoren je za jest!» reče druga učenka.  

Aleks Slokar, PP 4C 
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SPOZNAVANJE SOŠOLCEV 

V začetku leta smo se v skupini pogovarjali, kdo so novi 

sošolci in sošolke. Predstavil se je tudi Luka.   

Sošolec vpraša učiteljico: »Ali mu lahko rečemo tudi Pri-

stanišče?!« 

 

ŽIVCI 

Pri naravoslovju učiteljica razlaga o živcih.  

Nato učenec vpraša: »A mi lahko poveste vsaj en živec?« 

V razredu je  tišina, tiho so vsi, vključno z učiteljico.  

Nato se oglasi učenec: »Jaz vem. Žan Živec. » 

 

DAN ŽENA! 

Moram nekaj po moško rečt! To pomeni, da povem kaj o 

moških.  

Torej: Z moškimi so sami stroški.  

Kaj pa to pomeni?  

Moški morajo delat na hiši, v hiši, popravljat hišo. To veli-
ko stane.  

Andrej Koren, PP 4C 
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Aljoša Uran, PP 5A 
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Mojca Marc, PP 4C 
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Manuel Passoni, PP 2D 
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Dominik Česnik, PP 4A 
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Aljoša Uran, PP 5A 
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BILI SMO NA BRJAH 

 

V septembru smo odšli jahat konje na Brje. Po zajtrku smo se usedli v kombi in se od-

peljali. Ob prihodu smo izvedeli, da ima Piko išias, zaradi tega ga nismo smeli jezditi. 

Namesto njega smo jezdili Tigra. Po jezdenju smo na sprehod peljali tudi Pikota. Potem 

smo Pikota tudi skrtačili. Kasneje nas je presenetila Markova mama z dobrotami. Prine-

sla je tudi morskega prašička, ki smo ga vsi lahko pobožali. Potem, ko smo se okrepča-

li, smo odšli do kombija, ki nas je odpeljal nazaj v Vipavo. Vsi smo se imeli zelo lepo.  

Dominik Kogoj, PP 6.C 

Dominik Kogoj, PP 6C 
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OBISK GOSPODA IZ MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO 

 

V petek je prišel nekdo iz kmetije. Ime mu je bilo Damjan. Do-

ma je iz Ljubljane. Jedli smo zdrav zajtrk: med, maslo, kruh, ja-

bolko. Pili smo mleko in čaj. Imeli smo tradicionalen slovenski 

zajtrk. Povedal nam je, kaj je zdravo in kaj ne. Hamburgerji niso 

zdravi.  

Bil je prijazen. Veliko nas je spraševal. Imel je jakno, suknjič, 

hlače (ne od trenerke) in srajco. Dolgo je bil v skupini.  

Povabil nas je tja, kjer on dela.  V Ljubljano. Na Ministrstvo za 

kmetijo. Šli bomo januarja.  

Priporoča nam, da jemo sadje in zelenjavo in malo kruha in 

meso, krompir in vse drugo. Vse naj bo iz Slovenije, je rekel.  

Od tu blizu, da se hrana ne vozi dolgo do nas. Hrana mora biti 

sveža. Hrana, ki je od daleč ima tudi strupe, da je lahko lepa 

celo dolgo pot do nas. To ni dobro za zdravje.  

Mi smo v skupini na ta dan delali proseno kašo z jabolki. To je 

kot ena pita. Mislila sem, da je pita vedno slana. Tako je pri nas 

doma in v Makedoniji.  Potem pa smo doma preverili na inter-

netu, kaj je v Sloveniji pita. In res  smo videli, da v Sloveniji ob-

staja sladka pita in smo jo tudi doma naredili.  Dobra je bila. 

Dober tek in adijo. 

Yana Lyondova, PP 5D 

Andrej Koren, PP 4C 
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O MIKLAVŽU MALO DRUGAČE 

 

Vem, da je Miklavž v nebesih, tako kot vsi drugi, ki jih več ni. 

Pravijo, da čuva mornarje. Ko je bil v šoli Miklavž nisem prišla v 

šolo. V šoli pride Miklavž namaskiran in tako tudi hudič in an-

gelčki. To pa ni resnica. Jaz tega ne maram. To se mi zdi: tako 

– tako… To je malo otročje, da pridejo našemljeni.  

Jaz sem bila doma. Ne maram, da mi prinese plišaste igrače. 

To je za otroke. Jaz nisem več otrok. Bi lahko bilo malo bolj re-

sno!  

Doma smo imeli obisk. Prišel je župnik in smo odprli eno knjigo. 

To je bilo na god od Miklavža. Tudi mi praznujemo god od 

Miklavža. On čuva mornarje in vse, ki plujejo po morju. Tako je 

rekel župnik.  

Doma je lepše. Doma tata odpre vsako leto knjigo in vidimo, da 

ima Miklavž god in jo potem zapre. In tako vsako leto. To je v 

redu! 

Yana Lyondova, PP 5D 

 

 

 

 

Markus Golob, PP 3B  

ROMANTIKA POZIMI 

 

Pozimi rada poslušam ljubezenske pesmi, lju-

bezensko glasbo. To je zame. Take kot je Per-

fect, Ed Sheeran. Rada vidim, da se imajo vsi 

radi in se ne kregajo. 

Pesmi mi pomagajo, da sem dobre volje. Prej 

sem bila slabe volje. Potem pa je bila ta pesem 

in sem bila dobre volje. Doma sem vedno dobre 

volje in ko nisem, ko jokam, se pogovorim z ma-

mo in potem sem vesela. Potem sem boljše. In 

tako… In ko slišim to pesem, sem vesela. Ta 

pesem me spominja na družino, ker se imamo 

vsi radi. 

Yana Lyondova, PP 5D 
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Ljubica Jancheva, 8.r 
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DANICA NAS JE ZAPUSTILA  

 

Učiteljica Danica je bila naša vzgojiteljica. Dolga leta 

je delala popoldan. Meni se je zdela stroga, je rekel 

Tadej. Urška pa pravi, da je bila prijazna, marljiva, 

delavna. Maruša doda: bila je tudi moja učiteljica. 

Učila me je v 6. razredu. Tudi meni se je zdela stro-

ga. V razredu je uporabljala lutko »zajčka Rudija«. 

Večkrat je zaigrala  

» tetko jesen ». Lepo se je oblekla, v dolgo, rdeče 

rjavo obleko, na glavi je imela poseben klobuk. Ta 

klobuk je bil kaširan. Na njem je nosila ježice, ko-

stanj, sadje in šipkove veje. S sabo je nosila košaro, 

v kateri so bili jesenski pridelki. 

 

Pri dramskem krožku nas je učila ljudske pesmi, igrice in 

recitacije. Skupaj smo velikokrat nastopili v Ciriusu in tudi 

drugje. K njej domov smo hodili v trgatev, obirat jabolka in 

ličkat koruzo. 

Gospa Danica je delala v projektu PDU. Preko projekta je 

pomagala pri nabavi in oskrbi naših treh kokošk: Ulke, Pe-

pe in Dake. Sedaj nas je gospa Danica zapustila in odšla v 

zasluženi pokoj. Mi vsi si želimo, da nas še kdaj pride obi-

skat. Njej pa želimo, da se odpočije, da si vzame malo več 

časa zase in da ne hiti več tako pogosto.  

Po pripovedovanju Urške, Tadeja in Maruše zapisala  

Jasmina Podlogar, PP 4A 
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Andrej Koren, PP 4C 
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KAJ SI ŽELIM V  NOVEM LETU 

 

Želim si ,da gremo  v Muller  v Ljubljano. Da bi prišla mami 

na obisk. Rada bi na koncert Jana Plestenjaka. Da bi bila 

zdrava. Da bi se imeli doma radi. Želim zdravje mami, tatu, 

Juljanu, Eriku, Belini, dedku in babici. Da bi se razumela s 

sošolci. Da bi se z Juljanom dosti igrala z Lego kocka-

mi.Nakupovanje v trgovini MULLER. Novo punčko, barbiko. 

Da bi šli z družino na morje. Da bi šli na potovanje z ladjo. 

Da bi veliko jahala konje. 

Katarina Štemberger, 6.r 

 

Rada bi delala v eni firmi. Jaz bi rihtala dokumente. K meni 

bi prišli po papirje. Razmišljala sem o tem. Rada bi sedela 

na enem takem stolu in bi pisala, kdo je prišel in kdo je od-

šel… Stol bi bil malo poseben. Tak kot v podjetjih. Cel črn bi 

moral biti, vrtljiv, na kolescih, z naslonom, iz mehkega mate-

riala, da ne bi špikalo v rit, če dolgo sediš. Ker na vozičku se 

zgodi, da zbada v rit. Rada bi imela računalnik kot tajnica in 

direktor. V firmi bi lahko delali lesene ali pa kovinske izdelke 

ali pa take kot so krožniki, šalice za čaj, ponve, kozice… To 

bi delali, kar prodajajo na TopŠop. To bi delali v tovarni. Ime-

la bi svoj telefon in bi odgovarjala na klice. Že od majhnega 

si to želim.  

Yana Lyondova, PP 5D 

V novem letu si želim,  da bi gledal oddajo Pri 

črnem  Petru. Da bi imel punco. Da bi jedel za 

večerjo kračo. Da bi imel zabavo. Želim si iti na 

koncert ansambla Begini. 

Lan Colja, 6.r 
 

V novem letu si želim, da bi šla gledat skoke v 

živo. Z atom in z bratom bi se peljali v Planico. 

Rada bi šla na koncert Jana Plestenjaka. Rada 

bi šla gledat v živo Gorskega zdravnika.  

Tamara Kavčič, 6.r  

Andrej Krapež, PP 2D  
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Silvestroval sem v 

Brdih. Tam sem bil 

z družino. Otroci  

smo se družili med 

seboj.  Erik je vrtel 

glasbo. Vsi smo 

plesali. Dobro smo 

jedli in pili. Spat 

sem šel šele ob 4. 

zjutraj. 

Klemen  Bratina, 

6.r 

Andrej Krapež, PP 2D 

SILVESTROVANJE 
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MOJA DRUŽINA 

 

Sem Yana. Doma sem iz Makedonije. Prišla sem v Slo-
venijo in zdaj stanujem v Kopru, Šalari. Imam brata 
Angela, on je dijak v srednji šoli v Kopru, v Šalari. 
Obiskuje mehatroniko. Imam mamo Valentino. Ma-
ma je doma, nima službe, dobi denar zato, ker sem 
jaz doma. Imam tata Sašota, ki je v službi v Kopru. 
Dela v Hidriji. To je tovarna, ki dela avte. Imajo stro-
je. Imam tudi psico Laro, ona je pasme pinč. 

Moj stric Vladimir tudi živi v Sloveniji. On je brat ob ta-
ta. Ima družino. Ima otroke, dve hčeri, Teodoro ter 
Anastazijo in sina Aleksandra. Ima ženo Marino.  

V Makedoniji pa živi nona, mama od tata, ime ji je 
Toška.  

V Makedoniji živi nona, od mame mama, ime ji je Vera. 
Goran, brat ob mame je tudi v   Makedoniji. Goran 
ni poročen. Živi z nono. Enkrat ima službo, enkrat je 
nima. Upam, da jo sedaj ima.  

V Makedoniji je tudi sestra od mame, Kirka. Dela v šoli, 
čisti. Tudi nona je bila nekoč čistilka na šoli, ampak 
je šla v penzijo in je zdaj Kirka namesto nje.  

Kirka nima moža, je umrl. Ima eno hči Mario in enega 
sina Branislava. Tata od Branislava je pokopan v 
Bolgariji. 

 

Branislav živi v Sofiji v Bolgariji. Ima punco Veroniko. 

Rodila sem se v Makedoniji. Glavno mesto je Skopje. 
V Skopju imamo našo domačo hišo.  

Makedonska zastava je rdeča in ima na sredini rume-
no sonce.  

V Makedoniji je Ohridsko jezero, Dojransko jezero, 
Veleško jezero… 

V Makedoniji je Vodno, to je hrib.  

Turisti v Makedoniji gledajo spomenike, naprimer 
Aleksandra Makedonskega s konjem. To je na trgu 
v Skopju. Turisti radi gredo v gostilne. Radi naroči-
jo fižol v pečici, kebab s čebulo in kruh. To se nare-
di tako, da se v kruh da kebab in to je zelo dobro 
za jest. Radi jejo pečene paprike s sirom, ajvar. 
Ajvar naredimo s papriko. Naredimo tudi zelje. Da-
mo cele glave v posodo kisat. Potem jemo čez ce-
lo zimo.   

Naredimo turšijo: korenček, zeleno papriko in zelen 
paradižnik, cvetačo in vse okisamo in jemo čez zi-
mo. 

Naša hiša v Makedoniji je zelo velika in ima dve nad-
stropji. Ima stopnice za gor.  
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Gor pa še ni narejeno. Ima-
mo urejeno samo pritličje. 
Imamo tudi klet. Imamo ze-
lo veliko klet, ne vem koliko 
centimetrov je pod zemljo. 
Naredili smo veliko hišo, 
ker smo mislili, da bomo 
tam živeli.  

Potem pa se je vse spre-
menilo. Potem smo prišli v 
Slovenijo. Kmalu bodo vsi 
šli ven iz Makedonije. Zato 
ker v Makedoniji ni prav.  

Vse se je spremenilo. Ljud-
je na veliko zapuščajo Ma-
kedonijo. Ne samo moja 
družina, ampak tudi vsi 
drugi.  

Yana Lyondova, PP 5D 

Martin Martinuč, PP 4A 
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MAKEDONIJA 

 

V Makedoniji je predsednik Stevo Pendarovski. A sem 

že malo pozabila, ker ne gledam toliko politike. V Ma-

kedoniji je cirilica, tako kot v Bolgariji. V Makedoniji je 

bila doma mati Terezija. To je bila ena ženska, ki je 

pomagala ljudem, ki so bili v stiski. Njen kip je v 

Skopju. V Skopju je tudi katedrala, pravoslavna cer-

kev in duhovniki, ki mu rečemo pob.  V Makedoniji je 

kanjon Matka in ljudje se tu sprehajajo. Ko je vroče 

verjetno ljudem tu paše, ker se verjetno lahko kopaš. 

Slišala sem, da so v Makedoniji posneli film na Ohri-

du. Tu je veliko turistov. Tu sem bila z mamo. Smo bili 

v eni hiši pri prijateljih. Tam sem telovadila v terapiji. V 

Makedoniji je Dojransko jezero. Tu je zdrava voda. 

Če se ljudje poškodujejo, gredo tja. Te toplice ljudje 

težko dobijo. Veleško jezero je v Velesu, zato se tako 

reče temu jezeru. Tudi tam so turisti. Mislim, da je tudi 

turistično, najbrž je res. Kruševo je tudi znano. Tam je 

spominska hiša od pevca Toše.  

V Makedoniji imamo gravče. To se naredi v pečici. To 

je fižol, ki je ful dober. Fižol je bel, najprej ga skuhaš 

in nato ga daš v pečico in potem ga poješ.  

 

Znan je tudi kruh z mesom in baklava. To je sladko. 

To se naredi tako, da iz trgovine kupiš testo, ki je že 

napol narejeno. Noter pa daš orehe. Skuhaš vodo 

in sladkor. In to daš na testo, ki si ga spekel. Prvo 

se mora ohladiti. Mi ga pustimo do jutri, če ga nare-

dimo danes. Res je to zelo sladko. Težko je to delat, 

če nisi delal nikoli. Jaz tega ne jem dosti, ker je pre-

več sladko. Lahko poješ samo eno in je zadosti. Ješ 

zraven kave. Vsak dan eno, dokler ne zmanjka. Mo-

goče tudi dve polovici.  

V Makedoniji delamo tudi pito. To je slano. Tudi mi 

to delamo doma. Noter se da por in sir. Por in sir 

najprej prepražiš. V ponvi. Potem daš na testo, ki si 

ga naredil prej. Testo pustiš malo stat. In potem na-

rediš do konca. In potem rad poješ. 

Yana Lyondova, PP 5D 
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Andrej Krapež, PP 2D 
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Mateja Hudorovič, PP 6C Metka Furlan, PP 3A 
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Dominik Česnik, PP 4A 
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Andrej Koren, PP 4C 

NARAVA V ŠTIRIH LETNIH ČASIH 

 

Drevo spomladi cveti in oživi. Poleti se obarva v 

močno zeleno barvo. Jeseni se listi iz dreves spre-

menijo v pisane barve in odpadejo. Pozimi je drevo 

golo in počiva do spomladi. 

 

Spomladi smo ljudje dobre volje in veseli. Poleti se 

veselimo, da bo konec šolskega leta. Jeseni čaka-

mo, da končno pridemo nazaj v šolo. Pozimi je mrz-

lo, ljudje smo bolj zaspani in utrujeni.  

 

Pozimi živali spijo in počivajo, imajo zimsko spanje. 

Spomladi imajo mladiče. Poleti imajo živali hrane v 

izobilju in jeseni si pripravljajo hrano za zimo.  

 

Moj najljubši letni čas je  pomlad. 

Žiga Krebelj, PP 3C 
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MOJ PRIJATELJ ANDREJ KOREN 

 

Z Andrejem sva prijatelja. Je prijazen fant. Je visok, 

ima kratke svetlo rjave lase.  

Rad ima računalniške igrice. Rad gleda Fredi igrico.  

Rad gleda angleške smešnice in se uči angleške 

besede.   

Lepo riše in dela stripe. Tudi jaz bi rad, da mi Andrej 

naredi kakšen strip. To je taka risba, na kateri tudi 

nekaj piše. To je razdeljeno na kvadrate.  

Včasih je imel rad Lego kocke. Tudi jaz sem imel 

včasih rad Lego kocke. Še vedno rad naredim kak-

šno maketo. Še raje imam Play Station PS 4.  An-

drej pa ima rajši računalnik.  

Z Andrejem sva bila skupaj pri podaljšanem bivanju. 

Zato sva se veliko videla. Če je Andrej delal na raču-

nalnik, sem prišel zraven. Na proslavi včasih nasto-

pa in zelo lepo pove svoj tekst. 

Zato sem si ga zapomnil. 

Žiga Krebelj, PP 3C 

Andrej Koren, PP 4C 
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Gregor Pertot,  PP 3A 
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Lenka Razinger, PP 6A 

Andrej Krapež, PP 2D 
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Andrej Krapež, PP 2D 
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PP 4C 
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Jasmina Podlogar, PP 4A 
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Manuel Passoni, PP 2D 
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PP 6C 
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Luka Scozzai, 4.r 
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V ponedeljek sem bila v Tuš 

planetu v Kopru. Bila sem z 

nono in z mamo. Mama je vo-

zila kombi. Parkirale smo v 

garažni hiši. Šle smo po trgo-

vinah. Mama mi je kupila ma-

jico. Na njej nekaj piše, ne 

vem kaj. Je s kratkimi rokavi. 

Šle smo na sok in kavico. Šle 

smo tudi na kosilo, na kala-

mare v restavracijo v Tuš pla-

netu. Bilo mi je lepo. Še bi 

šla. Šle smo v ponedeljek, na-

mesto v šolo. Jaz sem vzela 

dopust. Imela sem dolg vi-

kend. 

Urška Žejn, PP 5D 

 

Gregor Pertot, PP 3A 

IZLET V KOPER 
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PRESELILI SE BOMO 

Preselili se bomo v novo hišo. Ma ni nova, samo v 
drugo hišo bomo šli. Ne moramo več biti v tej, ker pri-
dejo noter drugi. Hišo smo že pogledali. Je ista kot ta 
sedaj. Je samostojna hiša. Tam živijo tudi tisti, ki jo 
oddajajo, mi bomo zraven. Vsak posebej bo živel. Mi 
in oni. Ta teden se bomo preselili. V petek. Sedaj po-
spravljamo v škatle. Psica Lara bo imela vrt in pro-
stor zanjo. Na soncu na vrtu bom sedela. Bomo dali 
eno mizo na vrt. Meni je vseeno, kje živim. Bolj moje-
ga tata skrbi. Mene pa ne. Jaz bom vesela. Sedaj po-
spravljam moje stvari. Mama pospravlja svoje stvari 
in moje. Jaz pa moram vse vedeti, kje je kaj, kar je 
moje. Imamo ful malo časa, samo še torek in sreda 
in četrtek in je že petek. Mislim, da bomo zmogli. Brat 
Angel ima težave, kam bi dal računalnik v novi hiši. 
Mamo vse skrbi. Da ne bo kaj pozabila. Smo vse 
pregledali: sobo, kuhinjo, dnevno sobo… Mama si ne 
bo dala mira do petka. Tata je skuliran. Lara se boji, 
da je ne bomo pustili in teka sem in tja. Čuti, da se 
nekaj dogaja. Mi smo šli v garažo pri sosedovih, kjer 
imamo nekaj stvari. Smo šli nekaj iskat. In Lara je ho-
tela z nami in smo jo vzeli s sabo. Samo čez cesto 
smo šli za kratek čas, pa ni hotela biti sama. Nič ne 
bom pogrešala. Vse bom imela tudi tam. Sem si 
zrihtala tudi tam televizijo in priključek. To sem si 
zrihtala takoj. Če ne bi bilo dolgočasno.  

ne bi bilo dolgočasno. Če imam to, potem sem zado-

voljna. Drugo me ne briga. Kombi bo nov in šoferju bo-

mo povedali, kje me dobi za v šolo. Kam me mora priti 

iskat. V petek pa pridem v šolo. Prvič bomo spali v drugi 

hiši v petek zvečer. Jaz bi lahko živela tudi v Vipavi. Ma 

tukaj ne moremo živet, ker Angel hodi v šolo tam spo-

daj. In prakso ima v Hidriji. Če bi živeli v Vipavi, ne bi 

mogel v šolo. Tam ima tudi karate. Bi ga morali peljat 

vsak dan tja. Tako pa se vozim jaz iz obale v Vipavo 

vsak dan. Namesto on. Tam imamo eno fajn sosedo, 

me pride pozdravit, ko pridem iz kombija. Moja novolet-

na želja je bila, da se uredijo težave s hišo in kombijem. 

In vse se bo uredilo že ta teden v petek in za vikend. Pa 

je komaj konec januarja. Ne vemo, kaj se bo še vse 

zgodilo. Bo, kar bo. Nič novega več se ne obeta. Vse 

po starem. 

Nimamo še ključa od hiše. Nekdo je izgubil ključ od kleti 

in zdaj imamo vse na terasi. Tudi Lara je na terasi pri 

škatlah. Škatel ne moremo nesti v klet. Je tečno, ma 

vse se bo uredilo. Mama je panična, tata pa ne. Mu gre 

na živce, da se moramo selit. Ma bo vse v redu.  

Yana Lyondova, PP 5D 
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Kevin Vidmar, PP 6B 
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Z LETALOM V MAKEDONIJO 

Z letalom se v Makedonijo pride zelo hitro. Greš iz Brnika v 

Skopje. Mi smo šli. Mama se je bala. Jaz ne. In tata tudi ne. 

Torbe smo dali na trak in potem so se premikale in odpeljale. 

Torbe so nam vzeli in so jih nekam nesli. Jaz sem na letalu se-

dela v prvi vrsti. Spredaj je bila tudi mama, tata je bil zadaj. 

Dolgo smo morali čakati, ker je posadka zamujala. Stevardese 

in pilot. Stevardesa mi je prinesla vodo. Če greš v Rusijo pa 

dobiš tudi za jest na letalu. Na sedežih so številke in se moraš 

usest na pravo mesto, ki si ga rezerviral. Letalo je imelo eno 

majhno okno. Tam si lahko gledal ven. Videla sem oblake. Če 

je letalo pokvarjeno se lahko zruši. Ma ni bilo pokvarjeno. To 

se zgodi v filmu. V soboto smo mogli biti že v Makedoniji, zato 

smo šli z letalom, da smo bili prej tam. Da nismo zamudili po-

roke. In zato smo šli z letalom, ker nismo še nikoli šli z letalom 

v Makedonijo. Prišli smo ravno prav, ravno na poroko od prija-

teljev, ki so živeli v naši hiši v Makedoniji. Vse na letalu je bilo 

v redu. Pri sedežu je ena taka polica, miza, kamor lahko daš 

vodo. Doma smo kupili kovček za na letalo. In touster za toust 

smo kupili. Je bilo vse zelo poceni. V šparu je bilo vse poceni. 

Lahko da je bilo samo ta dan poceni, ne vem. Se mi zdi, da je 

bilo nekaj centov ali en evro. Ni važno. Ampak z letalom ravno 

prav potuješ, z avtom pa traja doooolgo, od jutra do večerja, 

da prideš v Makedonijo. 

Yana Lyondova, PP 5D 

Lan Colja, 6.r 
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PUST 

 

Povem po pravici? Jaz ne maram pusta! Meni se 

zdi, da je to za majhne otroke v vrtcu.  

Mi v Makedoniji imamo pust 1.aprila. Na ta dan 

imamo maškare in gremo v šolo drugačni. Jaz sem 

si v Makedoniji dala na glavo eno tako kapo…  

V Makedoniji se na ta dan hecamo in se kaj zlaže-

mo. Potem pa povemo, kaj je prav in res.  

Na primer, zlažemo se, da imaš umazano majico 

ali raztrgane hlače ali pa raztrgano srajco. In take 

neumnosti govorimo samo takrat, na ta pust, vsako 

leto.  

Za pusta nič ne pečemo. Pečemo le za praznike, 

rojstne dneve in ko pridejo obiski.  

Krofe pa mi v Makedoniji lahko jemo in pečemo 

vsak dan, ko se spomnimo. Pečemo jih v ponvi.  

To je boljše, da lahko sladice jemo vsak dan. Tudi 

krofe. In ne le za pust! 

Yana Lyondova, PP 5D 

 

Kristjan Bizjak, PP 6B 
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PUSTOVALI SMO 

 

Učenci 4. razreda OŠ s prilagojenim programom so pri uri 

računalništva o pustu zapisali tole: 

 

FILIP Križnič: Za pusta sem bil astronavt. V avli sem plesal z 

drugimi maškarami. Toliko sem plesal, da sem bil ves moker. 

Bilo mi je zelo lepo in veliko sem se nasmejal. 

 

LUKA Scozzai: Našemil sem se v klovna. Na spletu je poiskal 

sliko klovna, jo natisni, izrezal, jo prilepil na list in pod njo zapi-

sal: Tak sem bil tudi jaz. 

 

JAN Prevec: Za pusta sem bil volk. Oblečen sem bil v črno 

majico, črne hlače in masko. Masko mi je posodila učiteljica 

Ivica. V avli smo plesali do kosila. Bilo je super. Popoldne smo 

za malico dobili krofe. Bili so slastni. 

 

DAVID Krapež: Tudi jaz sem bil klovn. Imel sem moder klobuk 

in rumeno obleko. Sem plesal. 

Tudi jaz sem poiskal sliko klovna in jo prilepil zraven. 

 

Jan Bratuž, PP 2B 
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KAKO SO VIDELI PUST IN SE OB NJEM  

POČUTILI, SO ZAPISALI UČENCI 6. RAZREDA  

OŠ NIS 

 

Jaz sem bila princesa. V avli smo plesali, se zabavali. 

Brat Juljan je bil lego movie. V šoli smo pekli  flanca-

te.                                

Katarina Štemberger,  6. r 

 

Tudi jaz sem bil pustna šema. Od doma smo prišli na-

šemljeni. Našemljen sem bil v brezdomca. Ples mi je 

bil všeč. Do kosila smo plesali in se zabavali. V avli 

smo se pustne šeme predstavile. Zjutraj smo delali 

flancate in jih delili po razredih. Tamara se je našemi-

la v Zorota, moj sošolec Klemen je bil  zapornik. Ko 

sem prišel domov, sem bil utrujen in vesel. Ko me je 

nona prišla iskat na kombi, me ni spoznala. 

Lan Colja, 6. r 

 

Sem bila Zoro. Sem plesala. In popoldne sem jedla kro-

fe. So prišle maškare. Mi je bila muzika všeč. Meni ni 

bilo všeč, ko je Blažka kričala na Lana. Sem plesala z 

Ljubico. Katarina je bila za pusta princesa. Smo pekli 

štraube. Bilo je lepo. 

Tamara Kavčič, 6.r 

 

Za pusta smo bili šeme. Bil sem zapornik. V avli smo  

plesali.  Za malico smo imeli krof. Tudi moji sošolci so 

bili maškare. Moj sošolec Lan je bil brezdomec.  Pekli 

smo štraube. Delili smo jih po šoli. Bilo je lepo.                                     

Klemen Bratina, 6. r 

 

V nedeljo  je prišla vzgojiteljica Ivica. Mi je bila všeč, Ivi-

ca. Oblečena je bila v moškega z mečem. Mami in Robi 

sta bila na obisku. Z vzgojiteljico Ivico sva šli po ulicah 

po Vipavi. Hodili sva eno uro. Nabrali sva veliko sladka-

rij. Ko sva prišli nazaj,  sva bili utrujeni. Lepo je bilo.                            

Blažka Šuligoj Velikanje, 6.r 
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Mojca Marc, PP 4C 
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Ljubica Jancheva, 8.r 

7.r 

Klaudija Gavrilova, PP 5A 
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Blažka Šuligoj Velikanje, 6.r 
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Blažka Šuligoj Velikanje,  6.r 
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Aleks Škvarča, PP 4A 

7.r 
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Mojca Marc, PP 4C 
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Gregor Pertot, PP 3A 
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Ime mi je Dženana Demiro-
vić, obiskujem šolo v Vipavi, 
zdaj imam pouk od doma, 
spletno šolo. Všeč mi je ta 
način poučevanja, saj lahko, 
ko sem doma, uporabim in-
ternet za pomoč pri prevaja-
nju, saj se  

slovenščine še nisem dobro 
naučila, zato mi je malo tež-
ko.   

Pogrešam prijatelje iz šole. 
Doma, ko opravljam domače 
naloge, mi pomagata mama 
in prijatelj.  

Najraje imam, da imam pouk 
popoldne.  Ko v prostem ča-
su opravljam domače nalo-
ge, gledam televizijo, upo-
rabljam internet za pisanje s 
prijatelji iz Bosne.  

Dženana Demirović, 6.r 

Dominik Česnik, PP 4A  

ŠOLANJE  NA  DOMU 
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ŠOLANJE   NA  DOMU 

To je nekaj novega za vse nas učence in učitelje. Ker 

to traja že 2 meseca  sem se na tak način učenja na-

vadil. Dopoldan delam naloge za šolo, popoldan gle-

dam TV  grem dosti ven na sprehode v naravo in po-

magam pri hišnih opravilih. Pri nalogah mi  pomaga 

tata. Naloge so zelo zanimive, ker vsebujejo dosti 

poizkusov  in gospodinjskih  opravil. Zelo pogrešam 

svoje sošolce in učiteljice.  Upam, da se z vsemi 

kmalu spet vidimo v šoli. 

Lan Colja, 6.r 

ŠOLANJE NA DALJAVO 

 

ŠOLANJE NA DALJAVO MI NI VŠEČ, KER POGREŠAM 

SOŠOLCE IN MI JE DOMA DOLGČAS. DOMA RAD DE-

LAM NALOGE ZA GLASBO, V ŠOLI PA MI JE BIL VŠEČ 

LIKOVNI POUK. PRI NALOGAH MI POMAGAJO MAMA, 

TATA IN OBE SESTRI. ZDI SE MI, DA NALOG NI NE 

PREVEČ IN NE PREMALO. NAJRAJE SE UČIM POPOL-

DAN. V PROSTEM ČASU RAD GLEDAM TELEVIZIJO, 

IGRAM NOGOMET, GREM NA SPREHOD IN SE IGRAM 

DRUŽABNE IGRE Z DRUŽINO. 

Ruben Odar, 4.r 

Katarina Štemberger, 6.r   

Dženana Demirović, 6.r 

ŠOLANJE NA DALJAVO  

ZARADI KORONAVIROSNE BOLEZNI 

 

Šolanje na daljavo mi je všeč, ker dlje časa spim in 

imam več prostega časa. Doma rad pomagam mami in 

očetu. V šoli sem se rad igral s sošolci in prijatelji. Po-

grešam sošolce, prijatelje, igranje namiznega nogometa 

ali »kalčo« in igranje nogometa v telovadnici ali na igri-

šču. Pri nalogah mi pomaga mama. Moje mnenje je, da 

mi dajejo preveč nalog. Najraje se učim dopoldan. V 

prostem času rad gledam televizijo in mečem na koš.                                                                          

Klemen Bratina, 6.r 
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Šolanje na domu mi je všeč. Doma 

mi je všeč, ker pišem na računalnik 

in delam tisto,  kar me zanima. Po-

grešam sošolce.  

Pri nalogi mi pomaga mama. Imam 

kar veliko naloge. Najraje se učim 

dopoldne. V 

 prostem času rada kolesarim, ho-

dim v hribe, pišem in rišem. Rada 

bi šla nazaj v šolo. 

Tamara Kavčič, 6.r 

Ana Celin, PP 6A 

ŠOLANJE NA DOMU 



 57 

Pri šoli na domu mi poma-

gata mama in tata. Učim se 

zjutraj in popoldne. Dosti 

sem v Ročinju, ker poma-

gam starim staršem.  

Nono Jožko in nona Marija 

sta stara in bolna. Uredil 

sem cel vrt.  

Posadil sem zelenjavo in 

rože. Rad bi šel v šolo, ker 

pogrešam učitelje, sošolce, 

bazen in kokoši. 

Filip Batistič Križnič, 4.r 

 

Manuel Passoni,  PP 2D 

ŠOLA V  ČASU  KORONA VIRUSA 
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Filip Batistič Križnič, 4.r 

Lepo mi je, da sem 

lahko doma. Zelo po-

grešam prijateljice, 

prijatelje in učiteljice. 

Zame skrbita in mi 

pomagata pri nalogi 

mama Tina in Tata 

Andrej.  

Najraje se učim do-

poldan. Popoldan rad 

grem v naravo.  

Tak način šolanja na 

domu mi je všeč zato, 

ker sem v krogu do-

mačih. 

Luka Scozzai, 4.r 

LEPO MI JE V ŠOLI NA DOMU  
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Andrej Koren, PP 4C 
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VELIKA NOČ V KANALSKEM LOMU 

 
Na veliko noč se začnemo pripravljati dobrih 14 dni 

pred praznikom, ko posejemo velikonočno žito. V plitvo 

posodo za rože damo zemljo skoraj do roba. Potem po 

zemlji posejemo pšenico, ki jo pokrijemo z zemljo. Vse 

dobro zalijemo in postavimo na okensko polico na son-

ce. Do velike noči bo žito že lepo zeleno. 

Otroci vsako leto izdelamo velikonočne voščilnice, ki 
jih pišemo našim sorodnikom in prijateljem. 
Teden dni pred veliko nočjo je cvetne nedelja. Takrat 

izdelamo butarico. Najprej naberemo tri leskove vejice, 

zelenje in cvetje. Potem vse to skupaj zvežemo in 

okrasimo. Če imamo oljko, dodamo tudi vejico oljke. 

Pred prazniki po hiši tudi pospravimo in počistimo. Jaz 
posesam, sestrica pospravi igrače, mama pa pomije 
okna in opere zavese. Potem vsi skupaj hišo še polep-
šamo. Brat prinese iz gozda veliko vejo na katero po-
tem obesimo pirhe. 
Na veliki četrtek zvečer gremo vsi skupaj k sveti maši. 

 
Na veliki petek je strogi post. Takrat ne jemo mesa. 

Letos je mama za kosilo skuhala krompirjeve njoke s 

čemažem. 

 

 

 
Na veliko soboto diši po vsej hiši. Mama speče sladki 
kruh. Otroci naredimo pirhe. Najprej na travniku naberemo 
razne listke in rožice. Vsako jajce damo v najlon nogavico 
in ga okrasimo z listkom in rožico. Potem vsa jajčka damo 
v lonec z mrzlo vodo, kamor damo tudi veliko pest čebul-
nih olupkov. Jajca kuhamo pol ure. Tako kuhani pirhi so 
rdeče – rjave barve. Ko se pirhi ohladijo, jih premažemo z 
domačo mastjo, da se lepo svetijo. 
Soseda Bernarda vsako leto zame, za brata in sestro spe-

če »meniha«. To je sladki kruh spleten v kito, ki ima v 

»glavi« pirh; za mamo pa prinese kos domače orehove 

potice. Letos sva z mamo spekla tudi »ptičke« po receptu, 

ki mi ga je poslala učiteljica Tatjana. 

Nono Simon nam nasadi suho drevesno gobo na dolgo 

kovinsko palico. Zvečer jo nesemo s sabo v cerkev in jo 

po končani maši prižgemo ob velikonočnem ognju pred 

cerkvijo. Ko gremo domov, palico ves čas vrtimo, da ogenj 

v gobi ne ugasne. Gobo damo doma v peč. 

Zvečer imamo ob 21h v domači cerkvi sveto mašo. Takrat 

nesemo tudi košaro z dobrotami k blagoslovu. V njej so 

sladki kruh, šunka, pirhi in »menihi«. Potem je pred cer-

kvijo blagoslov ognja. Sledi slovesna sveta maša. S ses-

trico sva pri maši ministranta. Po končani maši nas župnik 

obdari s pirhi. 
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Na velikonočno jutro najprej pojemo bla-
goslovljene menihe. Potem jemo še ostale 
dobrote. Mama pripravi praznično kosilo in 
vsi ji pomagamo.  
Na kosilo prideta tudi nono in nona. Vsake-
mu izmed nas prineseta veliko  čokoladno 
jajce s presenečenjem. Jaz čokolade ne 
maram, zato jo zamenjam z bratom za 
igračko. 
 
Na velikonočni ponedeljek se vsi skupaj od-
pravimo v sosednjo vas Tolminski Lom. 
Tam popoldan poteka »sekanje pirhov«. Pri 
tej igri tekmovalci s kovancem ciljajo v pirh, 
ki je postavljen na tleh.  
Za vsak met mora tekmovalec plačati. Ve-
ljavni so samo tisti meti, ko kovanec ostane 
v jajcu. 
Letošnje praznovanje velikonočnih prazni-
kov je bilo zaradi epidemije Corona virusa 
drugačno.  

Nismo šli k sveti maši, ampak smo križev 
pot in sveto mašo spremljali po televiziji. 
Letos je odpadlo tudi »sekanje pirhov«, za-
to pa nam je velikonočni zajec skril pirhe 
okoli hiše in smo jih iskali. 

Robin Teo Poženel, PP 3B 

Andrej Koren, PP 4C 
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Andrej Krapež, PP 2D 
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ŠLI SMO NA SPREHOD DO 

CENTRA VIPAVE. KO SMO 

SE VRAČALI, SEM ZAGLE-

DALA  DVA FANTA, KI STA Z 

VODO ŠPRICALA PO AVTU. 

MENI SE TO NI ZDELO 

PRAV,  ZATO SEM POŽU-

GALA S PRSTOM IN REKLA, 

DA SE TAKO NE SMETA OB-

NAŠATI. 

KER SEM ČEZ USTA IMELA 

MASKO, STA MISLILA, DA 

SEM UČITELJICA. HITRO 

STA TEKLA DOMOV. 

NISTA SE LEPO OBNAŠA-

LA. 

Blažka Velikanje  Šuligoj 6.r 

Andrej Krapež, PP 2D 

GRDO OBNAŠANJE 
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KORONA VIRUS 

 

Zdi se mi, da ni tako hudo. Tudi, če vsi pravijo, da je hudo. Glih tako umreš, 

tudi brez korona virusa. Ma to je bolj tako – črno.  

Ta stvar je prišla iz Kitajske. Iz cele države. Ma v Sloveniji ga še ni. Eni ljudje 

se bojijo hoditi okrog. Ma jaz  se ne bojim. Se širi po celi Evropi, ampak po 

Sloveniji ne. Ko cihneš preneseš virus na druge. Eni ljudje se hecajo po inter-

netu, po facebooku, a ni za se hecat.  

 

Blažka Šuligoj Velikanje, 6.r  

KAJ JE KORONA VIRUS?  

 

To je virus, ki povzroča 

težave s kronanjem! 

Tamara Kavčič, 6.r 
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Metka Furlan, PP 3A 
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Mateja Hudorovič, PP 6C 
Učenci skupine PP 6C 
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Tamara Kavčič, 6.r 

Učenci skupine PP 6C 
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Dominik Česnik, PP 4A 

Učenci skupine PP 6C 
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Klemen Bratina, 6.r 

Učenci skupine PP 6C 
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Ljubica Jancheva, 8.r 

Učenci skupine PP 6C 
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Blažka Velikanje Šuligoj, 6.r Dominik Česnik, PP 4A  
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Andrej Koren, PP 4C 

Učenci skupine PP 6C 
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Ljubica Jancheva, 8.r 
Učenci skupine PP 6C 
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Ljubica Jancheva, 8.r 

Ema Škrlj, PP 6C 
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Klemen Bratina, 6.r 

Učenci skupine PP 6.C 
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Učenci skupine PP 6.C 

Tjaš Lipovž Gregorič, 1.r 
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Kristina Berce, 3.r 
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Jasmina Podlogar, PP 4A, in Žiga Krebelj, PP 3C,  

Tadej Bolčina, PP 5D in Urška Žejn, PP 5D 
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Mana Bolčina, PP 2B 
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MOJI PRIJATELJI 
 

MOJI PRIJATELJI SO LUKA , ANAMARI-
JA,GAL, DOMINIK, CAROLIN, TARIK,  BE-
NI IN LUKAS. VSAK DAN SE JAZ, DOMI-
NIK, GAL, CAROL IN TARIK, BENI IN LU-
KAS DOBIMO PRI LUKATU IN ANAMARIJI 
DOMA.  
VSI SKUPAJ GREMO NA IGRIŠČE IN NA 
SPREHOD. ŠLI SMO SKUPAJ DO JEZE-
RA V SENOŽEČAH. V JEZERU SMO VI-
DELI ŽABE IN MAJHNE ŽIVALI.  
SKUPAJ SMO ŠLI S SKIROJEM IN S KO-
LESOM DO IGRIŠČA.  
NA IGRIŠČU SMO IGRALI KOŠARKO IN 
ROKOMET. ŠLI SMO DO OSNOVNE ŠO-
LE.. VELIKO SMO SE POGOVARJALI IN 
SMEJALI.  
MAMA OD ANEMARIJE IN OD LUKATA 
NAM JE SPEKLA DVE PICI. PILI SMO 
SOK IN KOKTO. BILI SMO SKUPAJ OD 
13. DO 20. URE. 
PRI ANAMARIJI SMO IGRALI TOMBOLO 
IN ČRNEGA PETRA. VSI SMO BILI VELI-
KO ZUNAJ. PRI LUKU IN ANAMARIJI 
SMO GLEDALI TELEVIZIJO.  

Katarina Štemberger, 6.r Tamara Kavčič, 6.r Žiga Krebelj, PP 3C 

JAZ, LUKA, ANAMARIJA, CAROLIN, LU-
KAS, GAL, DOMINIK, TARIK IN BENI 
SMO SE ODPRAVILI S KOLESI DO 
VREMŠČICE. SMO KOLESARILI. VSI 
SKUPAJ SE IMAMO RADI.  
NA DREVESU SMO NAREDILI LESENO 
HIŠKO. PLEZALI SMO PO EDEN NA 
DREVO DO LESENE HIŠKE. VSAK DAN 
SMO NA IGRIŠČU TELOVADILI. NIČ SE 
NISMO KREGALI. BILI SMO PRIDNI. 
ANAMARIJA  NAM JE POKAZALA  TRI 
MAČKE.  
ZELO NAM JE BILO SMEŠNO,  KER JE 
ANAMARIJA S SKIROJEM PADLA V NIZ-
KO JEZERO. VSI SMO SE ANAMARIJI 
SMEJALI, KER JE BILA MOKRA.  
BILO JE LEPO, VESELO IN ZELO 
SREČNO. 
Žan Živic, 7. r 
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Manuel Passoni, PP 2D 
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Aleks Škvarča, PP 4A Martin Martinuč, PP 4A 

MOJA PRIJATELJICA 
 
MOJA NOVA PRIJATELJICA PRIHAJA IZ DRŽA-
VE SINGAPUR. MOJI PRIJATELJICI JE IME AN-
GELICA. ŽIVI V SENOŽEČAH. ŽIVI V ZADNJEM 
BLOKU.  
VSAK DAN GREVA KOLESARIT V DOLENJO 
VAS IN NAZAJ. ANGELICA JE MLADA. ANGELI-
CA VSAK DAN TELOVADI PRED BLOKOM. IMA 
RDEČ AVTO. ANGELICA JE STARA 24 LET. DE-
LA V TRGOVINI SPAR V KOPRU.  
 

JAZ IN ANGELICA SVA SE POGOVARJALA. IMA 
RJAVE LASE. DALA MI JE SLADOLED. IN JAZ SEM 
JI DAL LEDENI ČAJ.  KO VIDIM ANGELICO, SEM 
VESEL. KO VIDI ANGELICA MENE, JE TUDI ONA 
VESELA.  
ANGELICA IMA DOMA DIRKALNO KOLO. KOLO 
OD ANGELICE JE  BELE IN VIJOLA BARVE. Z AN-
GELICO JE ZELO LEPO, KER IMAVA DOSTI SKUP-
NEGA. 
 
 Žan Živic, 7.r 
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UČITELJICA MI POŠILJA  

NALOGE 

 

Ker je šola zaprta mi učiteljica da domače naloge. 

Dopoldne se učim. 

Mi je všeč delati domače naloge. 

Najbolj pogrešam šolo, ker ni prijateljev. 

Naloge delam sam. 

V prostem času sem veliko zunaj in se vozim s 

kolesom. 

Žan Živic, 7.r 

Jasmina Podlogar, PP 4A 
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Ljubica Jancheva, 8.r Žan Živic, 7.r 



 85 

ŠOK 

Imeli smo kosilo. V  skupino je prišla psihologinja Tina. 

Povedat mi je prišla, da grem v torek,17.marca v Staro 

goro. To je bil zame pravi šok. Nisem pričakovala, da 

bo tako hitro prišel dan, ko bom morala zapustiti CIRI-

US. Vendar pa sem zaradi korona virusa ostala doma. 

V CIRIUS sem se vrnila v ponedeljek, 25. maja. Bila 

sem presrečna, ker sem po dveh mesecih spet zagle-

dala nekatere sošolce in učiteljice. Lepo jih je bilo spet 

srečati. Čeprav smo morali upoštevati varnostne ukre-

pe, smo se imeli lepo. Veliko smo se učili, veliko časa 

pa smo bili zunaj na svežem zraku. Bila sem tudi v te-

rapijah. 

Danes pa nov šok. Ravnokar sem izvedela, da sem ju-

tri zadnji dan v CIRIUSU. Prihodnji teden res odhajam. 

Pogrešala bom  dopoldanske sošolce in tudi popoldan-

ske. Še najbolj bom pogrešala učiteljice, terapevte, va-

ruhinje, sestre, kuharice, perice, hišnike in vse ostale. 

Pogrešala bom tudi popoldanske večere na vzgoji in 

pisanje za STUDENČEK. Vi pa boste pogrešali moje 

vice. 

SE PRAV VSEM ZAHVALJUJEM ZA TRUD.  

LEPO MI JE BILO V VIPAVI!!! 

Maruša Mekina, PP 6C 

In, da se poslovimo nasmejani, še ta moj zadnji vic 

v Vipavi: Ker skrbim za zdravo prehrano, sem pri 

večerji oklevala, če bi pojedla samo eno in ne dve 

palačinki. Vzgojiteljica me je hotela potolažiti, da ne 

bo nič narobe, če pojem dve. 

Še vedno sem oklevala, nato pa dejala: » No, pa 
bom. Bo vsaj moj želodec zadovoljen.«  

Klemen Bratina, 4.r 
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Dominik Česnik, PP 4A 
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Jasmina Podlogar, PP 4A 
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ŠTIRJE LETNI ČASI 

 

V 1. in 2. vzgojni skupini smo vsak dan šolskega 

leta pričeli z druženjem v popoldanskem krogu. Kot 

rezultat tega druženja so  nastale štiri  različne 

zgodbe.  

Vsaka izmed njih predstavlja en letni čas.  

 

Preberite jih! 

 

Danica in Ivica 



 89 

CIRIUS VIPAVA 

 

 

 

ZGODBICA ZA  

VSAK LETNI ČAS  

JE NAPISANA  

TUDI ZA VAS... 
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POLETNA ZGODBA 

 

Bil je lep sončen poletni dan. Sonce je močno sijalo na sta-

ro ladjo, ki je bila zasidrana ob pomolu. Mogoče je bila pot-

niška ali pa ribiška. Tega tudi Mateja, ki se  je tam vsak dan 

sončila, ni vedela. Radovednost jo je tako mučila, da je sto-

pila na krov ladje. Deske pod njenimi nogami so močno za-

škripale. Mateja se je tega  tako prestrašila, da se je spo-

taknila ob rob stopnice in padla na tla. Udarec je bil tako 

hud in boleč, da ni premikala noge. Trudila se je vstati, pa 

ni mogla. Gledala je okrog, da bi se prepričala, če je kdo na 

ladji. Nobenega ni bilo. Le galeb, ki je počival na vrvi je zle-

tel v nebo in jo še bolj prestrašil. Približal se ji je nek pes in 

ji povohal celo nogo. Mateja se je psa prestrašila. Ko se je 

prepričala, da je prijazen, ga je pobožala. Upala je, da ji bo 

na kakšen način pomagal. Kmalu je prišel njegov gospodar 

in opazil nemočno Matejo. To je bil gospod Branko. Ogledal 

si je njeno nogo in jo potolažil, da e zgleda nič hudega. Pes 

Ron je mirno sedel ob njeni nogi. Gospod Branko je poklical 

reševalce in počakal pri njej. Tudi pes Ron je nepremično 

sedel ob njeni nogi. Še preden je reševalno vozilo prispelo, 

se je zgodilo nekaj nenavadnega. Pred Brankom in Matejo 

se je pojavila visoka zamaskirana oseba. V roki je držala 

pištolo. Hitro sta spoznala, da gre za roparja , o katerem s 

poročali po radiju. Zagrozil jima je, da morata molčati o nje-

govem srečanju in se skriti ladji. V tem trenutku se je pripe-

ljala policija.  

Mateja in gospod Branko sta se znašla v nenavadni situa-

ciji. Najraje bi povedala, kaj se dogaja. Vendar sta se tako 

zelo bala roparja. Roparja pa se ni bal Ron, ki je na vso 

moč začel lajati. Policiji se je zdelo to čudno. Sledili so pas-

jemu laježu in čisto na dnu ladje so v kotu odkrili roparja, ki 

se je tam skrival in se od strahu tresel. Ron je še vedno 

renčal in lajal in sploh ni pustil, da bi se ropar vsaj malo 

premaknil. Ko je zagledal policiste, se jih sploh ni prestra-

šil, ampak jih je prosil, naj ga rešijo pred psom. Policistom 

se je vse to zdelo sila zabavno in smešno, ker česa takega 

še niso doživeli. Ropar se je predal in povedal, kam je skril 

ukradeni denar. »O, to je pa lahka naloga,« so komentirali 

policisti in roparja odpeljali v zapor. Vse do avtomobila pa 

jih je spremljal Ron in še veno renčal. Tistega dne je bil 

največji junak. Resnično si je zaslužil nagrado. Priskrbel pa 

si jo je kar sam. Ovohavati je začel Matejin nahrbtnik, v ka-

terem je imela sendvič z mortadelo. Mateja ni pomišljala. 

Takoj mu je ponudila svoj sendvič tudi kot zahvalo,, ker jo 

je rešil pred roparjem. Ron  je  slastno zagrizel v sendvič , 

pri tem pa veselo mahal z repom. Ob tem pa Mateja sploh 

ni opazila, da ji noga močno oteka in jo boli. Gospod Bran-

ko je bil na svojega psa zelo ponosen. Ponudil mu je še vo-

do in ga ob tem prijazno ogovarjal. Stokanje Mateje je pre-

kinil prihod reševalnega vozila. Opravičili so se za zamudo 

in hitro oskrbeli Matejo ter jo odpeljali v bolnišnico. Pregled 

je pokazal, da ni nič hudega. Potreben je bil počitek.  Ker 

pa je med počitnicami Mateji postalo dolgčas, je za vse nas 

in za vas, napisala to zgodbo.  
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O VEVERICI 

 

Zapihal je hladen jesenski veter.  Veverička Verica je zaspa-

no ždela na veji. Veter jo je lahno pozibaval sem ter tja. Za-

čel se ji je oglašati želodček. Mimo njenih ušes je padel na 

tla zadnji listek z drevesa. Prisluhnila je pesmici: »To e bo 

prav, to ne bo prav, zadnji listek je z drevesa pal!« Pri Verici 

doma pa ni niti lešnika. Odprla je napol priprte oči in pogle-

dala proti tlom. Zagledala je želod. Takoj se je spomnila, da 

je pozabila nabrati lešnike za zimo. Komaj je preskočila z ve-

je na vejo in se spustila po deblu na tla. Težko je premikala 

svojo zadnjo tačko, a kljub temu se je trudila in iskala lešni-

ke. Toda zaman. Žalostna Verica je začela jokati. Njen jok je 

slišal zajček Uhec in ji prisluhnil. Povedala mu je, da si je za 

letošnjo zimo pozabila nabrati lešnike in orehe. Takoj je bil 

pripravljen odstopiti korenje in zelje. To ni bila rešitev, saj ve-

verice tega ne jedo. Zajček ji je želel pomagati, zato je tekel 

od drevesa do drevesa, brskal po listju, da bi se mu prikazal 

vsaj en lešnik. Brez besed se je zajček umaknil in stekel po 

gozdu naprej. Razmišljal je, kaj naj naredi. Spomnil se je na 

modro in učeno sovo. Ponoči je ostal buden, da je lahko go-

voril z njo. Komaj je pričakal noč, da se je sova prebudila. 

Pohitel je do nje in i hitel pripovedovati Veričino žalostno 

zgodbo. Sova je prisluhnila Uhcu, ki je potočil eno solzico. 

Nekaj časa je razmišljala, potem pa je predlagala. Tako mu 

je rekla: «Na plakat napiši prošnjo. Nato jo pribij na deblo.«  

je potožil, da prošnje ne zna napisati, zato mu je tako na-

rekovala: »Drage veverice! Verici se je letos zgodila veli-

ka nezgoda. Pozabila si je pripraviti zalogo lešnikov za 

zimo. Danes jih ne najde več, saj je že pozna jesen. Išče-

mo dobrotnika, da bi ji pomagal. Že v naprej se vam za-

hvaljuje hvaležna veverica Verica.« Uhec je urno tekel do 

bližnjega drevesa in nanj pribil plakat. Kmalu se je ob dre-

vesu zbralo mnogo veveric. Zopet je bilo slišati pesmico: 

»To ne bo prav, to ne bo prav...«. Ugibale so, katera po-

zna Verico. Oglasila se je kuštra in povedala, da stanuje 

čisto blizu njenega doma. Večkrat jo je že opazovala, ka-

ko počasi pleza po deblu in večkrat pade tudi na tla. Ko 

se ji približa, jo ne sliši, saj ima eno uho ukrivljeno. Tačko 

ima brez krempeljčkov, težko se premika in eno oko ima 

vedno zaprto. Vse veveričke so to pozorno poslušale in 

se čudile. Jasno jim je bilo, da je Verica stara in onemo-

gla. Sklenile so, da ji bodo pomagale tako, da ji  bo vsaka 

odstopila nekaj svojih lešnikov. Med njimi je bila veverica 

Tečka, ki se s tem predlogom ni strinjala. Tako je rekla: 

»Jaz sem si morala nabrati lešnike sama, pa naj bi si jih 

še ona!«  Nato je odšla v svojo duplinico.  Ostale so samo 

debelo gledale, saj niso razumele Tečkine nesramne pri-

pombe. Čez eno uro so se zbrale na jasi in skupaj odne-

sle Verici  lešnike. Verica je vse povabila v svoje skromno 

domovanje in vsako objela. Od sreče so ji po licih polzele 

solze.  
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Bila je presrečna in ganjena. Veverice so spoznale, da so se prav odloči-

le. Čutile so veliko zadovoljstvo in srečo. Pritisnil je hud mraz in zima je 

pokazala svojo moč. Veverice so se grele v svojih duplih, le Tečka je ne-

prestano jedla. Ko se je do sitega najedla, je preostale lešnike zakopala 

pod bližnji grm. Mimo njenega okna je veter prinašal pesmico: » To ne 

bo prav, to ne bo prav, tvoj bo trebušček prevelik postal. Za tvojo požre-

šnost ti bo še žal!« Veter je zavijal okrog vej in žvižgal. Snežilo je in nara-

va se je odela v belo odejo. Ledene sveče so objele veje in zaprle vrata. 

Vsak naslednji dan je močneje pritiskal mraz. Vse živali so si poiskale  

toplo zatočišče  in dremale. Zima je bila dolga in huda. Živali so dremale 

in vsake toliko časa so se malo prebudile in malo pojedle. Dolga zima in 

lakota sta prebudili tudi Tečko. Spomnila se je, da je nekaj lešnikov zako-

pala, vendar zunaj je videla samo sneg in led. Grma, kjer je skrila lešni-

ke, ni več videla. S premraženimi tačkami se jih je odpravila iskati, toda 

zaman. Postajala je vedno bolj lačna in prezebla. Ni ji preostalo nič dru-

gega, kot da gre prositi sosede, če ji odstopijo vsaj en lešnik. Veveričke 

so se dobro spomnile, kako je Tečka ravnala, ko so zbirale lešnike za 

Verico. Verica ni niti malo oklevala. Sama je vedela,, kako je, če ničesar 

nimaš. Sama je odstopila del svojih lešnikov. Ob tem je bilo Tečko tako 

sram, da si ni upala Verice niti pogledati.  Strmela je v lešnike, ki jih je 

držala v tačkah. Očke so se ji svetile in orosile od sreče. Vedela je, da se 

ji mora zahvaliti preden začne jesti. Pogledala je Verico v oči in glasno , 

napol v joku izrekla: »Hvala!« Verica jo je objela in ji šepnila v uho, da jo 

ima rada. Tečka je odgovorila: »Tudi jaz te imam rada! Morala sem sama 

spoznati, kako hudo je v nesreči in kako ti pri tem pomaga pravi prija-

telj!« 
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NENAVADNO PRIJATELJSTVO 

 

Zima je začela kazati svoje zobe. Drevesa so gola zmrzo-

vala in se upogibala pod močnimi sunki burje, ki je razpiha-

la vse listke. Le en listek je vztrajal na južni tanki veji javor-

ja. Pogrešal je svojo družbo ostalih listkov, zato se je pre-

pustil burji.  

e z naslednjim sunkom burje, je odletel v bližnji potok, kjer 

je začel svoje potovanje. Burja ga je dvigala, spuščala, pre-

metavala in vrtinčila. O vsega hudega se mu je v glavi vrte-

lo in komaj je čakal, da varno pristane. Zavetje je našel pod 

leskovim grmom.  

Najprej se je malo odpočil, potem pa je začel opazovati, kje 

je. Vsi listki pod grmom so bili mokri in vlažni. Tudi njega je 

začelo hladiti in mraziti. Od mraza je trepetal in razmišljal, 

kako bi se pogrel.  Čakal je sonce, da bi ga segrelo, toda 

sonca na oblačnem nebu ni bilo. Tudi bližnji potok je zmrz-

nil.  

Nenadoma je zaslišal čivkanje premraženega ptička. Pre-

maknil se je do njega in ga pokril. Ptiček je takoj potresel 

perutke, kar je pomenilo, da je zadovoljen.  

 

 

Skupaj sta tako preživela celo noč. Naslednje jutro se je 

burja pomirila. Samo še rahlo je pihala in sušila ptičku kril-

ca. Ptiček se je počutil bolj varno. Bil je vesel, zato se je 

listku zahvalil:  

»Hvala listek, ker si mi nudil varno zavetje. Strah me je, da 

te bo burja odnesla daleč proč od mene.« Listek ga je poto-

lažil: »Ne skrbi! Burja ne piha več. Ostal bom kar pri tebi.« 

Tako sta skupaj, listek in ptiček preživela dolge zimske dni.  

S toplim soncem se je zima poslovila. Ptiček je začutil, da 

ga nekaj tišči v hrbet. Dvignil se je in pod seboj zagledal 

zvonček, ki je sramežljivo kukal iz zemlje. Ptiček je prese-

nečen vzkliknil:« Pomlad je že blizu. Zdaj ni več strahu, da 

naju bo zeblo.« 

Čez nekaj dni se je po jasi podilo veliko otrok, ki so nabirali 

zvončke.  
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ČEBELICA ZUMKA 

 

Še preden se je zima poslovila, je čebelica Zumka že kuka-

la iz panja. Opazovala je cvet marjetice, ki je bil le sedet 

metrov oddaljen od čebelnjaka. Želela si je poleteti ven iz 

panja. Njene sestrice so to opazile. Zdelo se jim je še pre-

zgodaj, zato so jo svarle: »Mraz je, počakaj toplejše dni. 

Krilca ti  lahko še zmrznejo. Ko bo prišla pomlad, boš lahko 

letala in nabirala med.« 

Zumka je bila zelo posebna. Nasvetov svojih sestric ni po-

slušala, le s krilci je trdoglavo strigla in ugovarjala: 

»Boječke ste. Zakaj čepimo tu v čebelnjaku, saj  je že sko-

raj pomlad. Dovolj imam. Šla bom v svet in poiskala prijate-

ljice.» Vzela je svoj košek za cvetni prah in odletela. Letela 

je sem in tja in prepevala pesmico: Zala sem čebelica, pri-

dna in vesela, rada rožice imam in sladek med vam dam.« 

Ustavila se je pri marjetici. Ta se ji je prijazno nasmehnila 

in jo posvarila: » Mislim, da je še premrzlo zate. Prehladila 

se boš!« Zumka je je zapela pesmico in odletela daleč 

proč. Dolgo ni našla nobene rožice, vendar je to ni motilo. 

Čisto sama je letala okrog. Približala se ji je osa in jo ogo-

vorila: »A nisi malo predrzna, da letaš v tem mrazu 

okrog?« Zumka jo je pisano pogledala in zakričala: »Kaj mi 

težiš!?« 

 

Na nebu so se zbirali temni oblaki. Zavel je hladen severni 

veter. Zumko je zeblo v krilca in se ni več počutila tako le-

po kot prej. Postalo jo je malo strah,letela je vedno poča-

sneje. Začela je pihati močna burja. Vrtinčila jo je po zraku, 

jo metala visoko, pa spet proti tlem. Močan sunek burje jo 

je butnil ob deblo. Obležala je nemočna na tleh z zlomljeni-

mi krilci. Ležala je negibna in vsa premražena, dokler je 

niso našle mravljice. Skušale so ji pomagati. Ko so ugoto-

vile, da ima premražena krilca, so poklicale na pomoč čmr-

lja. Hitro je prihitel, jo s svojimi nogami previdno prijel in z 

njo poletel v čebelnjak. Čebelicam je razložil, kaj se je 

Zumki zgodilo in odletel. Ob Zumki se je hitro zbralo veliko 

čebelic in hitele so ji pomagati. Najprej so ji ranice nama-

zale s cvetličnim medom, nato so ji krilca zavile z listi 

ognjiča. Tudi na čelo so ji polagale obkladke iz kamiličine-

ga čaja. Več dni so se čebelice trudile, da si je Zumka ma-

lo opomogla.  

Med tem časom je zunaj posijalo toplo sonce. Zavel je to-

pel pomladni veter. Razcvetele so se pomladne rožice.  

Vse čebelice so že poletele iz panjev, le Zumka ni mogla 

premakniti krilc. Opazila je sestrice, ki so veselo poletele iz 

panjev. Iz levega očka se ji je utrnila solzica in žalostno  je 

zapela: »Zumka sem čebelica, na mojem licu solzica. Kril-

ca imam zlomljena, joj, kako sem žalostna.« 
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Besedila zgodbic skozi letne čase so 

oblikovali učenci 1. in 2. vzgojne skupi-

ne z vzgojiteljicama Danico in Ivico. 

 

Zgodbice so ilustrirali:  

Jan Šavle Ferluga, Mateja Hudorovič, 

Vanessa Barič, Žan Živic 

 

Junij 2019 

Uroš Kodele, 1.r 
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Gregor Pertot, PP 3A 
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Urednica 

Ivica Petrič 

 

Pomočnici urednice 

Aleksandra Premrl, Mateja Kete Černe 

 

Učenki - pomočnici uredniškega odbora 

Yana Lyondova, Lea Kranjc 

 

Oblikovanje in likovna podoba 

Mateja Kete Černe, Tamara Srebot 

 

Tehnična podpora 

Lilijana Volk 

 

Naklada: 100 izvodov 

 

Z literarnimi in likovnimi prispevki so sodelovali otroci in mladost-

niki iz CIRIUS Vipava (OŠ s prilagojenim programom z nižjim 

izobrazbenim standardom, učenci posebnega programa, vzgoj-

nih skupin, oddelkov podaljšanega bivanja, likovnega krožka ter 

člani PDU). 

 

Jan Prevec, 4.r 


