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NEURJE 

Neurje gre nad Prekmurje. 
Le kaj se bo zgodilo? 
Le kaj se bo pripetilo? 

 
 

Kaj se šele zgodi, 
če se nevihta razbesni? 

Vsi bodo nemirni! 
 
 

Drevesa bodo padala, 
zavesa bo odgrnjena. 
Pa še toča bo divjala 
in vse poškodovala. 

 
 

Strela bo norela 
in vse pokončala, 
nam vse požgala. 

Neurje  je res nepredvidljivo. 
 

Staša Černjavič, 5.a 

 

Gašper Kranjec, 2.a 
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Ajša Erjavec, 3.a 

 

DRUŽINA 

 

Moja družina ima štiri člane: bratca Erika, mamo Matejo, očka Romana in 

moje ime je Rene. Vsi se pišemo Škafar razen mame, ki se piše Kovač. 

Mama je stara 31 let, oče 36 let, bratec 4 leta in jaz 8 let. Doma smo v 

Malih Bakovcih. Bratec hodi v vrtec. Jaz hodim v 3.a razred, mama je 

natakarica, očka pa kuhar. Rad imam svojo družino. 

 Rene Škafar, 3.a 
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DAN ZA DNEM 

 

Dan za dnem mineva, staramo se vsi. 

In ko vidimo to, vsak pri sebi se zamisli: 

»Le kaj bo ostalo nad Zemljo, 

ko nas več ne bo?« 

   

Morda prav na tem mestu, kjer stojimo, 

nekoč žival iz prihodnosti bo hodila. 

Morda prav na tem mestu, 

čez sto let se pojavila bo vila. 

 

Morda prav na tem mestu 

nekoč bodo igrače spregovorile, 

morda prav na tem mestu, čez tisoč let, 

hodil bo zvezdnik iz kakšne reklame. 

 

Kdo ve, kaj nas v prihodnosti vse čaka. 

»Ej, pa saj ste še mladi, 

zakaj razpoloženje, kot kisla omaka?« 

pesem prekine starejši gospod. 

 

»Prav ima, uživajte, dokler je mogoče. 

Povsod!« starejša gospa pesem zaključi. 

Vendar pesem se tu šele začne. 

Kdo ve, kdaj bo zadnja kitica pisala se, a ne? 

 Kiara Katalinič, 6. a 
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BANČNA KRIZA 

Bančna kriza 

tako velika,  

malo denarja, 

kje je pravica? 

 

Malo služb, 

malo denarja, 

dosti potreb - 

kakšna napaka! 

 

  Gašper Šooš, 6.a 

 

Gabriel Hajduk, 3.a 
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BILO ME JE STRAH 

       Bilo je konec tretjega razreda. Samo naenkrat so se na lepem 

sončnem nebu pojavili oblaki. Začel je padati dež. Močan veter je pihal. 

Še na srečo sem bila doma na varnem. Dež se je začel spreminjati v 

nevihto in veter skoraj v vihar. Postalo me je malo strah. Mama je tekla 

rože, ki so bile zunaj. Niti malo ni videla, nesla je eno za drugo. Bilo ji je 

zelo težko. Poklicala je še mojo sestro, naj ji odpre vrata. Sestra pa je 

telefonirala z očetom, ki je bil v službi. Ni videla mokrega na tleh in je padla. 

Zelo jo je bolelo. Ko sem pogledala ven, me je postalo zelo strah. Strah 

me je bilo, da bo strela treščila v našo hišo in, da bo hiša zagorela. Strah 

me je bilo tudi za očeta, ki naj bi se takrat odpravljal domov. Mami sem 

prinesla brisačo, da se obriše. Sestra pa je bila v sobi in klicala očeta. 

Ravno, ko je stopila iz sobe, je v spalnici mame in očeta videla kako je 

razbilo okno. Zakričala je tako močno, da sva z mamo pritekli tja. Videli 

sva razbito okno. Postalo me je še bolj strah! Nisem vedela, kam naj grem, 

da se to spet ne zgodi. Šla sem v kopalnico. Tam je prostor, ki nima oken 

skozi katere lahko vidiš ven. Prišli sta še moja mama in sestra. Tam je 

sestra na telefon dobila očeta in mu povedala vse, kaj se je zgodilo. 

Vprašala ga je tudi kje je. Rekel je, da se je ustavil pod mostom in počakal. 

Tako me je bilo strah, da sem trepetala. Mama je rekla, da bo vse v redu. 

Tudi moj kuža in mucki, ki jih imamo so se skrili. Najbolj me je bilo strah 

za očeta, ki je stal pod mostom. Mislila sem, da bo most zadela strela in 

se bo očetu kaj zgodilo. Usedla sem se na rob kadi in čakala. Močno sem 

si želela, da vse to mine, toda postalo je še huje. Skozi razbito okno je 

padala tudi toča. Vse je bilo mokro. S sestro sva se držali ena poleg druge 

in trepetali. Pa tudi mrzlo je postalo malo. Joj, kako je bilo mrzlo! Nisem si 

mislila, da bo taka nevihta. Vse brisače, ki smo jih postavile na tla, so bile 

mokre. Mama jih je šla zamenjat. Tedaj pa! Pogledala sem skozi okno in 

slišala zelo glasno trkanje. Bila je toča. Stekla sem nazaj v kopalnico k 

sestri in ji rekla, da toča močno razbija po steklu. Skupaj sva čakali da, 

toča mine čim hitreje. A se še zdavnaj ni končala. Grmelo je, se bliskalo! 

Kot v kakšnem filmu. Res me je bilo na smrt strah. Čez nekaj časa se je 

toča spremenila nazaj v dež. Začelo je malo kapljati. 

Tako sem spoznala, kaj vse lahko naredi nevihta. Pustila je mnogo 

posledic. Res me je bilo strah, a bila sem srečna, da se je vse dokaj dobro 

končalo.            Neška Glažar, 5.a 
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Ana Lucija Vereš, 1.a 

 

 

 

MOJA PSIČKA MIA 

Za  6. rojstni dan sem dobila psičko Mio, ki je bila pekinezerka. Bila je bele 

in črnorjave barve. Ko smo jo umivali, je bila čisto pri miru, ko pa smo ji 

sušili mokro dlako, je ves čas skakala.  

Nekega dne pa je klop okužil Mijo, zato smo jo peljali k veterinarju, ampak 

je bilo žal prepozno. Mija je poginila. Zelo sem jo imela rada in še vedno 

jo zelo pogrešam. 

Tiana Sukič, 3. b 
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VESTNIK 

 

Vestnik ni pesnik, 

Vestnik je časopis, 

ki nam zgodbe deli. 

Veliko nam pove naš Vestnik. 

čeprav ni pesnik, 

članke zanimive nam deli. 

Če te kaj zanima, 

vzameš v roke Vestnik. 

ga prebereš, prelistaš 

in ob njem razmišljaš. 
 

Staša Černjavič, 5.a 

 

Bojana Horvat, 2.b 
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UČENCI IN UČITELJI PODRUŽNICE DOKLEŽOVJE SMO UREDILI 

ŠOLSKO DVORIŠČE 

V petek, 19. 4. 2019, smo učenci in učitelji Podružnice Dokležovje imeli 

delni tehniški dan. Najprej smo si pripravili čopiče, barve, stroj za 

pometanje, metle, papir za zaščito tal in kamenje. Učenci 1. in 2. razreda 

so barvali kamenje. Ustvarili so veliko čudovitih pikapolonic. Nekateri 

učenci 3. in 4. razreda so pobarvali cvetlična korita. Drugi so pometali 

šolsko dvorišče. Deklice so na tla narisale rumeno sonce. Fantje so 

učitelju Bojanu in učitelju Urošu pomagali zalepiti lepilne trakove na tla in 

narisati črte za nogometno igrišče in ristanc. Pri delu smo zelo uživali. 

Vabljeni, da pridete pogledat naše novo urejeno šolsko dvorišče. 

 

Kevin Novak, 4. b 

 

                                                                             Ina Zver, 1.a 
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HRUŠKA 

Kakšna je hruška? 

Je velika in debela kot debeluška! 

Ne vem, zakaj je debela, 

mogoče zato, ker je od znotraj bela! 

 

Kakšne barve so hruške? 

Zelene in rumene, 

Imajo čudno obliko, 

nimajo pa oliko. 

 

Kakšne barve je pecelj? 

A je mogoče rjave? 

Ja, zakaj pa ne zelene? 

Ker so preveč rumene.                                       Brina Smodiš, 6.a 

 

ČUDEŽNI ČAJNIK 

Nekoč je živel ubogi deček. Imel je kmetijo. Nekega dne mu je zbolel oče. 

Čez nekaj dni je umrl. Deček je zbežal. Pešačil je dneve, noči in mesece. 

Med skalama je našel čajnik. Nato je prišel do hiše in odprl vrata. Čajnik 

je umil in skrtačil. Ko ga je umil, je iz čajnika priletel duh. Deček se je 

prestrašil. Duh je rekel: »Nič se ne boj. Jaz izpolnjujem želje.« Deček je 

šel po hrano. Ko je odšel iz hiše, je prišel ropar in ukradel čajnik. Ko je 

prišel deček domov, čajnika ni bilo. Preiskal je celo hišo. Deček je sklenil, 

da bo poiskal čajnik. Našel je stopinje od roparja. Sledil je stopinjam in 

našel čajnik. Razveselil se je. Odnesel ga je domov. Deček si je od duha 

zaželel lepa oblačila.  Dobil jih je in srečno in lepo sta živela do konca 

svojih dni. 

        Leon Čagran, 2.a 
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Jaka Kralj, 3.a 

     NEURJE 
 
Neurje ti strašno, 
zakaj uničuješ stvari? 
Zakaj nas ne pustiš, 
da bi v miru živeli. 
 

Celo Slovenijo nam uničuješ. 
Zakaj posegaš v naš dom? 
Zakaj, le zakaj besniš 
in uničuješ te naše lepote. 
 
Saj Slovenija ni le naša, 
je tudi tvoja domovina. 
Zato te vsi prosimo, 
da nam je ne bi uničevalo. 
 
Neurje, ti strašno neurje, 
obvaruj nas posledic 
svojega divjanja, 
tako nam bo vsem lepše.                                    Jure Gomboši, 5. a 
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Ian Meolic, 3.a 

 
 
 
 
 

MOJA PRIJATELJICA 

Moja prijateljica je Soraja. Zelo dobro se razumeva. Skupaj riševa, se 

igrava, loviva in skrivava. Soraja zelo lepo riše. Pri teku je zelo hitra. 

                                       

                                                                                           Tia Lukač, 3.a 
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Soraya Frühvirt, 3.a 

ČUDEŽNA MUCKA 

Nekoč davno tega je živela majhna deklica po imenu Lilijana. Lilijana ni 

imela staršev in sorodnikov, imela je le majhno mucko, klicala jo je Puhka. 

Puhka je bila snežno bela in puhasta.  

Ko sta Liljana in Puhka šli nekega dne nabirat jagode v gozd, sta se 

izgubili. Ko je padla noč, se je gozd spremenil v prekrasen grad. V gradu 

je bila čudna majhna soba, v kateri je živela čarovnica. Bila je zelo zlobna. 

Preganjala je Lilijano, dokler je ni nekega dne rešila Puhka. Mucka se je 

nato spremenila v prekrasnega mladeniča, princa. Lilijana in princ sta se 

poročila. Imela sta tri otroke. Skupaj so živeli srečno do konca dni. 

                                                                                                                       

Laura Petek, 4. b 
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Isabella Maher Zernec, 1.b 

 
JAZ SEM TIGER 

 

Jaz sem tiger, ti pa ne, 
jaz sem hiter, ti pa ne. 

 

Vsak se me boji, 
tebe pa nobeden. 

Jaz sem tiger, ti pa ne, 
Vsakega pohrustam, ti pa ne, 

ti bi hotel biti tiger pa nisi. 
 

Žiga Fras, 2.a 
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MOJ NAJLJUBŠI ŠPORT 

 

Moj najljubši šport 

je ples, tam gre zares. 

Štejem en, dva,  

tri in se vrtim. 
 

Koreografija in piruete,  

oh, že se mi malo vrti! 

In še vedno štejem  

en, dva, tri. 

 

 Staša Černjavič, 5.a 

                 

 
         Lan Lukač, 2.b 
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STRAŠNO NEURJE 

Črni oblaki, neurje in toča, 

upaj, da trdna tvoja je hiša. 

Nikoli v dežju ne želi si ven, 

ker prestrašil se močnih  boš zvokov.  

 

Oblaki po nebu hitijo, 

grmenje in strele letijo 

in avti  v  dežju drvijo. 

Takrat se nesreče pogosto zgodijo 

in gasilci na pomoč hitijo. 

 

Nevihta z neurjem zares se dogaja, 

 zaradi vetra tudi podre se ograja. 

A ne boj se, ne boj,  zatisni oči 

in ostani kar mirno v hiši. 

 

Močan veter  povsod  besni, 

če boš zunaj še odpihnil te bo. 

Takrat zares doživel boš 

strašni bum in tresk. 

   

                                           Neška  Glažar, 5.a 
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        Ana Vohar Grah, 1.a 

JAZ SEM BELOGLAVI OREL 

Jaz sem beloglavi orel, ti pa ne, 

jaz letim, ti pa ne. 

Vsak se me boji ujeti – 

tebe pa nobeden. 
 

Jaz sem orel, ti pa ne, 

jaz sem spreten, ti pa ne, 

ti bi hotel moje kremplje, 

tvojih pa nobeden. 

 

                                             Žan Fras, 2.a 
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NEURJE 

  V vasi je imela družina Kovač veliko kmetijo. Na kmetiji je bilo vse mirno, 

a nekega lepega večera je pridivjala velika in strašna nevihta. Krave so 

mukale v hlevu, psički so lajali, družina Kovač pa je s strahom gledala 

skozi okno.  

    Naenkrat so se odprla vrata v hlevu in krave so pobegnile. Ko so domači 

videli odprta vrata v hlevu, so hitro stekli iz hiše iskat krave. Končno je 

nevihta ponehala. Vse  do jutra so iskali krave. Skoraj vse so našli, razen 

krave Milke. Toda že naslednji dan se je pojavila še večja nevihta. Vsi so 

bili žalostni, ker krave Milke še vedno ni bilo nazaj. Sredi nevihte je družina 

Kovač stekla iz hiše v hlev. Naenkrat pa je močno zagrmelo. Nevihte je 

bilo konec. Minila sta še dva dneva. Nek dopoldan je nenadoma nekaj 

zabobnelo. Odprli so vrata in zagledali kravo Milko. Bili so zelo, zelo veseli. 

      Končno se je prikazala mavrica in bili so najbolj srečna kmetija.  Pisala 

sem o dogodku na kmetiji, ker so mi zelo všeč živali. Vem, da je ob  neurjih 

tudi njih strah. 

Živa Hanžekovič, 5.a                                                                                                                        

 
             Mitja Korošak, 2.b 
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IZGUBLJENA MUCA 

Pred davnimi časi je živel deček, ki je imel mucka. Zelo ga je imel rad. 

Nekega dne pa je muc odšel in se ni vrnil cel teden. Deček ga je iskal v 

gozdu in na podeželju, a ker ga ni našel je odšel s konjem v svet. Ko je bil 

star 15 let, je prišel v mesto, a ker je bil zelo zbegan, ni vedel, kje je. Odšel 

je iz mesta in prišel v deželo velikanov. Srečal je velikana po imenu VDV 

(Veliki dobrodušni velikan), ki mu je povedal, da so eno mucko ujeli 

velikani in so jo začeli vrteti na ognju. Naenkrat je deček zaslišal 

mijavkanje in je vedel, da je to njegov muc.  Stekel je tja in začel streljati z 

lokom na velikane. Premagal jih je in tako rešil svojega mucka. Muc je bil 

dehidriran in lačen, zato mu je deček dal hrano in vodo. Odpravila sta se 

domov in živela srečna do konca svojih dni. 

                                                          Martin Panker, 4.a 

 

 
         Izabela Lazar, 1.a 
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NEURJE  S TOČO 

 

         Nekega večera sva se z mamo hoteli odpraviti k maši, vendar je 

ravno tistega trenutka začelo zelo močno deževati. Neodločeni sva se le 

odpravili. 

       Med dežjem so začele padati vse trše kaplje. Nazadnje pa samo toča, 

velika kot oreh. Veter je pihal vse močneje in močneje. Vse to sva s 

strahom opazovali. Na poti, sva videli, da je potok Mokoš zelo poln in da 

je most ves poplavljen. Ko sva šli od maše je neurje prenehalo, ampak 

most je bil še vedno poplavljen. Dež ni več padal, je pa še zelo močno 

pihal veter. Odšli  smo spat. Neurje je malo prenehalo, vendar je ponoči 

spet grmelo in se bliskalo. Skoraj vso noč nisem mogla zaspati. 

Premišljevala sem si kaj se lahko zgodi ob takem divjem neurju. 

    Takih dni si ne želim več, saj me je vedno strah posledic neurja. Njegovo 

divjanje je res strašljivo. 

                                                                                    Maja Bencak, 5.a 

BOGATI KRALJ 

Nekoč je živel kralj, ki je bil zelo zelo bogat. Lahko si je kupil kar je želel. 

Sin mu je govoril, naj ne deli denarja ljudem, vendar ga oče ni poslušal. 

Tako so minevali dnevi in leta in nekega dne je kralju zmanjkalo denarja. 

Prav tisti dan so imeli zabavo s plesnim tekmovanjem. Kralj je zmagovalcu 

ponudil  tisoč evrov. Prišli so fantje in dekleta iz vseh držav. Avdicija je 

trajala štirideset dni in štirideset noči. Zadnji dan je prišel mladenič, ki je 

uspešno zaplesal ples in je zahteval svojih tisoč evrov. A kralj mu je rekel, 

da mu jih ne more dati, ker jih nima. ˝ Vau, vau, vau, treniral sem štiri leta 

in končno sem uspel priti na avdicijo in uspel in ti mi rečeš, da nimaš 

denarja? ˝ ˝ Ne šalim se, ˝ je rekel kralj. ˝Če nimaš mojih tisoč evrov, se 

ne grem več, ˝ je rekel mladenič. In je odšel. Tako je kralj ostal sam brez 

denarja in brez tekmovanja. 

                                                                                                                                                   

Davor Pomper, 3. b 
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                                                                                   Matevž Panker, 2.b 

 

JAZ SEM ČRV 

Jaz sem črv, ti pa ne, 
Jaz se plazim, ti pa ne, 
Vsakič zlezem pod zemljo! 
Jaz sem črv, ti pa ne, 

Jaz pa lezem, ti pa ne, 
ti bi hotel iti z mano pa ne moreš.                          Ula Štefanec, 2.a 
 

 

Nik Bagari,1.a 
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SRCE ME JE TIŠČALO, TIŠČALO K TLOM 

 

Ob branju črtic Ivana Cankarja občutimo, kako je biti razočaran. To lahko 

razberemo iz črtice Bobi, kjer Peter z velikim pričakovanjem gre k 

Mihščetu na veliko pojedino, ki jo je priredila Mihščetova družina. Peter je 

bil tako razburjen,  saj bi se lahko prvič v življenju pošteno najedel, kajti 

Peter je prihajal iz revne družine. Predstavljal sem si, da je Petrov nasmeh 

poln pričakovanja segal vse do ušes in se svetil od dobre volje. Ampak 

Petrov nasmeh in sijoč obraz je počasi izginjal, saj ga nihče ni opazil, ko 

je stal pri vratih in čakal, kdaj ga bodo povabili k mizi. Kasneje pa ga je 

Mihšče pred gosti ponižal in mu vrgel bob. Tako je Petrovo razpoloženje 

izginilo in začutil je bridkost v sebi. Peter je bil tako razočaran, da je s 

solzami v očeh pobral bob in izginil. 

 Ivan Cankar je to zelo dobro opisal, zato sklepam, da je tudi on bil kdaj 

močno razočaran. Vsi ljudje so kdaj  razočarani. Ta grenak občutek sem 

doživel tudi jaz.  

Bilo je 27. septembra 2016, na moj rojstni dan. Vstal sem dobre volje in se 

odpravil v šolo. Tako kot se je Peter odpravljal k Mihščetu, sem se tudi jaz 

poln dobre volje in velikega sladkega nasmeha odpravil v šolo. Vsi sošolci 

so mi čestitali in počutil sem se tako, kot če bi lahko letel. Dan je potekal 

lepo in veselo. Pouk se je končal ob 13.15 uri. Takoj sem se odpravil poln 

pričakovanja domov. Premišljeval sem, katero darilo so mi kupili, katero 

torto mi je sestra spekla. Moja glava je bila polna misli, ki so se mi podile 

po moji glavi. Nasmejano in poln pričakovanja sem vstopil v hišo. Ampak 

v hiši ni bilo nikogar,  niti okrašena ni bila. Moj nasmeh se je začel 

spreminjati v besen pogled in začel sem čutiti bridkost. Nazadnje sem 

pomislil, da je to presenečenje in da so se člani moje družine skrili z darili 

in torto. Zaklical sem, da lahko pridejo iz skrivališča. Nikogar ni bilo. 

Počasi, s težkimi koraki, sem se odpravil po stopnicah. Moje upanje je 

začelo ugašati. Prišel sem do mize in na njej našel list papirja. S tresočimi 

rokami sem ga prijel in ga z grozo v očeh začel brati. Ko sem odložil list, 

sem mislil, da sem v nočni mori. Pisalo je, da se bo moja družina vrnila 

domov ob polnoči in da imam v hladilniku hrano, če bom lačen. Raztrgal 

sem list v jezi in se s solzami odpravil v mojo sobo. Začel sem jokati. Še 

nikoli v življenju nisem bil tako razočaran. Bilo je, kot bi mi nekdo zarinil 
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nož v hrbet. Z jezo sem začel metati stvari na tla. Srce mi je bilo težko, 

tako kot Petru.  

Nato sem se zbudil. Bil sem ves prepoten. Moje sanje so bile tako realne, 

da sem lahko prav občutil veliko razočaranje, kot ga je Peter in tudi Ivan 

Cankar.  

Ivan Cankar je v knjigi Moje življenje, ki je izšla leta 1920, opisal njegovo 

bridko otroštvo in življenje. Tudi on je doživljal razočaranja, kot takrat, ko 

se mati ni vrnila s kruhom. Njegove besede ti dajo misliti. Po čem  

hrepenimo mi, otroci današnjega časa? Ali znamo ceniti vse dobrote, ki 

nam jih nudijo naši starši? 

          Žan Zver, 9.a 

 

Staš Smodiš, 1.a 
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IZLET V NEMČIJO 

V poletnih počitnicah pred dvema letoma, smo se odločili, da gremo v 

Nemčijo. Naredili smo načrt, kaj vse si bomo v Nemčiji ogledali in se v 

začetku avgusta odpravili na pot. Pozno zvečer smo prišli do apartmaja v 

Stuttgartu.  

Zjutraj smo se odpravili v tehnični muzej, kjer smo videli letala v naravni 

velikosti. Lahko smo si ogledali tudi notranjost letala Boeing 747. Videli 

smo še podmornico, tanke, helikopterje in kapsulo. Vse mi je bilo zelo 

zanimivo. Utrujeni smo odšli spat. Ponoči nisem mogla spati, saj sem 

komaj čakala jutro. Zjutraj smo šli v Legoland. Tu sem videla veliko stvari, 

ki so bile narejene iz lego kock. Vozila sem se tudi z vlakcem smrti, vrtljivo 

skodelico, … Obiskala sem tudi Ninjago deželo. Kupila sem si lego kocke 

in obesek iz kock. V Legolandu smo bili cel dan. Bilo je zelo lepo. 

        Lana Hanžekovič, 3.b 

 

                                                                             Lucija Pomper, 2.b 
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POMLAD 

Pomlad, pomlad, pomlad. 

Rastejo cvetlice in tečejo vodice. 

Pomlad, pomlad, pomlad. 

 

Pomlad, pomlad, pomlad. 

Letajo ptice, doma so samice. 

Pomlad, pomlad, pomlad. 

 

Pomlad, pomlad, pomlad. 

Ko odprem vrata pride vata. 

Pomlad, pomlad, pomlad. 

Nadej Šebjan, 5.a  

 Ela Lutar, 1.a 
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                                                                      Neža Antolin, 2.b 

 

VESTNIK - 70 LET 

          Nekega dne je mala deklica brala časopis. prebrala je vse članke in 

pogledala še slike. Ko ga je prebrala, ga je prebral še oče in dedek. Pri 

kosilu so se pogovarjali o dogodkih,  ki so jih prebrali. 

     Deklica je uspešno opravila šolo in imela je veliko možnosti za zelo 

dobro plačano službo.  Ona pa tega ni želela. Hotela je postati novinarka 

in  želela je objavljati svoje zgodbe v časopisu Vestnik. Opravila je maturo 

in postala novinarka. Učila se je od ostalih novinarjev in začela objavljati 

zgodbe. Imela je zelo zanimive članke in ljudje so jih radi brali. V tem poslu 

je bila zelo uspešna. Dolgo je za  Vestnik pisala članke. Z leti je postala 

vse bolj in bolj stara in utrujena. Kmalu ni zmogla več pisati. Brala pa ga 

je še vedno. Otrokom je dala denar, da so ji kupili časopis. 

  Zdaj njeni otroci pišejo članke in nadaljujejo njeno delo. Nje več ni, 

Vestnik pa še vedno živi. 

Živi že sedemdeset let. Ljudje ga še berejo in imajo radi. 

                                                                                  Taja Lukač, 5.a 
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JAZ, PREKMUREC 

  Leto 1919, zgodovinska prelomnica prekmurskih Slovencev. Leto, ko so 

se za vse Prekmurce dogajale usodne stvari.  Avstro-Ogrska, katere del 

je bilo tudi Prekmurje, je po prvi svetovni vojni razpadla. Leta 1920 je bila 

sklenjena Trianonska mirovna pogodba med antantnimi silami in njihovimi 

zaveznicami ter Madžarsko, naslednico Avstro-Ogrske. Madžarska je 

izgubila približno dve tretjini prebivalcev in s tem tudi Prekmurje, ki je 

pripadlo Kraljevini SHS. 

  Tako je Prekmurje pripadlo svojemu matičnemu narodu. Ta priključitev 

pa je Prekmurju pustila številne dobre posledice, kot so odcepitev od 

madžarizacije ter izboljšanje  gospodarstva. Primer izboljšanja 

gospodarstva Prekmurja je bila Mura, tekstilna industrija, ki je nastala že 

dolgo let nazaj. Sedež delovanja je imela v Murski Soboti. Evropsko znana 

industrija je že pristala v stečaju pred nekaj leti. Tekstilna industrija Mura 

je dobila ime po reki Muri, najdaljši reki, ki teče skozi Prekmurje.  

Skozi zgodovino je Prekmurje spadalo pod več držav. A danes Prekmurje 

spada k Sloveniji. Meji na Avstrijo in Madžarsko. Pokrajina je večinoma 

poljedelska, večji mesti pa sta Murska Sobota in Lendava. Kljub vsemu 

Prekmurje še vedno ne spada med bolj gospodarsko razvite kraje v 

Sloveniji. Zaposlenost v Prekmurju je nizka. Prekmurci se zaposlujejo v 

drugih bolj gospodarsko razvitih krajih ali pa tudi v drugih bolj gospodarsko 

razvitih državah. Cilj mladih Prekmurcev se je zaposliti v Avstriji, kar za 

Prekmurje in nasploh za Slovenijo ni dobro.  

Za našo pokrajino so  značilne tradicionalne kulinarične posebnosti: 

prekmurska šunka, bograč, dödöli, prekmurska gibanica. To je le nekaj 

dobrot, ki jih ponuja Prekmurje. Levi breg Mure postaja vse bolj tudi 

turistično zanimiv. Na nas,  Prekmurcih, je odgovornost, da bomo znali te 

dobrote in seveda lepoto pokrajine tudi pokazati drugim, ki bodo radi 

zahajali k nam in nam tako prinašali tudi morebitni zaslužek. Tudi zato 

bomo mladi ostajali v rodnem kraju.  

Hkrati pa je med Prekmurci, še posebej mladimi, zavedanje, da je bila 

priključitev prekmurskih Slovencev k matičnemu narodu pomemben korak 

za to območje. Povzročilo je, da se je tudi Prekmurje počasi začelo 

razvijati, ter  da se razlike med Prekmurjem in ostalo Slovenijo manjšajo.  
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  Na našo pokrajino smo ponosni, kljub temu da nismo tako zelo dobro 

gospodarsko razviti.  Ponosni smo na naše narečje, ki ga razume 

malokdo.  

                                                                Tjan Žižek in Jan Ostanek, 9.a 

 

Kevin Meolic Križanič, 1.b 
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ŠPORTNI DAN 

 

V soboto, 29. 9. 2018, smo imeli športni dan v Dokležovju. Imeli smo 

pohod in zabavne igre. Lahko so se nam pridružili tudi starši, ki so šli na 

Otok ljubezni v Ižakovce. Zbrali smo se na igrišču ob 8. uri zjutraj. Nato 

smo si lahko vzeli topel čaj in rogljičke, za odrasle pa je bila postrežena 

vroča kava. Potem smo se zbrali od 5. do 9. razreda in smo odšli na pohod. 

Bilo je naporno, saj smo hodili dve uri. Ko  smo  prišli nazaj, pa smo skupaj 

s starši dobili malico, ki je bila odlična. Po kosilu smo imele igre, ki so bile:  

metanje vorteksa, nogomet in slalom. Na koncu smo izvedeli zmagovalce, 

to so bili 6.a razred. Bilo je zelo lepo, saj ni pomembno, kdo je zmagovalec. 

Včasih je sodelovanje pri igrah in druženje s prijatelji bolj pomembno od 

zmage. Bil je naporen dan, ampak gibanje nam je zelo koristilo. 

Melani Kous Vori, 7.a 

 

Zala Smodiš, 2.a 
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ŽIVLJENJE JE SOVRAŠTVO, VEČEN BOJ 

Dragotin Kette je pisal tako vesele kot žalostne pesmi. V življenju se je 
spopadal s številnimi težavami, ki so jih imeli tudi drugi pesniki in pisatelji 
v tistem času. 
 

Življenje je včasih kruto, včasih sladko. Nekateri doživljajo več enega, kot 
drugega. To po navadi pripisujemo sreči, kar je delno res. Za dobre stvari 
v življenju se je treba boriti. Treba se je boriti za pravico, službo, včasih 
celo za ljubezen. Vendar to ne pomeni, da je življenje le polno sovraštva. 
Pomeni, da o svojem življenju odločamo sami. Kette je z mislijo »Življenje 
je sovraštvo, večen boj« verjetno le želel povedati, kakšne so bile razmere 
takrat. 
 

Pisatelji in pesniki so se v tistem času  težko preživljali le s pisanjem. 
Zaradi tega jih je bilo veliko revnih. Kette je živel v revščini, zato se je 
zatekal v Cukrarno, kjer je tudi umrl. Enako je bilo z Josipom Murnom. Tudi 
Ivan Cankar je živel v revščini. Edina izjema je bil modernist Oton 
Župančič, ki je izhajal iz bogate trgovske družine. Iz njihovega težkega 
življenja so črpali navdih za svoja dela. 
 

S Kettejevo mislijo se strinjam. V tistem času je za večino ljudi res bilo 
tako. Danes je vse bolj preprosto. Vsaj pri nas. V nekaterih državah pa še 
vedno vlada revščina. Mislim, da se vsi ne zavedajo, koliko ljudi vsak dan 
umre v boju za življenje, v upanju po nečem dobrem. Veliko je odvisno od 
položaja v družbi. Zaradi tega prihaja do sovraštva in prepirov. 
 

Hočem povedati, da je življenje dobro in slabo. Pod nobenim pogojem pa 
ne more človek živeti izključno  samo v sovraštvu. Tudi Kette ni zmeraj 
čutil le sovraštva. Pisal je tudi vesele in zabavne pesmi, na primer Aj, ta 
lepa krčmarica. Napisal je tudi veliko basni in pravljic za otroke, na primer 
Šivilja in škarjice. Enako velja tudi za druge moderniste. Pisali so o naravi, 
lepotah sveta, pa tudi o bolj negativnih stvareh. Življenje je tako. Moramo 
se sprijazniti s tem, da ne bo vedno popolno. Ne mislim, da je Kettejeva 
misel napačna. Vsako življenje je drugačno, zato vsak živi drugače. 
Nekateri uživajo v njem, drugi samo čakajo na bridki konec. Vse je odvisno 
od posameznika in njegove odločitve. 
 
Na srečo čas teče naprej in s tem nastajajo spremembe. Ni več tako, kot 
je bilo nekoč. Vendar misel Ketteja še vedno drži. »Življenje je sovraštvo, 
večen boj« To ni preplah, temveč misel, ki se je bomo spomnili v težkih 
časih. To je nekaj, česar čas ne more izbrisati. 
 
Dragotin Kette je umrl zelo mlad. Njegovo življenje je bil boj. Tudi naše 
življenje je boj in to se ne bo spremenilo.                Melissa Zavec, 9.a 
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                                                                                         Mija Horvat, 1.a 

 

 

MOJA DRUŽINA 

Moja družina mi pomeni vse. Tudi moje srce bi dala za njih. Najboljša 

družina so, kar si lahko želim. Vsak dan me spravljajo v veselje. Če me je 

strah, mi povedo, da se mi ni treba ničesar bati. Včasih ne zaupam vase. 

Takrat mi rečejo, da naj zaupam vase. 

         Ajša Erjavec, 3.a 

Svojo družino imam zelo rada. Popoldne se rada igram z bratom. Ko 

pridem iz šole, me ati počaka zunaj. S svojo družino se zelo rada igram. 

         Nika Režonja, 3.a 

Družino imam rad, ker se vedno skupaj igramo. Največkrat se igramo 

enko. Pogosto se igramo tudi človek ne jezi se. Ko je večer, skupaj 

gledamo televizijo. Nato gremo spat.                          Matic Vouri, 3.a 
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PRIJATELJI 

Nekoč je bila majhna vas. V majhni vasi je živela družina: mama Jasna, 

oče Renato in punčka Nina. Nina je bila stara osem let. Bila je edina 

deklica v vasi. Nekega dne je nekdo pozvonil na vratih. Nina je bila tako 

vesela, da je kar poskočila. Pred vrati so bili otroci. Vprašala jih je, če bi 

lahko bili njeni prijatelji. Tako je spoznala Tio, Reneja, Ajšo, Lili, Sorayo in 

Iana. 

       Nina Rožman Lenarčič, 3.a  

 

        Laura Štrakl, 3.a 

DRUŽINA 

Moja družina je najboljša. Vsak dan se družimo. Včasih gremo na kavo. 

Starša pijeta kavo, jaz pa vodo. Ko pridemo domov, se igram s svojimi 

igračami. Potem grem ven in se igram z žogo, najrajši pa se igram 

skrivalnice. Rad pomagam dedku in babici pri vrtnarjenju. Ko grem spat, 

mi da mama poljubček. 

        Žiga Papič, 3.a 



33 
 

LE KDO, LE KAJ 
 
Včasih se človek sprašuje, 
kaj naj napiše, 
da se njegova umetnost še naprej uveljuje. 
 
Le kdo na tem Svetu ni nikoli brez besed, 
le kdo pozna 
od A do Ž ves Svet. 
 
Le kdo je vseved, 
le kaj je tisto, 
kar dvignilo bi cel planet? 
 
Nihče ne more razmišljati o vsem, 
nihče ne more videti vsega, 
zato se sprašujem: 
»Kaj je smisel življenja?« 
 
Pa dobim konkreten odgovor: 
smisel življenja je živeti, biti zdrav, 
se vsega veseliti, 
ne pa potiho trpeti. 
  Kiara Katalinič, 6. a razred 
  

 
                                  Amadeja Šemovčan, 2.a 
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Luka Kurnik, 1.a 
 

BILO ME JE STRAH 
 

  Rada bi vam povedala, da me je enkrat bilo zelo, zelo strah! Je bilo tudi 

vas že kdaj strah? Mene je bilo enkrat, ko sem bila sama doma. Tega 

dogodka ne bom nikoli pozabila! Slišala sem čudne zvoke ter se 

prestrašila. 

  Ko sem prišla iz šole, smo se s starši dogovorili, da morajo s sestrico v 

trgovino in po drugih opravkih. In jaz? Jaz naj bi ostala čisto sama doma?! 

Že tisti trenutek sem bila zeloooo prestrašena. Ko so odšli, sem se udobno 

namestila ter gledala televizijo. Ko sem postala lačna, sem v shrambo šla 

iskat prigrizke. Našla sem bonbone ter kokice. Njam, to bo prava zabava!!! 

Prinesla sem prigrizke v sobo. Nalila sem si tudi pomarančni sok in uživala 

ob gledanju televizije. Naenkrat sem zaslišala čudne zvoke. Joj, ojoj… 

Mislila sem, da sta starša že prišla domov in da ravno zdaj hodita po naših 

starih stopnicah, ki spuščajo čudne glasove. Toda motila sem se, nikogar 

še ni bilo doma!!! Joj, mogoče je ropar, duh?! Hitro sem na vseh oknih 

zagrnila zavese. V sobi je bilo vse tiho in mirno, samo televizija je 

predvajala videoposnetke, ki sem si jih želela ogledati. Oh, končno nisem 

slišala več teh čudnih zvokov! Ko je minilo še neka časa, sem spet 
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zaslišala čudne zvoke. Joj, sedaj so bili še glasnejši!!! Slišala sem 

ropotanje zunanjih vrat. Ko sem zaslišala zvok hoje po terasi, sem hitro 

skrila ključe od hiše v žep. Aaaaa! Zaslišala sem zvonec. Joj, meee!!! 

Odgrnila sem zaveso in zagledala mamo, očeta in sestrico, ki so čakali, 

da odprem vhodna vrata. Huuh, saj to niso pošasti, ampak moja družina!!! 

Ha, ha, ha!!! Smeje sem odprla vrata ter pozdravila mamo, očeta in sestro. 

Bila sem tako vesela, da to niso bili roparji, ampak moja družina. 

  V tej izkušnji sem spoznala, da se mi ni treba bati vsakega čudnega 

zvoka. Mislim, da je že veliko mojih vrstnikov imelo podobno izkušnjo. Si 

jo bom zelo zapomnila. Zelo me je izučila. To mi bo vedno v pomoč pri 

razlikovanju dobrega in slabega.   

                                                                                     Maja Bencak, 5.a 

NAŠ VESTNIK 

 

Spet teden je naokrog, 

vsi že čakamo četrtek nestrpnih rok. 

Četrtek hitro prihiti, 

Vestnik naš nas razveseli. 

 

Poštar glasno potrobi, 

ko Vestnik nam v roke izroči. 

Hitro ga preberemo, 

saj veliko zanimivega iz njega lahko razberemo. 

 

70 let nas razveseljuje,  

Tudi spomine obeležuje, 

da bi obstajal še veliko let, 

saj kvaliteten je kot slovenski med. 

 

Nika Žižek, 7.a 
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MOJ PRIJATELJ 

Z mojim prijateljem Galom sva šla na sprehod. Ustavila sva se pri 

sladoledarju. Tam sva pojedla sladoled. Nato sva šla na igrišče. Tam sva 

se igrala in se šla za morske pse. Po igri sva šla domov k meni. Malo sva 

gledala na televiziji risanke, nato sva božala muci. Galu sem pokazal moj 

pokal. Potem sva šla k njemu in Gal mi je pokazal njegovo sobo. 

                   Ian Meolic, 3.a 

 

 

Tian Štrakl, 1.a 
 

 

 

 

 

OTROŠTVO 

        

          Za trenutek primerjajmo otroštvo otrok v času življenja Ivana 

Cankarja z našim otroštvom. 

 Preživljanje   otroštva je bilo nekoč odvisno od spola otroka in bogastva 

družine. Predstavljajte si, da so nekoč otroci umirali že po rojstvu. Bili so 
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bolni in zaradi nerazvitega zdravstva niso imeli priložnosti preživeti 

otroštva, kakor  ga preživljamo mi.  

Vsi se radi spominjamo našega  prvega vstopa  v šolo. Tu smo si našli 

prijatelje, s katerimi smo preživeli 9 let. Spominjamo se naših prvih igrač, 

avtomobilov, lutk ...Nekoč so se otroci igrali le z lesenimi igračami. S 14. 

letom smo postali mladostniki. Otroci nekoč so morali trdo delati na njivi, 

da so družini prinesli hrano in to, kar so dobili. Otroci v šoli so bili 

vsakodnevno priča strogemu učitelju s palico.         

     Če bi se otroci danes zavedali, kaj so preživljali otroci nekoč, bi bili 

zadovoljni, da  odraščamo z ljubeznijo in toplino družine.   

Ana Šeruga, 9.a 

 

                                                                    Lena Horvat, 2.a 
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RAZISKOVALNA NALOGA:  

VPLIV REJE KOKOŠI NESNIC NA IZBRANE PARAMETRE JAJC 

 

Po zadnjih podatkih Statističnega urada republike Slovenije je v Sloveniji 

približno 1,7 milijona kokoši nesnic. Skupaj znesejo povprečno milijon jajc 

na dan. Stopnja samooskrbe z jajci v Sloveniji je visoka, skoraj 95 %.  

Jajca lahko povsem nadomestijo meso in mesne izdelke. Vsebujejo skoraj 

polovico manj beljakovin kot meso in mesni izdelki, toda njihova biološka 

vrednost je precej višja kot vrednost mesnih beljakovin. 

V naši raziskovalni nalogi smo želeli ugotoviti, kakšen je vpliv reje kokoši 

nesnic na izbrane parametre njihovih jajc, torej masa jajc, volumen jajc, 

trdota jajčne lupine in barva rumenjaka. Z anketnim vprašalnikom smo 

želeli preveriti, kako so vrste rej kokoši nesnic znane pri učencih, ali 

obstaja povezava med obarvanostjo jajčnega rumenjaka in načinom reje, 

katera hranila vsebujejo kokošja jajca, kolikokrat zauživajo kokošja jajca v 

prehrani, koliko jih pojedo in kje jih kupijo. 

Rezultati so pokazali, da so povprečne mase analiziranih kokošjih jajc 

sovpadale z velikostnim razredom, označenim na embalaži kupljenih jajc. 

Kokošja jajca domače proste reje so imele povprečno maso 61,21 g. 

Trdota jajčne lupine analiziranih kokošjih jajc je v poskusu z 9 % 

alkoholnim kisom pokazala, da jajčna lupina neodvisno od načina reje 

razpade. Barva rumenjaka je pokazala značilno razliko v načinu reje 

kokoši nesnic. Najintenzivnejšo obarvanost rumenjaka smo določili pri 

baterijski reji kokoši nesnic. Z anketnim vprašalnikom smo ugotovili, da 

večina učencev od petega do devetega razreda bakovske osnovne šole 

(81,3 %) ne razlikuje med vrstami rej kokoši nesnic; 53,6 % učencev meni, 

da barva jajčnega rumenjaka ni odvisna od načina reje; 51,38 % družin 
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kupuje kokošja jajca v trgovini; učenci povečini vedo, da kokošja jajca 

vsebujejo beljakovine in večina anketiranih učencev uživa jajca v prehrani 

1-2 krat tedensko, 2-3 jajca. 

 

Avtorici sta na 53. državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije za 

nalogo prejeli zlato priznanje, ki ga bosta prevzeli 8. junija 2019, v 

Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, v Ljubljani, na prireditvi, ki je 

namenjena najuspešnejšim mladim talentom. 

Avtorici: Gloria Makovec in Ema Kovač 

Mentorica: mag. Alenka Mujdrica Rožman 
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                                                                  DEŽELA ČIRAČARA 

V deželi Čiračara so vse stvari na pare. V deželi Čiračara je veliko letečih 

stvari in isti predmeti so iste barve. V tej deželi so otroci zelo veseli, ko 

gredo na igrišče, ker se vse stvari same premikajo. Zelena trava in 

kosilnica sama kosi. Ko so vsi zaposleni, se na vrt tu to, kar je že zraslo, 

samo pobere. V tej deželi so odkrili veliko zlatih ladij. V deželi Čiračara je 

veliko plaž, ker so tam ladje. 

                                                                                      Žan Horvat, 3.a 

 

                                Dejan Horvat, 2.b 
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KULTURA 

Kaj je kultura? Se vsi sprašujemo, 

Še posebej naš zbran in zvedav Jan. 
 

Mama kaj je kultura? 

Mama pravi, da je to ura, 

ki nič ne reče, le tiho teče. 

 

Jan vpraša očeta, ki nemo strmi, nato pa odgovori: 

kultura je kura, ki pišče vali. 
 

Jan gre dalje in sreča sestro. 

Sestra meni, da to pomeni: 

miru si želim, zato pojdi kar ven. 
 

Nato vpraša še njihovo domačo mačko. 

Ona pravi, da je kultura polna skleda slastnega obeda. 
 

V šoli ga učiteljica vpraša: Kaj je kultura? 
 

Jan odgovori: 

ura, ki teče in nič ne reče, 

kura, ki pišče vali, 

to je tudi: miru  si želim, zato pojdi kar ven  

in polna skleda slastnega obeda. 
 

Učiteljica le nemo strmi in se sama sprašuje, kaj je kultura? 

Kultura je, ko te mama na vratih čaka,  

te nežno objame in ti poljubček podari.                 Dan Katalinič, 4.a 
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MOJE PREKMURJE 
 

Prekmurje je moj dom, 

je več kot ravnina - 

to je moja domovina, 

vsa ta širna pokrajina. 
 

Po njej teče Mura 

in štorklja naša kljuva. 

V njej živita mama in oče, 

vsak tukaj živeti hoče. 
 

Imamo Goričko, mesta, vasi, 

ves ta razgled in svež zrak nam diši. 

Svoje narečje uporabljamo vsak dan, 

polja, kmetije ohranjamo tam. 
 

Naše vasi so vse lepe, urejene, 

drugim ne damo nikoli nobene. 

Mi smo tu, ne poznamo laži, 

delo vsak dan zgodaj nas zbudi. 

 

Gledamo z gričev  

na vsa polja, vasi, 

nikoli se ne damo, 

Prekmurci smo mi. 

 

Radi se poveselimo, 

nikoli kaj grdega naredimo. 

Pogled po ravnici nam beži,  

saj tukaj doma smo mi. 

 
Taja Lukač, 5.a  
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ZAKAJ SE VESELIŠ POČITNIC? 

 

Mi bomo šli na morje, kjer se bomo kopali, igrali in se sladkali s 

sladoledom. IZABELA LAZAR, 1.a 

V počitnicah bom z očetom ribil, lovil rake in se potapljal v morju. TIAN 

ŠTRAKL, 1.a 

Komaj čakam počitnice, saj bom dobila konja, s katerim bom jahala in 

skakala preko ovir. Igrala se bom tudi z mojim kužkom. ANA VOHAR 

GRAH, 1.a 

Jaz se bom kopal v kopališču in se igral z mojim psičkom Ašrom. NIK 

BAGARI, 1.a 

V počitnicah se bom doma igral, šli bomo pa tudi na morje. Peljal se bom 

z letalom. JAKA SLAVIC, 1.a 

Ko bodo počitnice bom obiskala babico in dedka, gledala televizijo in se 

igrala s kužkom Belo. ANA LUCIJA VEREŠ, 1.a 

Jaz bom vsak dan igral harmoniko in se igral s sestrico. Šel bom tudi k 

babici in dedku. STAŠ SMODIŠ, 1.a 

Doma se bom igrala z mucami, se vozila s kolesom in kopala s sestrico v 

našem bazenu. MIJA HORVAT, 1.a 

V počitnicah bomo šli na izlet na Gorenjsko, obiskala pa bom tudi sestrično 

in bratranca. ELA LUTAR, 1.a 

Počitnic se zelo veselim, ker bova s sestrico Lano dobila muco. LUKA 

KURNIK, 1.a 

V počitnicah se bom igrala z Nalom in s sestrico. Kopali se bomo v bazenu. 

INA ZVER, 1.a 

                                            Učenci 1.a razreda 
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PONOSNI PREKMURCI 

 

Sto let je mimo šlo, 

odkar so se naši dedi borili, 

da Prekmurje bo slovensko, 

to zagotovo so trdili. 

 

V Beltincih shod so priredili, 

nanj veliko prebivalcev Prekmurja povabili. 

Shod pustil je sledi, 

da v Prekmurju sedaj  slovenščina se govori. 

 

Zdaj spominjamo se teh dogodkov, 

kar zgodovina nas uči. 

Pomembni so ti možje, 

ki jih sedaj med nami ni. 

 

Slavič, Jerič, Kovačič, Klekl in Ivanoci, 

to zavedni Slovenci so bili. 

Njim v čast in slavo Prekmurje letos 

 100-letnico priključitve k matičnemu narodu slavi. 

 

Nika Žižek, 7.a 
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Aljaž Rogan, 3.a 

 

 

Z DEŽNIKOM BOM POLETEL 

Nekega dne sem hotel poleteti. In res! Poletel sem čez živalski vrt. Pristal 

sem v deželi nogometa. Srečal sem Lionela Messija. Tam je bil največji 

stadion na svetu. Ravno takrat je igral Messi. V oseminosemdeseti minuti 

je dal gol. S tribune je odmevalo. Tudi jaz sem kričal. Rezultat je bil 1 : 0. 

Potem sme poletel domov. 

        Tine Černjavič, 2.a 
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100 LET 

Že 100 let mineva 

odkar Prekmurje se pridružilo k domovini je. 

Odkar ponosni smo na nas, 

No, saj smo že prej bili, 

toda zdaj še bolj smo zadovoljni. 
 

Čeprav majhni smo, uspelo nam je mnogo, 

Uspešni smo in delovni že dolgo. 

Nihče nas ne bo ustavil, 

Samo naj poskusijo, 

Naj govorijo kar hočejo, 

le naj si jezike brusijo. 
 

Uspelo jim ne bo, 

Saj preveč smo močni  

in že 100 let v matični domovini pokončni.  Živa Lukač, 8.a 

Jaka Slavic, 1.a 
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                Adel Balčinović, 6.a 

KRALJICA NA TELEVIZIJI  

 

Kraljica: Lojze, a mogoče veš, kako lahko pridem na televizijo? 

Lojze: Hmm … 

Kraljica: Kaj premišljuješ? Povej! 

Lojze: Kaj vam naj povem? 

Kraljica: Ali me mogoče ne poslušaš? 

Lojze: Ja, seveda vas poslušam. 

Kraljica: No, torej. 

Lojze: (prestrašeno) Torej, em, …torej, torej, to … 

Kraljica: Izpljuni že! 

Lojze: Ne vem. 
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Kraljica: (jezno) Kako to, da ne veš? 

Lojze: Ker ne vem. 

Kraljica: (odločno) Časa imaš le do jutri! 

Lojze: Ja, ja,…jutri vam povem. 

Kraljica: Zdaj pa lahko noč. 

Lojze: Lahko noč. 

Lojze je vso noč bedel in premišljeval. Ko je napočil čas da to pove 

kraljici, se je že nečesa spomnil. 

Kraljica: In si se zdaj spomnil? 

Lojze: Ja. 

Kraljica: No, potem mi pa povej kaj si si domislil. 

Lojze: Ja lahko; lahko … 

Kraljica: Kaj bi lahko? 

Lojze: Lahko bi nekaj ukradli in nato ves čas bežali pred policijo. 

Kraljica: Hmm ... dobra zamisel. Ampak ne. 

Lojze: Ampak zakaj? 

Kraljica: Ker se še zdaj spomnim, kako je nek kralj hotel nekaj ukrasti, da 

bi lahko bil v časopisu. 

Lojze: In mu je uspelo? 

Kraljica: To pa ne vem. 

Lojze: Potem pa bi… 

Kraljica: Kaj bi? 

Lojze: Priredili največjo zabavo. 

Kraljica: Ampak, kje dobim toliko ljudi? 

Lojze: Potem pa ne. Hmm … 
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Kraljica: Domisli se že nečesa novega! Ne bom čakala 100 let. 

Lojze: Počakajte malo, že vem! 

Kraljica: No, povej, kaj veš! 

Lojze: Vi imate najvišje drevo na svetu a ne? 

Kraljica: Ja, zakaj sprašuješ? 

Lojze: Ker bi lahko poklicali novinarje in napovedovalce. 

Kraljica: To bi bila super ideja! (veselo) pa še intervju bi dobila! Takoj jih 

pokliči. 

Lojze: Ja, seveda. 

Izkazalo se je, da je kraljično drevo res najvišje drevo na svetu. Kraljica je 

imela intervju in takoj prišla na televizijo, radio in v časopis. Kraljica je bila 

presrečna. Lojzetu pa je v zameno da jo je spravil v časopis, dala nekaj 

denarja, ki ga je dobila. Oba sta živela srečno do konca svojih dni. 
 

                                                                                   Zoja Čizmazija, 7.a 

  Maks Jan Maher, 6.a 



50 
 

Ela Varga, 4.a 

MOJ PRIJATELJ 

Mojemu prijateljuje je ime Gabriel. Obiskuje osnovno šolo v Bakovcih. 

Gabriel je visoke in vitke postave. Njegova glava je podolgovata, krasijo jo 

kratki, rjavi in ravni lasje. Njegova polt je svetla. Prijazen in vesel pogled 

na njegovem obrazu izražajo okrogle in rjave oči. Nima izrazitega pasu, 

saj je majhne in ozek. Ima tudi ušesa, ki dobro slišijo. Njegova ozka, 

majhna in rdeča usta veliko govorijo in se igrivo smejijo. Ker je Gabriel 

športne postave, si najraje obleče trenirko in majico sive barve, obuje pa 

si športne copate. Tako je že pripravljen za nogomet, ki ga zelo rad igra. 

Če pa mu ostane še kaj časa, pa iz kock sestavlja stolpe, mostove in hiše. 

     Aljaž Rogan, 3.a 
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                    Marsel Sukič, 2.a 

 

 

DRUŽINA 

V moji družini je sedem članov. Mama ima rjave lase. Najraje obleče rdečo 

majico. Ati ima črne lase. Rad se igra z menoj. Ima rjave oči. Dedek Štefan 

ima bele lase. Najraje je ribe. Njegove oči so modre barve. Babica ima 

rjave lase. Rada balina. Oči ima rjave barve. Teta Tanja ima črne lase. 

Skupaj se igrava. Ima modre oči. Stric Marko ima prav tako črne lase. Star 

je 52 let. Ima rjave oči. Jaz imam rjave lase. Rada se igram z medvedkom. 

Oči imam rjave barve. 

 

                                                                                       Alina Felbar, 3.a 
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MOJA SANJSKA ŠOLA 

Hodim v šolo veselo, 

tam pridno se učim, 

naloge že v šoli naredim. 

 

Učiteljica v šoli nas uči, 

z nami nalogo naredi,  

v šoli se igramo in zabavamo, 

da nam včasih ure prehitro zmanjkajo. 

 

V šoli je res lepo, 

še rajši pa v naravi smo, 

se tam učimo in pogovarjamo. 

 

Računati in pisati znamo že prav vsi, 

zato se nam iz učilnic mudi. 

Na igrišču vsi smo zbrani,  

da predamo se zabavi. 

 

Lara Bojnec, 4.a 

                                                            DRUŽINA 

V družini smo štirje člani. Blaž, Jasmina, Gabriel in Eva. Jaz sem Gabriel 

in rad ribarim. Moja sestra Eva se rada igra. Moja mama Jasmina rada 

bere. Očka pa rad spi. Moj očka zelo dobro pozna pištole, saj je policist. 

In rad gre po navadi z mano lovit ribe. In jaz grem vedno z očkom žagat. 

         Gabriel Hajduk, 3.a 
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LJUBEZEN 

 
Tu je ljubezen lepa, 
drugje spet slepa. 
Ljubezen je lahko tudi kruta  
ali pa leno obuta. 
 

Včasih je ljubezen bosa, 
včasih pa mila kot rosa. 
Ljubezni se nikar ne bojte, 
res je čudna. 
 

Ampak – 
ljubezen za vedno ostane budna. 
 

Ljubiš lahko mamo in očeta 
ali babico in dedka, 
po navadi je do fanta, 
morda do knjige, stripa,  
morda do našega prekmurskega časopisa. 
 
Eva Žlebič, 4.a 
 

PREŽIVELI SMO DAN Z VRSTNIKI NA OŠ IV 

V sredo smo se četrtošolci s šolskim kombijem odpeljali na osnovno šolo 

IV. Tam smo spoznali nekaj prijateljev iz četrte šole, pa tudi iz drugih šol. 

Meni se je bilo najbolj všeč moja skupina, ker nismo bili najboljši, ampak 

smo pokazali, da s skupnimi močmi zmoremo vse. Ugotovila sem tudi, da 

otroci iz četrte šole le niso tako slabi. A leče jih pogledaš z dobrimi očmi, 

z očmi ljubezni, z očmi, ki ne vidijo, vendar čutijo, z očmi, ki sočustvujejo, 

Teh oči ne moreš opisati, lahko jih samo doživiš. Ko jih pogledaš, tvoje 

srce začuti ljubezen, napolni se z ljubeznijo. Tisti otroci tudi na pogled niso 

tako zelo slabi. Od zunaj jih je čisto podobna nam. Vsi imajo dve nogi, dve 

nogi, eno glavo, enko čutijo in mislijo, samo malo slabše in počasneje. A 

vendar jih moramo spoštovati in biti prijazni do njih, ker bi vsak človek imel 

rad prijatelja, ki bi ga gledal z očmi ljubezni in ga imel rad. Če na svetu ne 

bi bili različni, bi bil svet preveč pust in prazen. 

                                                                                        Eva Novak, 4.a   
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Ingrid Ogorevc, 8.a 

KULTURA 

Mama kaj je kultura? 

Je to dan, ko jaz narišem svojo risbo sam? 

Je to učna ura, ko se vsi veselimo in za vsako norčijo smejimo? 

Ali je kultura pesem, kip ali kakšna figura? 
 

Dragi sinko moj, 

Na koncu ugotoviš, 

Da je kultura vse lepo za kar živiš. 

Tijan Sedonja, 4.a 
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BILA SEM V NJEGA 

 

Takoj, ko začutiš mehurčke v trebuhu, 

takoj, ko jecljati začneš. 

Vedno pomisliš, da dobil si angino, 

nato pa le-te od nikjer. 
 

Jaz bila sem v enega fanta, 

ki bil je zelo očarljiv, 

pameten in zelo pogumen, 

vesel in igriv. 

 

Ljubezen je lepa, 

a včasih tudi malo slepa. 

V njej vsak se najde, 

ki je bistre glave. 

 

Vse nas je strah reči: 

Hej, ti si mi všeč! 

V tebe sem zaljubljen 

in to je huda reč. 

 

Zato naj nas ni sram,  

povedati to. 

Pa nič zato,  

saj le otroci smo.                                                 Eva Novak, 4.a 
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LEGENDA 

Legenda je moja babica. 

Moja babica je že v penzijo šla. 

A nekega dne ona je šla stoje. 

Premetala je celo hišo na glavo, 

pa zakaj smo se vprašali. 

Babica je rekla: »Uro sem izgubila.« 

Iskala je in iskala še pogledala je v klet  

                                                    pa ni je bilo. 

 

Ko pa dedek gre jo iskat, 

jo najde na postelji. 

Očitno je babica postiljala posteljo 

in jo dala na njo je 

prekrila z odejo, ni je videla več. 

 

Dedek reče: »Babica, pridi sem,!« 

»Le zakaj?« se je babica spraševala. 

Dedek jo vpraša: »Ti je kaj to znano?« 

Babica reče: » Juhuhu, moja ura. 

Zdaj pa lahko končno grem v  

šoping z mojimi prijateljicami - 

 dedek, daj mi denar! Hvala. » 

     

                                  Stela Titan, 5.a 
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KULTURA 
Kultura ni kar tako,  
je beseda, globljega pomena. 
Mojo babico, spremenila je v damico. 
In vprašam jo veselo kaj kultura je, ona pa kar hitro znajde se: 
 
kultura je zaklad besed, 
v njem ne vlada nemir in ne nered. 
Je mesto domišljije, kjer ljubezen, čast, veselje vse prekrije. 
 
Kultura bo človekov večni prijatelj, 
zato bi dobro bilo, da se z njo združiš kot znamk zbiratelj. 
Kultura bo z nami za vedno, zato se tudi mi spoprijateljimo,  
pa ne kar tako temveč za vedno. 
 
Eva Žlebič, 4.a 
 
 
 
 
 
Kultura je kakor reka Mura, 
ki leto za letom teče, nekega dne pa reče: 
Nihče več odgovoriti mi ne ve, 
kaj je kultura in kje je srce. 
 
Tudi naš veliki pesnik France Prešeren gojil je kulturo, 
tisto veliko, pomembno, krasno in posebno. 
 
Kultura je že stara in ob robovih siva, 
pa vendar je pogosto nagajiva in zanesljiva. 
V kulturo spada ogromno stvari, 
slike, risbe, pa tudi jaz in ti. 
 
Kje pa je naše kulture srce?  
To je vprašanje za vas vse. 
 
Naše srce je tam, kjer sva jaz in ti doma, 
kjer se počutiva varnega. 
To je naša Slovenija. 
 
Eva Novak, 4.a 
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ČAROVNIK KUHARČEK 

 

Razmisli, če bi obstajal 
čarovnik, kateri kuha. 
Pričaral bi ti hrano, 
katero bi želeli, 
še pico iz Mehike 
in suši iz Japonske. 
 

Pričaral bi vse, kar jemo 
in tudi če kaj požremo. 
Pomagal bi nam kuhati 
hrano in jo poskusiti. 
 

Ta pesem se ne rima 
ampak je dobra dolga 
pesmarica. 
Žal se tukaj konča 
ampak ne pozabite 
hrana je vedno pomembna. 
 

Gašper Šooš, 6.a 

ČASOPIS 
 

Vestnik mi je všeč. 
70 let praznuje, 

juhuhu. 
 

Babica ga bere, 
dedek se smeji. 

Mama pa mi pravi, 
da ju res pritegne. 

 

Poštar prihiti in 
se zasmeji. 

Zopet Vestnik je prišel, 
berimo ga skupaj vsi. 

 
                   Živa Hanžekovič, 5.a 
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                      Aljoša Fras, 1.b 

VESTNIK  

Vestnik vse naj naj  

za tvoj prisrčni  

70.  rojstni dan. 

Vsi te radi beremo, 

našo lepo ravnico z Goričkim povežemo. 

 

Ko sem te prvič brala,  

navdušeno sem ugotovila, 

koliko zanimivega v naših krajih se dogaja. 

 

Hana Čagran, 7.a 
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                                                            Laura Ogorevc, 9.a 

 

PREKMURJE SLAVI 

 

Že 100 let mineva odkar Prekmurci  
smo pridružili 

k matični domovini se. 
 

Čeprav majhni smo, 
uspelo nam je mnogo, 

uspešni in delovni smo že dolgo. 
 

Nihče nas ustavil ne bo, 
samo naj poskusijo, 

kar naj si jezike brusijo. 
 

Uspelo jim ne bo, 
saj preveč smo močni 

in že 100 let v matični domovini pokončni. 
 

Kiara Katalinič, 6.a  
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