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Beseda ni konj je šolsko glasilo OŠ Rada 

Robiča Limbuš. 

S svojimi prispevki lahko sodelujejo vsi 

učenci šole, glasilo pa so letos oblikovali 

učenci 4. razreda pod vodstvom 

učiteljice Maruše Voh. 

 

VII. letnik, št. 1 
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Namesto uvodnika. 

mentorica Maruša Voh 

Ko sem bil še deček v Mississippiju, so v mestnem svetu 

predlagali, da bi zaprli javne šole, ker so predrage. Takrat 

je star kmet rekel, da s prenehanjem gradnje novih šol ne 

bodo nič privarčevali – saj bo za vsako zaprto šolo treba 

zgraditi nov zapor. 

Mark Twain 

Šola je vedno bil najpomembnejši medij za prenašanje 

bogastva tradicije z generacije na generacijo. Danes to 

velja še toliko bolj kot včasih, ker je zaradi razvoja 

ekonomije pomen družine kot nosilca tradicije 

oslabljen. Nadaljevanje in zdravje človeške družbe je 

torej še toliko bolj odvisno od šol. 

Albert Einstein 
 

Moderni ciniki in skeptiki... ne 

vidijo nobene škode v tem, da 

slabše plačujejo tiste, ki jim 

zaupajo vzgojo svojih otrok, kot 

tiste, ki jim zaupajo skrb za svojo 

vodovodno napeljavo. 

John F. Kennedy 

Cilj šole naj bo pripraviti 

mlade, da se bodo lahko 

izobraževali vse življenje. 

Robert Hutch 

Tako kot je prisilno hranjenje škodljivo, 

učenje brez veselja krni spomin, zato v 

njem ne ostane nič. 

Leonardo Da Vinci 

Ne učimo se za šolo, temveč 

za življenje. 

Seneka 
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Tretješolce smo povprašali, zakaj hodijo v šolo. 
 

V šolo hodimo,  
ker potrebujemo znanje za takrat, ko bomo veliki in bomo imeli 

raznovrstne poklice. 

Rubi Štrakl, 3.b 

 

Lin, 1.b 

 

Da se kaj naučim, spoznam prijatelje, da poslušam, se med odmorom 

igram in jem, da ubogam učiteljico, da sem vljudna. 

Nika Krajnc, 3.b 

 

Da se kaj naučim. Komaj čakam na odmor, ko se začne pouk, pa hitro 

skočim na stol in se pričnem učiti. 

Kaja Špindler, 3.b 
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Da se kaj naučim. Šola me spominja na učenje in pisanje. 

Lena Trantura, 3.b 

 

Da se učim in razvozlavam besedilne naloge. Vsak učenec je v šoli 

priden in poslušen. V šoli je zelo zabavno, saj se vsi naučimo dosti 

novega. 

Aneta Bešič, 3.b 

 

Da se naučim brati, pisati, risati in reševati križanke. 

Maša Pleteršek, 3.b 

Maruša, 1.b 

 

Šola je pomembna, 

da se naučim brati, pisati in računati. V šolo hodim, da sem dober in 

da kaj izvem. 

Joel Visočnik, 3.b 
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Ker imam tam prijatelje, ker so prijazni učitelji in učiteljice in ker 

kuharji zelo dobro kuhajo. 

Luka Nedog Nipič, 3.b 

 

Da se kaj naučim, delam pujske, se ukvarjam s športi, se igram igre, 

plešem, sodelujem s prijatelji, izdelujem predmete, rišem risbe, 

spoznavam nove prijatelje in se učim drugih jezikov. 

Nejc Fidler Jurič, 3.b 

 

Da se naučim pisati, brati, računati in risati. Spoznavam nove 

prijatelje in nove učiteljice. Spoznavam nove poklice, hobije in 

naravo. 

Špela Lucija Kolbl, 3.b 

Julija, 1.b 
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Ker starši nimajo časa in nas dajo v varstvo učiteljem in učiteljicam. 

V šolo hodim tudi, da se kaj naučim. Pomembna je za ocene in najdemo 

si svoj poklic. 

Analena Bloudek, 3.b 

 

Ker se dosti naučim, predvsem pa vikati. V šolo hodim tudi zato, da 

pridobim prijatelje. 

Jon Vraneševič, 3.b 

 

V šoli se učimo računati, risati, poslušati, brati, zgodovino, abecedo, 

kontinente, slovenščino, tuje jezike, peti, bontona, spoštovanja, 

prijaznosti, prometne znake, spoštovanja do okolja, življenjska 

obdobja, poznati na uro, izdelovati origami in opravljamo kolesarski 

izpit. 

Jure Boršič, 3.b 

Matija, Nik, Hana, 1.b 
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V šolo hodim, 

Da se naučim pisati, uporabljati veliko začetnico in kdaj postaviti 

piko, klicaj ali vprašaj. 

Mark Robnik, 3.b 

Hana, 1.b 

 

Da nam preizkušajo znanje in spretnosti, da se česa naučim, da sem 

pametna in da pridobim svoj poklic. Če ne bi bilo šol, bi bili na svetu 

sami butci. Šola je pomembna za vse otroke. 

Kaja Strmšek, 3.b 

 

Da se kaj naučim o okolju, glasbi, pisanju, športu, likovni in 

matematiki. 

Nik Bek, 3.b 

 

Da poslušam in se kaj naučim. 

Lina Venta, 3.b 
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Da se kaj naučim, dobivam nove prijatelje, da dobim službo in tudi 

zato, da lahko pomagam sošolcem. 

Taj Grandošek, 3.b 

 

Da se kaj naučim, da bom, ko odrastem, vse vedela. Tudi zato, da sem 

v družbi s prijatelji in ne tičim doma sama. Brez šole življenje ne bi 

bilo zabavno. 

Neja Kodrič, 3.b 

Zarja, 1.b 

 

V šoli zelo uživam, saj imam tam prijatelje, veliko se naučim in imam 

prijazne učiteljice. Imam ljubezen do učenja in rada hodim v šolo. 

Lina Sevčnikar, 3.b 

 

Da spoznam nove prijatelje, se učim računati in pisati. 

Tiana Vogrinec, 3.a 
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Nadia, 1.b 

 

V šoli se veliko naučim in spoznam nove prijatelje. 

Zala Leskovar, 3.b 

Zejn Sinanović, 3.b 

Nejc H., 3.b 

Rene Kelc, 3.b 

Julija Partlič, 3.a 

Eva Lešnik, 3.a 

Timon Šalamon, 3.a 

Jan Potočnik, 3.a 

Larisa Finžgar, 3.a 

Nika Petrovič, 3.a 

 

V šolo hodim, 
da se kaj naučim in hodim na različne dejavnosti, se naučim bontona 

in tujih jezikov. 

Meta Marija Vajda, 3.a 
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Da se učimo pisati in računati, se lepo vedemo, se učimo različnih 

jezikov, se izurimo za svoj poklic, gremo na poučne sprehode. 

Jelena Oprešnik, 3.a 

 

Da se učimo računati, brati in druge različne stvari. V šoli 

potrebujemo tudi zvezke, da si beležimo. V šoli spoznamo tudi veliko 

prijateljev. 

Nika Toplak, 3.a 

 

Da se naučim novih reči. Zelo me zanimajo živali in bi rada izvedela 

veliko o njih. 

Tija Lederer, 3.a 

 

Da se več naučim. Rada bi tekoče brala. 

Naja Lederer, 3.a 

 

 

Lana, 1.b 



Beseda ni konj                                                                              OŠ Rada Robiča Limbuš 

12 
 

Da se kaj naučimo. Če ne bi hodili v šolo, ne bi nič znali. Ko bomo 

odrasli in bomo začeli voziti avto, bomo morali znati brati prometne 

znake. Zato sem srečna, da hodim v šolo. 

Kiara Skudnik, 3.a 

Katarina, 1.b 

 

Da napredujem, se pripravljam za srednjo šolo in malo se tudi 

zabavam. 

Jernej Čarman, 3.a 

 

Da se učim in pridobim veliko znanja, da se naučim brati in imam čim 

večji besedni zaklad. 

Amar T., 3.a 

 

Da spoznamo kaj novega, česar še ne vemo. 

Anej Sentič, 3.a 
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Da se kaj naučim za svoj poklic, da bom lahko učil tudi svoje otroke. 

Miha Krajnc, 3.a 

 

Da se vedno kaj novega naučim in lahko plačam svojo tajnico. 

Jurij Gostenčnik, 3.a 

 

Ela, 1.b 

 

Da se naučim računati, obnašati, pisati in lepše risati. 

Eva Karba, 3.a 

 

Da se naučim angleščino, nemščino, hip-hop, rokomet, hodim na pevski 

zbor, računalniški krožek in na ŠKL. 

Ajdin, 3.a 

 

Da se naučim poslušati, brati, pisati, računati, slikati, kulture, da se 

naučim, kakšno kazen dobim, če smo poredni. 

Lan Dukarič, 3.a 
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Da se naučim seštevati, odštevati, deliti, množiti, vse večkratnike od 

1 do 100 in v šoli se zabavam. 

Tia Satler, 3.a 

 

Da se naučim različne pesmice, računati in brati, pisati in pravilno 

govoriti slovensko. 

Tjaš Križe, 3.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da se naučim brati, 

pisati, računati, 

izgovarjati tuje jezike in 

bontona. 

Luka Banjanin, 3.a 

 

 

Zarja, 1.b 

 

 

Da se naučim pisati in računati in pravilno izvajati gibe pri telovadbi. 

Nik Špringer, 3.a 
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Kaj pa v šoli najraje počnejo drugošolci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

V šolo prihajam rad, ker 

lahko prihajam sam in ker se 

zelo veliko naučim. Rad imam 

matematiko in rad računam, 

ker mi gre zelo dobro. 

Anej Korenčič, 2.a 

Rad hodim v šolo, ker me 

zjutraj sošolci lepo 

pozdravijo in ko začnemo 

s poukom, tudi učiteljica. 

Zelo mi je všeč 

matematika. 

Alex Žlender, 2.a 
Rad imam dodatne ure 

športa in šport, rad se 

igram s prijatelji in 

tekam po telovadnici, ker 

je zabavno. 

Filip Stojanović, 2.a 

V šoli se rad učim, pišem 

matematiko, pri športu 

igram med dvema 

ognjema, s prijatelji rad 

igram nogomet, košarko 

ali rokomet. 

Valentin Borko, 2.a 

 

Rad se igram z Leane, 

rad berem in pišem, rad 

ustvarjam. 

Tanaj Valher, 2.a 
Rad se igram s svojimi 

prijatelji. Večina 

sošolcev je zelo smešnih, 

jaz pa sem vesel fant. 

Nekateri sošolci so 

smotani, ampak 

napredujejo. Vesel sem, 

da nisem bil še enkrat 

zapisan v beležko. 

Najraje imam likovno. 

Dominik Gselman, 2.a 

Rada se igram z Nežo in 

Meto, čeprav sta včasih 

malo trmasti. V prostem 

času rada pojem. In rada 

imam Roka, ker je fajn 

fant. 

Pina Batič, 2.a 
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V šolo rad hodim zgodaj 

zjutraj, ker v prvem 

razredu rad ustvarjam. 

Tako zgodaj hodi tudi 

moja prijateljica Pina. 

Ona je fajn punca. 

Rok Korevec, 2.a 

Rada hodim v šolo, ker 

imam rada športno 

vzgojo in likovni pouk, 

kjer veliko ustvarjamo. 

Dnevi v času pusta so 

tako zabavni. 

Neža Možič, 2.a 

Moji učiteljici je ime 

Katica Vezjak. Rad se 

učim matematiko in 

spoznavanje okolja. 

Razlog, da rad hodim v 

šolo, je tudi likovni pouk. 

Luka Rukelj, 2.a 

V šoli mi je lepo in se je 

veselim. Rad se učim in 

se veliko naučim. 

Jernej Baukman, 2.a 

V šolo rada hodim, ker 

imam prijatelje. Najraje 

se igram s sošolko Ajdo. 

Najljubši predmet je 

likovna, ker je takrat 

lepo. 

Jera Musil, 2.a 

Najraje hodim k športu, 

ker takrat tekam zelo 

hitro. 

Žan Voler, 2.a 

V šolo rada prihajam, ker 

imam tam prijatelje. To 

so Pina, Jera, Ajda, 

Nikita, Neža in Benjamin. 

Z Benjaminom se včasih 

rada pošaliva, s Pino pa 

sva veliko skupaj. 

Meta Muhič, 2.a 

Všeč so mi predstave. V 

šolo rada hodim, ker sem 

s prijatelji. Ker rada 

ustvarjam, mi je všeč 

likovni pouk. 

Sanja Sivec, 2.a 
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V šolo rad hodim, ker se 

nekaj naučim, ker imamo 

super učiteljico in ker mi 

je lepo. 

Anej Baukman, 2.a 
Rada se družim s 

prijateljicami, ker so 

prijazne. Rada imam 

likovno. 

Nikita Frater Rajh, 2.a 

Hodim v šolo, da se 

družim s prijatelji. 

Rene Horvat, 2.a 

V šoli rad igram nogomet. 

Šola je zabavna, ker se 

veliko učimo. Učiteljica 

je dobra. Najraje 

računam, ker je zabavno. 

V šoli rad ustvarjam. 

Tanej Handanović, 2.a 

Rada računam. Rada 

imam tudi šport. V šolo 

rada hodim, ker rada 

malicam, ker imamo pico. 

Leane Kurnik, 2.a 

Rad se učim in rad igram 

namizne igre. 

Tao Žaucer Sajko, 2.b Pri športni rad igram 

nogomet. 

Niko Maričić, 2.b Najraje imam šport. Punce 

lovijo fante. Z učiteljico 

igram tarok. 

Silen Saksida Pravdič, 2.b 

Da pri športu punce 

lovijo fante. 

Jaša Nedog Nipič, 2.b 
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Rada se igram s 

sošolkami. 

Eva Špes, 2.b 

Najraje sem s sošolkami, 

ker so prijazne in ker se 

razumemo. 

Neja Vrbnjak, 2.b V šoli se rada 

pogovarjam z učiteljico. 

Maruša Rajh, 2.b 

Všeč mi je pri športu, ko 

punce lovijo fante. 

Žan Planinc, 2.b 
Všeč mi je, ko se igramo, 

ko se naučimo novo črko 

in ko imamo šport. 

Liam Janez Ajster, 2.b 

Rad se igram pri športu. 

Rad se igram in smejim z 

učiteljico. 

Aleksey Virtnik, 2.b 

Najraje se igram 

zombije. Pri športni se 

rad igram, da punce 

lovijo fante. 

Urban Breznik, 2.b 

Rad se igram s klipsi in z 

avtki. Rad hodim na 

kosilo. 

Urban Horvat, 2.b 

Rada se učim in pišem 

nalogo. Rada imam 

učiteljico, ker se rada 

heca in se smeji. 

Nina Petek, 2.b 

V šoli se najraje učim. 

Rada se igram s 

prijateljicami. Rada se 

pogovarjam z učiteljico. 

Minka Ela Šauperl, 2.b 
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Rad računam in pišem, 

ker dobivam pohvale. 

Gal Majcen, 2.b Rada se igram s sošolci. 

Rada se učim. 

Neja Sluga, 2.b 

Najraje sem pri športu, 

likovni vzgoji in na 

športnem dnevu. V šoli je 

zabavno. 

Tisa Gomboc, 2.b 

Pri športu punce lovijo 

fante in se igramo živali. 

V šoli rad tudi pojem in 

se igram. 

Anže Tomašek, 2.b 
Rada se igram z 

učiteljico Nino, ker je 

zabavna. 

Tina Kolarič, 2.b Rada grem ven z 

učiteljico Nino. 

Doroteja Ertl Leskovšek, 

2.b 
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SPREMEMBA  
 

Za zabavo se vsak dan vozim v mesto  

in pohajkujem po onesnaženem zraku 

in  trgovinah često. 

 

Potem pa nekega dne srečam na Pohorju  

svojo novo sošolko Deni, 

ki mi življenje spremeni. 

 

Zdaj vsak dan stran od izpušnih plinov 

s kolesom po hribih drvim, 

nato pa se s prijatelji med drevesi podim. 

Lana Leskovar, 6.b 

 

 

 

EKO DRŽAVA  
 

Mi ne vidimo več sveta, 

takšnega kot je le ta, 

ampak samo še igrice, telefone in 

razne zvoke ra ta tata…! 

 

Malo sem in tja in če želimo, 

že se računalnika znebimo. 

Telefon naj kar zvoni, 

še bolje, sploh ga ne prižgi! 

 

Eko državo vsi že poznamo, 

zakaj se ji ne pridružiš tudi ti, 

če si pa enak kot mi vsi?! 

Urška Murko, 6.a 
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TA PRESNETA TEHNOLOGIJA  
 

Urška je moja sošolka in zelo rada rolka, 

a še raje ima računalnik, zato ji v roke potisnem likalnik. 

 

Namesto njene pomoči, 

Urška likalnik vrže v smeti. 

 

Jaz pa rečem: Čas je že, da te naučim, 

zakaj jaz za računalnikom ne tičim! 

 

Ona pa: Misli si!  

Računalnik največ pomeni mi! 

 

A sem spremenila jo in 

zdaj jo vidimo s knjigo 

ali rolko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudi ona sedaj trdi, da tisti, 

ki za računalnikom sedi,  

živi v svetu tehnologije,  

kjer nihče nikogar ne pozna in  

srce ničesar ne zazna. 

 

Larisa Mihailović, 6.a 
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NESKONČEN SVET 
 

Za računalnikom sedim in 

se vprašam, kaj bi bilo, 

če računalnika ne bi bilo. 

 

Odpeljem se v neskončen svet 

spoznavat naravo in naš planet. 

 

Ko spoznam naravo in naš planet, 

si rečem: »Saj računalnika sploh ne bi bilo potrebno imet!« 

 

Škoda, da ne moremo sveta spremenit, 

da bil bi ta naš planet še vedno plemenit. 

 

Neja Tripkovič in Lucija Vanček, 6.b 
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MOJ DINOZAVER 
 

Moj dinozaver ima krila in zelo dobro leti. Zelo dobro tudi plava, sicer 

pa je najraje na tleh. 

Na glavi ima rog, s katerim se brani. Je bele barve in po telesu ima 

turkizne in svetlo roza zvezdice. 

Oglaša se nekako tako: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ime mu je Tisazaver. 

Rad je travo in listje, pozimi pa sneg. Gnezdi na drevesih, kot na 

primer tisto, ki ga vidite na sliki. Zna tudi pisati, prav takole piše: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisa Gomboc, 2.b 
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Moj kuža Lary 
 

 

Moj Lary je King Charles kavalir. Ima belo, črno in rjavo dlako. Rad se 

carta. Skotil se je 4.2.2015, torej je star 1 leto, to je po pasje 7 let. 

King Charles kavalir ima zelo dolga ušesa, črno-bel rep in je takšen 

kot Lucy, psička smučarke Lindsey Vonn. Lucy, uuuuuuuu!!! 

Nekega dne, ko sem igral harmoniko, je moj kuža Lary začel tuliti. 

Gledal sem ga, kaj je zdaj to. 

Ugotovil sem, da je pevsko nadarjen. Uuuuuu je pel in pel, pa še 

uuuuuuuuuuuuu. Ko sem nehal igrati, se je šel Lary crkljat k sestri 

Piki. Lucy, uuu!!! 

To je moj kuža, pevec Lary 

 

Gal Majcen, 2.b 
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Moja muca 
 

 

Doma imam mačko po imenu Pika. 

Ima črna ušesa, s katerimi dobro sliši, in majhen roza smrček, s 

katerim dobro voha. S tankimi malimi belimi brčicami lovi ravnotežje. 

Ima tudi majhne bele tačke. Je črno-bele barve in je nagajiva. Ata se 

dostikrat jezi nanjo, ker si brusi nohte na sedežni. Sreča je, da nima 

prevelikih krempljev. 

Je spretna in gibljiva. Ko jo dam na balkon, je zelo srečna, ker se 

lahko razgiba. Najraje jo imam zjutraj, kadar prede. Prede samo 

takrat, ko je zaspana ali ko je lačna. 

Hranim jo z domačo hrano in hrano iz pločevinke. Bojim se, da mi  

pobegne, zato jo imam kot hišno mačko. Nujno potrebo opravi v 

pesku, ki ga kupim in redno menjam. 

Imam jo zelo rad. 

Luka Tomašević, 4.a 
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Četrtošolci pa v šoli najraje sanjarijo. ;-)  

 
Sanjarim, da ko bom velika, bom po poklicu paleontologinja, saj se mi 

zdi zanimivo primerjati kosti. Najbolj si želim, da bi delala na terenu. 

Najraje v Kanadi. O tem sanjarim, ker imam rada dinozavre. 

Tjaša Kolarič, 4.a 

 

Sanjam, da bi bil najboljši nogometaš na svetu. Na vsaki tekmi bi 

zadel gol. Vedno bi zmagal in moja ekipa bi vedno dobila pokal. Rad bi 

videl Messija in se z njim slikal. 

Rene Roter, 4.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaz sanjam o svojem filmu. Želim si, da bi z njim postala slavna… 

Sanjarim tudi o svoji glasbeni poti. Zdaj si še ne upam kar stopiti na 

oder, a vem, da mi bo enkrat uspelo… 

Pa svojo knjigo bi rada napisala. Pri tem bi mi lahko pomagal ati, saj je 

tiskar… 

Torej sanjarim o svojem življenju, o čarovniji, ki me vodi po moji poti. 

Pia Novak, 4.b 
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Sanjarim, da bi postal profesionalni 

plesalec, da bi osvojil kakšen pokal na 

plesnem tekmovanju. Sanjarim tudi o 

dobri službi in da bi, ko odrastem, imel 

svojo družino. 

Tilen Leskovar, 4.b 

 

 

 

 

 

Jaz sanjarim o svoji karieri. Želim postati svetovno znana igralka. Na 

šolskih prireditvah bi sodelovala s prijateljicami in veliko govorila! 

Skupaj z njimi bi nastopila v filmu… pa saj skupaj že pišemo knjigo. 

Sanjarim tudi o svoji ljubezni, a je ne izdam. Želela bi postati 

primabalerina ali jazzbaletka in imeti svojo kolekcijo. 

Sara Svena Soršak, 4.a 

 

Sanjarim, da bi bil nekoč dober karateist in hokejist. Približno kot 

Anže Kopitar. 

Nik Bratuša, 4.a 

 

Sanjarim, da bi odšla v Avstralijo, ker so tam lepe živali. Rada bi 

postala veterinarka in nekoč imela haskija. 

Tija Žnuderl, 4.a 

 

Ko sem bil mlajši, sem komaj čakal, da grem v šolo. Všeč so mi bile 

šolske potrebščine in ko sem prvič prišel v šolo in videl veliko 

učilnico, mi je bila všeč. 

Sanjam, da bi bil v šoli zelo uspešen. To mi pomeni vse, zato bi rad 

izboljšal ocene in imel več sreče in uspeha. 

Žan Kosi Kranjc, 4.b 
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Sanjarim o robotu, ki bi delal vse. Bil bi črno-bel. Glava bi bila 

okrogla, telo pa pravokotno in srednje 

debelo. Na koncu rok in dlani bi imel tri 

prste, noge bi imel normalne in na podplatih 

koleščke. 

Moj robot bi mi pomagal delati za šolo, vse 

bi mi kupil, opravljal moja dela in pospravil 

bi mi sobo. Z njim bi se igral z igračami in 

igrami ter računalniške igrice. To je robot, 

o katerem sanjarim. 

Rok Poštrak, 4.a 

 

Sanjarim o tem, da bi imela hišico na drevesu. Imela bi daljinec 

namesto ključa. Ko bi rekla, Vrata odprite se, bi se vrata odprla. Hiša 

bi spreminjala barve, da je nobeden ne bi videl. V njej bi živela sama. 

V gozdu bi opazovala živali in rastline. Kdaj pa kdaj bi k sebi povabila 

svojo najljubšo in najboljšo prijateljico Ano. Skupaj bi opazovali 

naravo in zvečer skupaj jedli večerjo. Preden bi se poslovili, bi Ana 

zaigrala na klavir, jaz pa bi izvedla ritmično gimnastiko. 

Nuša Krajnc, 4.b 

 

Rad imam šport. Najraje imam nogomet, judo in odbojko. Nisem se še 

odločil, s katerim športom bi se ukvarjal profesionalno. Šport bo moj 

poklic. Po končani karieri bom trener. 

Štef Mlakar, 4.a 

 

Sanjarim, da bi šla na koncert Bruna Marsa in da bi ga osebno 

spoznala. Sanjarim tudi, da bi znala čarati in bi si pričarala konje in 

krte. 

Alin Kovač Draksler, 4.b 

 

Sanjarim, da bi šla v Pariz, izdelovala obleke, imela hišico na drevesu 

in da bi moji starši še dolgo živeli. 

Anamari Tone, 4.a 
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Rada bi imela starejšo sestro. Rada bi imela tudi takšno igrišče, da bi 

se lahko sprehajala s svojim konjičkom. Ne bi bilo treba v šolo, ker bi 

že vse vedela. Pisala bi dolge zgodbe in pravljice. Imela bi deset 

otrok, bili bi pri meni in bili najbolj pridni otroci na svetu. Živela bi do 

neskončnosti in bi vedno imela svoje starše, dedke, babice, brate, 

sestre,... zelo, zelo bi to rada. 

Tjaša Antauer, 4.a 

 

Jaz sanjarim o tem, da bi lahko delal karkoli. Šel bi v Gardaland, vozil 

bi se z vlakci smrti in ob 23ih, ko se zapre, bi sedel na letalo, šel do 

Mont Everesta in plezal na vrh. Z letalom bi prepotoval Azijo in ves 

svet.  

Naredil bi sneg, da bi lahko smučali, se kepali in sankali. Če bi me 

zeblo, bi si pričaral bazen s toplo vodo. V bistvu bi lahko naštel toliko 

stvari, da bi se mi zmešalo. 

Urban Š., 4.b 

 

Sanjarim o avtku na daljinca, ki bi šel 90 km na uro in bi bil velik in 

lep. Imel bi tudi 5 avtkov Hot Wheels. Imel bi tudi iphon 6, ki bi imel 

več vrst kamer. V sobi bi imel 2000 vatni zvočnik in čevlje na vzmet, 

ki odbijejo 2m v zrak, pristanek pa je ublažen. Naj omenim še turbo 

rolko, ki bi šla 100 km na uro in štirikolesnik z 12 konji i 150 kubiki. 

Luka Tomaševič, 4.a 

 

Sanjarim o božiču z dišečo smrečico z lepimi okraski. Malo od nje pa 

vroč kamin, ki me vabi k sebi. V svoji postelji ležim z vročo čokolado, 

v katero namakam rdeče jagode, zunaj pa pada bel sneg. Ko pojem, se 

po zasneženi cesti pripeljejo avtomobili, okrašeni z vsemogočimi 

okraski. Pocingljajo zvončki in grem hitro odpret. Zadišijo keksi in 

zagledam darila. Vse razdelimo in potem jih odpiramo. Nekaj časa 

gostje ostanejo, potem pa grejo domov, mi pa spat. Naslednje jutro 

nas čaka pospravljanje. 

Minca Munda, 4.b 
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Sanjarim o majhni kmetiji z veliko živali. Imela bi krave, ovce, koze, 

kokoši in konje. Živali bi se pasle na ograjenem pašniku. Imela bi 

pomočnike, da ne bi sama opravljala vsega dela. 

Imela bi tudi hišo na morju, v njej pa mačko, psa, papagaja in 

akvarijske ribice. Skrbnica bi pazila na hišo in hišne ljubljenčke. 

Sicer pa je zame dovolj in sem zadovoljna s tem, kar imam. 

Manja Fekonja, 4.a 

 

Zelo redko sanjam. Takrat pa so moje sanje vesele ali žalostne. 

Pred nekaj časa sem na televiziji gledal o beguncih. Pokazali so 

posnetke o nekem begunskem dečku in tisto noč sem sanjal. 

Bil sem nekje daleč od doma. Mama me je držala za roko, okoli naju 

pa ljudje, ki so hodili in hodili. Naenkrat so začeli teči, mama me je 

spustila in tekla za njimi. Ostal sem sam. Jokal sem. Nihče se ni 

ustavil. Še bolj sem jokal in klical mamo. Takrat me nekdo začne 

tresti in klicati. Jakob, zbudi se! Tukaj sem! Odprl sem oči in zagledal 

svojo mamo. Bil sem je zelo vesel. Stisnila me je k sebi in potolažila. 

Srečen sem zaspal. 

Jakob Hrastnik, 4.a 

 

Sanjarim, da bi šla v deželo iz 

puzzlov. Hiše, bloki, stolpnice, 

drevesa, reke, morja, gasilski dom, 

kulturne ustanove in čisto vse bi bilo 

iz puzzlov. Samo ljudje bi bili 

normalni. Tudi naša oblačila bi bila 

običajna. Jedli pa bi hrano iz pazzlov, 

ki pa bi imela okus kot prava. Dežela 

iz puzzlov bi se zelo, zelo svetila. Res 

bi rada šla v svojo izmišljeno deželo 

in obiskala kraje ali stvari, ki si jih še 

domišljam. 

Zarja Puh, 4.a 

 



Beseda ni konj                                                                              OŠ Rada Robiča Limbuš 

31 
 

Jaz obožujem One direction. Prej jih je bilo pet, zdaj pa so samo še 

štirje. Sami fantje. Všeč mi je Harry Styles, ali kot se glasi njegovo 

pravo ime Harry Edvard Styles. Zato sanjarim, da bi šla na njihov 

koncert. Ko bi peli mojo najljubšo pesem, bi me Harry povabil na oder 

in bi peli skupaj. Po koncertu bi bila Harryeva najboljša prijateljica. 

Všeč so mi vse njihove pesmi, sobo imam polepljeno z njihovimi plakati 

in na telefonu 

imam Harryevo 

sliko. 

Anaia Kolar, 4.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanjarim, da bi postala slavna harfistka, kot je Catrin Finč, 

raziskovalka, da bi raziskovala džunglo in iskala inkovska mesta ter 

raziskovalka, ki bi v laboratoriju delala različne poizkuse in 

eksperimente. 

Harfo igram že zdaj in mi gre zelo dobro. Raziskovalka in 

znanstvenica želim postati, ko odrastem. Rada bi našla El Dorado, 

čeprav bi bilo to zelo tvegano in raziskovanje in izkopavanje bi trajalo 

celo večnost. V laboratoriju bi iznašla kaj uporabnega, seveda pa 

nočem, da bi kaj explodiralo.  

Želim si postati športnica, zdaj hodim le na atletiko in dobro mi gre 

met vortexa, skok v daljino ter šprint. Na tekmovanju v šprintu sem 

bila peta. 

Upam, da bom postala to, kar si želim. 

Hana K. Lešnik, 4.a 
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Jaz običajno sanjarim, da sem slavna pianistka, kot Wolfgang 

Amadeus Mozart, Bethoven ali Liszt. Hodila bi po svetu in postala 

pianistka in primabelerina. Igrala bi skladbe Roberta Kampleta, na 

primer kvartno ali kvartsekstakordno in sekstakordno. Igrala bi tudi 

skladbe od Bacha. 

Včasih bi s prijateljico Saro šla kam na kavo.  

Sanjarim tudi, da bi svet postal iz sladkorja, sladkorne pene, 

sladoleda, piškotov in čokolade. Sem precej sladkosnedna, zato bi 

pojedla kaj teh sladkarij. Moja hiša bi imela vrata in okna iz čokolade, 

streha bi bila iz bonbonov, dimnik pa bi bil pol metrski muffin. 

Zunanje stene hiše bi bile iz piškotov in sladoleda. Postelje, omare in 

miza, bi bile iz bele in rjave čokolade, vse drugo pohištvo pa iz 

različnih sladkarij. 

Včasih sanjarim tudi, da bi postala mačka in ptica. Če bi postala ptica, 

bi lahko letela. To bi bilo fino. Če bi postala mačka, bi lahko zelo dolgo 

ležala in spala. 

Neža Musil, 4.a 
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BEL GOLOB 
 

Nekoč, kot že veste, pred davnimi časi, so živele tri golobice. 

Dogovorile so se, da pripeljejo svoje mladiče. Na prihodnje srečanje 

sta jih dve pripeljali, ena pa ne, ker jih ni mogla imeti.  

Šele čez nekaj časa je bela golobica izvalila malega belega goloba. 

Imenovala ga je Belinec. Bil je bel kot sneg. 

Ko je malo zrasel, ga je nekoč zajček vprašal: »Hej, Belinec, zakaj si 

tako bel?« Golob ga je začudeno pogledal in vprašal: »Od kod si se 

vzel?« Zajec je bil prestrašen, a se je vseeno opogumil in rekel: 

»Oprosti, da sem te dražil.« 

Golob mu je oprostil, postala sta prijatelja in bila vesela, da sta se 

našla. 

Ajda Obretan, 2.a 

 

 

 

 

ČOKOLADNA DEŽELA 
 

Nekoč je živela tablica čokolade. Ime ji je bilo Maja. Vedno je na 

sebi imela kravato, ki je bila rdeče-bela. To kravato je oboževala. 

Ko se je sprehajala po čokoladni cesti, jo je napadel čokoladni starec 

in ji vzel kravato. Vsa obupana je sedla na čokoladno klopco. Kar brez 

opozorila je priletela dobra vila. Izpolnila ji je tri želje. Prva je bila 

vojska zmajev, druga krpa za mamo in tretja pet bolh za psa. 

Maja je šla poiskat čokoladnega starca. Zagrozila mu je, da če ji ne 

vrne kravate, ga bo napadla z zmaji. Starec je zbežal in odvrgel 

kravato. Pobrala jo je in odšla domov. 

Doma je mami podarila novo krpo, s katero je lahko čistila posodo, 

psu bolhe, da se je lahko praskal, in srečno so živeli do konca svojih 

dni. 

Rene Roter, 4.a 
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Petošolci so pisali, kako je doma, kakšne so pri njih 

navade in običaji: 

 
Pri nas doma je zelo pestro in veliko se smejimo. Vsi se vsako leto 

zelo veselimo pusta. 

Že dva meseca prej potekajo pogovori in razmišljanja o pustnem 

kostumu. Včasih ga naročimo, včasih pa sešijemo. Zmagali smo že na 

večih tekmovanjih za najboljšo masko. 

Preden gremo na pustovanje, so velike priprave. Med seboj si 

pomagamo obleči kostume in nadeti maske. Našemljeni gremo 

prestrašit tudi sosede, prijatelje in sorodnike. Smešno je, ko nas ne 

prepoznajo. Tudi druge pustne maske sprejmemo kar v kostumih. 

Nekatere pustne maske sploh ne upajo vzeti sladkarij. Ob tem se 

vedno zelo nasmejimo. 

Tudi letošnji pust je že tik pred vrati in naša letošnja maska je že 

izbrana. V kaj se bomo ta dan našemili, vam seveda ne smem zaupati. 

Tim Hube, 5.b 

Tim, 1.b 

Pri nas se radi 

veselimo, tako da se 

družimo s prijatelji. 

Otroci se poleti 

igramo na bunkerju 

na travniku, pozimi 

pa izdelujemo iglu. 

Radi smo zunaj na 

zraku in se igramo. 

Največkrat se 

vidim z Lino, ker je 

naša soseda. Zna 

biti zelo zabavna, zato se veliko smejiva in zabavava. 

Za božič je pri nas veselo, saj se dobimo z vsemi sorodniki, za novo 

leto pa se že tradicionalno dobimo s prijatelji na Pohorju. 

Rada se smejim, zato mi je doma všeč in upam, da bo tako tudi ostalo. 

Kaja Fidler Jurič, 5.b 
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Za nas je nedelja sproščojoč dan. V nedeljo si odpočijemo od 

napornega tedna. 

V nedeljo radi spimo vsaj do 8.30, potem se zberemo v dnevni sobi. 

Nekaj časa gledamo tv, potem si vsi skupaj pripravimo zajtrk. 

Ponavadi greva po zajtrku z bratom metat na koš, zdaj je zima, zato 

delava iglu. Ob 12ih se odpravimo kuhat kosilo. Mama skuha juho, ati 

pripravi  solato, jaz pa spečem kokoš v odlični curryevi omaki. 

Po kosilu pogledamo kakšen film, potem pa je čas za sesanje. Staš 

mora pospraviti svojo sobo, jaz posesam hišo, mama pospravi posodo, 

ati pa si uredi pisarno. Če je zunaj lepo vreme, gremo po opravljenem 

delu na teraso. Z bratom se do mraka igrava zunaj. 

Večerja pri nas ni tako obilna, saj se precej najemo pri kosilu. Preden 

gremo spat, se igramo še različne družabne igre. 

Nedelja je moj najljubši dan v tednu in komaj čakam naslednjo. 

Tim Kotnik, 5.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lia, 1.b 

 

 

Pri nas doma imamo navado, da gremo vsako leto 26. Decembra, na 

obletnico smrti mojega dedka, v cerkev k maši. Po maši gremo na 

skupno kosilo in se družimo s sorodniki. 

Maša Židov, 5.b 
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Opisal bom moj najljubši praznik, to je božič. 

Nanj se začnemo pripravljati tri dni prej. V kleti poiščemo okraske, 

jih pregledamo in okrasimo stanovanje. Babica in dedek okrasita 

dvorišče in zunanji del hiše. Z mamo izdelava nove okraske, prebirava 

različne recepte in na koncu spečeva pecivo ali piškote. 

Na predbožično popoldne postavimo božično drevo in ga okrasimo. Z 

mamo skrbno pripraviva božično večerjo, za nabavo hrane poskrbiva z 

očetom. 

Pred večerjo se že zelo veselim daril, ki me čakajo pod domačo 

smreko, pri prababici, pri babici in dedku. 

Tjaš Kavčič, 5.b 

 

 

 

 

 

 

 

Nik, 1.b 

 

Na predbožični večer smo pri nas doma, tako kot vsako leto, krasili 

božično drevo. Odločili smo se, da bo stalo v dnevni sobi in tako 

krasilo prostor. 

Z mamo sva zbrala stebrne in rdeče okraske in z njimi okrasila drevo, 

oče pa je na koncu dodal še modre lučke. Tudi jaslice smo položili pod 

smrečico. 

Proti večeru sva se z mamo lotila peke božičnih keksov. Najprej sva 

pripravila testo, potem pa sem z različnimi modelčki oblikoval 

piškote. Poslušali smo božične pesmi in prepevali. Ko so bili keksi 

pečeni, so bili zelo lepi in okusni. Sledila je okusna večerja in 

druženje z domačimi. 

Naslednje jutro so pod smrečico čakala darila. Bil je božič in manjkal 

je samo sneg. 

Marko Krašovec, 5.b 

 



Beseda ni konj                                                                              OŠ Rada Robiča Limbuš 

37 
 

Pri nas doma vsako leto postavimo jelko in jaslice. Jelko okrasimo z 

okraski in lučkami, pod njo pa postavimo jaslice. 

Na božični večer se vsi skupaj zberemo za mizo, kjer uživamo ob 

praznični pojedini. Pred spanjem pod jelko nastavimo kozarec mleka 

in krožnik piškotov. 

Naslednje jutro pohitim pogledat, kaj mi je prinesel Božiček. 

Jan Herlič, 5.b 

 

Pri nas postavimo jelko na božični večer, podremo pa jo na novo leto. 

24.12 gremo na pohod na Pekrsko gorco. Takrat je v cerkvi maša in 

pride Božiček. Gredo tudi babica, dedek, teta, stric in sestrična ter 

še en stric s punco in vsi nosimo bakle. 

25.12. pa odpiramo darila. 

Miha Maroh, 5.b 

 

Povedala vam bom, kako jaz s svojo družino praznujem božič. Najprej 

grem z očetom in mamo nakupovat. Nakupimo darila, hrano, okraske, 

pijačo, ovojni papir in trakove. Nato vsi skupaj zavijamo darila za 

prijatelje in sorodnike, prav tako naredimo tudi voščilnice. Za ta 

poseben čas povabimo tudi sorodnike. 

Z mamo spečeva pecivo, oče pa nama podaja sestavine. Na koncu še v 

lepih božičnih barvah pripravimo mizo in čakamo sorodnike. Ko 

pridejo, si najprej izročimo darila, potem sedemo za mizo. Otrokom 

ponudimo kakav in piškote, odraslim pa kavo. Ko si izmenjamo 

pomembne novice, se otroci odhitimo igrat v sobo. Skupaj pišemo 

Božičku.  

Odrasli nas pokličejo k večerji, potem pa gremo pod smrečico 

pogledat, če je Božiček že nastavil darila. Zvečer zelo radi gledamo 

božične filme. Zelo dolgo smo budni, se veselimo in se imamo radi. 

Upam, da bo naslednji božič enak. Vem, da prijetnega božiča ne 

naredijo darila, ampak druženje s tistimi, ki jih imaš rad. 

Belana Jezovšek, 5.a 
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Pri nas doma božič poteka takole. 

Teden pred božičem postavimo jelko. 24., na božični večer povabimo 

domov sorodnike. Imamo tradicionalno božično večerjo. Okoli pol 

desetih Božiček nastavi darila. Budni smo do polnoči, ko se babi, ati in 

dedi odpravijo k polnočnici. Midva z bratom spiva in se zgodaj zjutraj 

še v pižamah odpraviva k babici po darila.  

Ko se zbudita še mami in očka, se odpravimo po darila tudi k babici, ki 

živi v Pekrah. Tam tudi jemo kosilo. Po kosilu se odpravimo nazaj 

domov. 

Pika Majcen, 5.b 
 

Ko pride božični večer, nas doma obiščejo obe teti in strica, 

bratranci, babici in dedek. S sestrico Sofijo jim božič polepšava s 

predstavo.  

Pred božičem z mami okrasimo smreko, pripravimo hrano in sladice, 

pečemo piškotke,... Sama naredim kokosove praline, ki so moji teti 

zelo všeč. Z očetom okrasimo stopnišče, na okna in zunanjo ograjo 

obesimo lučke.  

Ko pridejo gosti, imamo najprej božično večerjo, po večerji pa se 

zberemo v dnevni sobi, kjer s sestro pripraviva nastop. Letos sem 

pred nastopom imela kar veliko treme. Peli sva in 

bobnali. Ob koncu nastopa sem razdelila lepe želje. 

Nato sem v svojo sobo povabila sestro, teti, strica, 

mami, babici in bratrančke. Tam sem jim zaigrala 

violončelo. Ko sem zaključila z nastopom, smo zaslišali 

cingljanje zvončkov. Vrnili smo se v dnevno sobo. Na poti 

sem našla izgubljen božični zvonček. Zdelo se mi je, da 

je bil ta z Božičkovih sani. Ko sem vstopila v dnevno sobo, smo 

zagledali pod smreko kup pisanih božičnih daril. Začeli smo iskati 

svoja darila in jaz svojih dolgo nisem našla, saj so bila čisto zadaj za 

drugimi. V svojem zavoju sem dobila čudovito kapo z velikanskim 

cofom, v drugem je bil tablični računalnik, v tretjem pa kuharska 

knjiga. Ko sem si nadela kapo in odvila računalnik, sem bila Božičku 

zelo hvaležna. 

Za letošnji božič smo se imeli prekrasno. 

Alis Kamenšek, 5.b 
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Komaj se je šola dobro začela, že so tu božične počitnice.  

Božič je eden lepših in bolj priljubljenih praznikov. Običaj pri nas je, 

da pečemo piškote, krasimo smrečico, obešamo lučke,... Pred božičem 

je seveda potrebno narediti adventni venček, voščilnice, pa tudi na 

adventni koledar ne smem pozabiti. Na božični večer nam babica 

pripravi božično večerjo, potem pa pogledamo božični film. Po koncu 

smo že vsi tako zaspani, da ležemo k počitku. Zjutraj nas pod 

smrečico čakajo božična darila. 

Silvestrovo ponavadi preživimo doma. Ob 23.00 pridemo na ulico in 

skupaj s sosedi pričakamo novo leto. Letos pa je bilo moje 

silvestrovanje malce drugačno. 

Okoli 17. ure sem odšla k sošolki Maši. Skupaj sva pojedli večerjo in 

odšli gledat televizijo. Mašina mama je okoli 20.30 odšla k sosedom, 

zato sva bili sami. Potem je po mene prišla mami in odpeljali sva se 

domov. Skupaj s sosedi smo pričakali novo leto. Bedela sem do 2.15, 

potem pa sem bila že tako izmučena, da sem naslednje jutro spala do 

10.30. Tako sem preživela silvestrovo. 

Lana Boršič, 5.b 

 

31.12. smo se mami, ati, brat Lan in jaz napotili k teti. Prišli smo 

podnevi, zato smo se otroci šli igrat. Komaj smo čakali, da bo ura 

polnoč. Večino časa sva s sestrično Evo pomagali v kuhinji, Lan pa je 

ležal pred televizijo. 

Nastopil je večer z okusno večerjo. Brata, ki nikoli ne je veliko, je 

moral priganjati stric. Po večerji smo segli po telefonih in postalo je 

dolgčas. Z Evo sva nagajali starejši sestrični in jo zalotili, kako si 

pošilja srčke preko facebooka. 

Končno smo dočakali novo leto. Ker živijo v dolini, smo se povzpeli na 

hrib in gledali ognjemet v Mariboru. Ko je nehalo pokati, smo se vrnili 

k hiši in je ati prinesel še naše rakete. Mi, ki smo gledali, smo stali na 

terasi, ati in Lan pa na travniku. Imeli smo 6 min dolg ognjemet. 

Še dolgo smo ostali budni, kartali, igrali šah,... Otroci smo šli spat ob 

treh, starši pa ob petih. Bilo je zelo zabavno. 

Lucija Dukarič, 5.b 
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ZGODBA ZA UČITELJE 

 

 
Enkrat pred davnimi časi je 

živel polž, ki si je želel iti v 

šolo. Verjamete ali ne, to se 

je tudi zgodilo. 

 

 

 

 

Ko je prišel v šolo, so ga vsi čudno gledali, ampak so se sprijaznili s 

tem. Rad je hodil v šolo, dobil je nove prijatelje. Ugotovili so, da ni 

važno, kakšni so tvoji sošolci. S polžem je bilo vsem zabavno, še 

posebej učiteljici, ki je še komaj imela pouk. Njegovim smešnicam so 

se vsi smejali. Učiteljica tudi. 

Ampak polž se je naveličal hoditi v šolo in je kar odlezel. Niso verjeli, 

da je odšel domov. Iskali so ga po celi šoli. Mili je menila, da je bilo za 

polža presuho, pa ni bilo tako. Polž je pogrešal mamico. Ugotovil je, da 

le ni tako zabavno hoditi v šolo.  

Ko je hitel oz šole, je priletela ptička. 

Hotela ga je pojesti. Ustrašil se je in 

mislil, da ga bo zdaj, zdaj pokončala. 

Pa ga ni. Rekla mu je, naj se je ne 

boji. Polž se ni več bal. Oba sta 

sklenila, da ni važno kakšnega 

prijatelja imaš in postala sta 

prijatelja za celo življenje. 

 

 Po večerji sta gledala risanke, jedla pokovko in se imela lepo. Včasih 

sta se skregala, ampak sta se spet pobotala in ostala prijatelja za 

vedno. 

 

Ajda Obretan, 2.a 
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LITERARNI NATEČAJ 2016 
 

 

V letošnjem šolskem letu je bil literarni natečaj posvečen 

25. obletnici slovenske osamosvojitve. 

 

Učenci 7., 8. in 9. razreda so zapisali spomine svojih bližnjih 

na prelomne dogodke osamosvojitve. 

Učenci 3., 4., 5. in 6. razreda so iskali rime in pisali 

domoljubne pesmi. 

Učenci 1. in 2. razreda pa so likovno ustvarjali na temo lepot 

naše domovine Republike Slovenije. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domovina je v kraju, h kateremu je priklenjena duša. 

Voltaire 

Ne sprašuj, kaj bo zate naredila domovina – 

vprašaj raje, kaj ti lahko storiš zanjo. 

John F. Kennedy 

Sladko in častno je umreti za domovino! Še slajše pa 

je za njo živeti. 

Horacij 

Domovina je kot družina; njeno vrednost spoznamo 

šele, ko jo izgubimo. 

Gustave Flaubert 
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SLOVENIJA 

 

Slovenija je naša domovina, 
 

v kateri toči se veliko vina. 

Tam ptice žvrgolijo, 

v vetru suhi listi šelestijo. 

 

Ljubeznivo sonce žari, 
 

ter vso naravo prebudi. 

Ko metulji v nebo poletijo, 

srečni v svobodi zaživijo. 

 

Obala morja v soncu pozlati, 
 

medtem ko morje valovi. 

Pravijo, da zemlja modri je planet, 

in majhen kotiček Slovenije v modrini morja je ujet. 

 

Veliki Triglav prekrit s snegom bledi, 
 

ko modro nebo sije iz globin oči. 

Blejsko jezero pod gradom leži 

in kačji pastir ob obali leti. 

 

Edinstvene Prešeren pesmi piše, 
 

takrat, ko marsikdo slikanice riše. 

Pesmi so o domovini 

in Julijini nemilini. 

 

Naša domovina ima veliko cest, 
 

hišk mnogo je, za žabji mrest. 

Zgodovina Slovanov je slavna, 

Karantanija naša dežela je davna. 
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In zasneženo Pohorje s svojimi jezeri slovi, 
 

vsak od nas po strminah zasneženih drsi. 

Planine tam so čarobno lepe, 

otroci se sankajo, smučajo in delajo kepe. 

 

Jablane v zelenih sadovnjakih že zorijo, 
 

jabolka pod soncem zlatim medijo. 

Ko iz sadovnjakov zadiši, 

jesen se v deželi prebudi. 

 

A ljubezen do domovine 
 

nikoli ne izgine. 

Ne raztopi se, ne zbledi, 

v srcu jo nosiš do konca dni. 

 

Alis Kamenšek, 5.b 
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SLOVENSKI KRAJI 

 

Slovenski kraji so mali 

in s soncem obsijani. 

Meni je Slovenija najlepša 

država, 

ker tam Lipica je zdrava. 

Tam doli v lepem Kopru 

se zabavajo kot v helikoptru. 

Je v Mariboru mestni park, 

kjer rad sprehaja se deček Mark. 

Je Ljubljana res velika, 

tam doma je vsa olika. 

Slovenija ima veliko lepih poti, 

dajmo, obiščimo jih vsi! 

Lena Trantura, 3.b 

 

DOMOVINA 

 

Domovina je moja dežela, 

v domovini mi je zelo lepo. 

A ko sem v tujini, 

mi je malce hudo. 

 

Domovina je Slovenija, 

ki velik je dragulj. 

V tem dragulju je še en dragulj. 

To so naši sorodniki in prijatelji, 

ki so nam vedno ob strani. 

Jernej Čarman, 3.a 
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JAZ IN DOMOVINA 

 

Moja domovina,  

jaz sem njen. 

Skupaj sva fina, 

jaz in domovina. 

 

Domovina je mama, 

oče domovine sem jaz in Nina. 

Skupaj v domovini se igrava ves čas. 

 

Domovina so reke, gozdovi, morja, 

polja, trate, modro nebo, 

prav zato nam je doma tako lepo. 

 

Za domovino je treba skrbeti! 

Eva Karba, 3.a 

 

 

 

DOMOVINA 

 

Domovina je lep kraj, 

domovina je čist kraj, 

v domovini se otroci igramo, 

Podimo za žogo in frfotamo. 

 

Odrasli za mizo sedijo 

in kozarček vina v roki držijo. 

Domovina je tam, 

kjer dobri ljudje živijo. 

Tiana Vogrinec, 3.a 
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SLOVENSKA DOMOVINA 

 

Slovenska domovina 

je lepa krajina. 

Kar pridi, 

če hočeš k nam, 

zabaval se boš vsak dan! 

Pridi v Postojnsko jamo, 

tam znamenitosti so povsod, 

ali pa v  Kranjsko Goro 

na pohod. 

Tu hiš je polno, mest preveč, 

daj, pridi v Slovenijo »tečt«! 

Slovenijo zvezde so obžarele 

in vrtnice vse zacvetele. 

Pri nas gozdovi so širni, 

nikjer drugje lepši in prešerni. 

Rubi Štrakl, 3.b 

 

 

Tu je moj dom, 

v njem srečen živim 

in lepe misli gojim. 

Amar Trumič, 3.a 
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MOJA DOMOVINA 

 

Moja domovina, 

stara in ljuba, 

mi je tako prima, 

ker sem domoljubna. 

 

Po domovini lahko hodiš sem in tja, 

po njej lahko blodiš, 

a vedno si doma. 

 

In kaj je moja domovina? 

So to ljudje? 

Zakaj se v njej počutim prima? 

Domovina, kaj to sploh je? 

 

Domovina, 

to drevesa so in rože, 

to velika je družina, 

to je moja domovina. 

Neža Musil, 4.a 
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MOJA LEPA DOMOVINA 

 

Moja domovina lepa je, 

v njej veliko gora vzpenja se. 

 

Ko greš čez mejo, 

začutiš domotožje, 

vsi to vejo. 

Včasih je tako močno, 

da se obrneš. 

Ko greš čez cesto, 

greš zato čez njo, 

ker te vleče nekdo. 

 

Domovina niso le reke, gozdovi, 

domovina so ljudje in prijatelji. 

 

Hana Kamplet Lešnik, 4.a 
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SLOVENIJA 
 

Slovenija je naša domovina 

in v njej vse štima. 

V njej je zelo lepo 

in radi se imamo. 

 

V Sloveniji imamo grb in zastavo, 

če hočemo ju videti 

moramo zapeti himno pravo. 

 

Zlata naša Slovenija, 

v tebi vsi lepo se imamo 

in zelo radi te imamo. 

Tilen Leskovar, 4.b 
 

 

 

V SLOVENIJI 
 

V Sloveniji je Postojnska jama 

in pred njo se ne prodaja slama. 

V Mariboru je zelo stara trta, 

pod njo krt rove vrta. 

V Kopru je nekaj morja, 

ki sega do obzorja. 

Vsak ve, da učitelje se vika 

in da pri nas je zaščitena planika. 

Učenci niso vedno vsevedi, 

živijo pa pri nas medvedi. 

V Lipici imamo lipicance, 

drugje pa tudi zaspance. 

V Ljubljani je grad, 

pod njim je skrit zaklad. 

In v Sloveniji rastejo tudi gobe, 

na njih si lisice brusijo zobe. 

Vid Forstner, 4.b 
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MOJA DEŽELA 
 

Rad imam naš kraj, 

ker je pravi raj. 

Se lovimo in hitimo, 

se igramo, 

ne garamo, 

se smejimo in ne spimo. 

Vsi smo pridni, 

nikdar nevidni, 

smo igrivi, 

nagajivi. 

Nejc, Požarnik, 4.a 

 

Ljubim ta svet.  

Ljubim ljudi na svetu. 

Ljubim to deželo, 

ko se jutro zbudi, 

ko sonce peče opoldne, 

ko pade večer. 

Ljubim to zemljo 

vsako minuto mojega dne. 
 

Povej prijatelj! 

Si videl takšne ljudi in takšno deželo? 

Priznaj! 

Iskal si jo, pa našel je nisi nikjer. 

Po svetu drugod ni takšnih ljudi, 

kot so v Sloveniji. 
 

Pa nas mlade poglej! 

V naše oči, misel in delo. 

Povej, kaj je besedo ti vzelo? 

Sonce, svetloba, svoboda 

in sreča v naših očeh? 

Nuša Satler, 6.a 
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DOMOVINA 

 

Kaj je domovina? 
 

Morda je to topel dom,  

ki ga vsak nima. 

Domovina je tudi moja družina. 

V njej so ljudje, 

ki me imajo radi, takšno kot sem. 

In jih imam rada tudi jaz. 
 

Domovina je kraj, 

v katerem živim, 

v katerem se vsakega dne veselim. 

Domovina je lahko tudi potok onstran gora, 

ali hrib, 

na katerem se veliko razigranih otrok igra. 
 

Kaj je domovina? 
 

Meni je domovina tudi šolska klop, 

ki v njej rastem v lepšo prihodnost. 
 

Kaj pa je tebi domovina? 

Gaja Strmšnik, 6.b 
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MOJA DOMOVINA 

 

Ti si ena in edina, 

moja domovina. 
 

Tebe rad imam 

in ne bi šel kam drugam. 
 

Veliko si mi dala, 

zato ti pravim – HVALA! 
 

Hvala ti za vse lepote 

in dane mi dobrote. 
 

Hvala ti za gore, reke, polja 

in za majhen košček morja. 
 

Hvala, da lahko ti vse zaupam 

ter v tebi prebivam. 
 

Ti si ena in edina, 

moja domovina. 

Urban Hajnc, 5.a 

 

DOMOVINI 
 

Ljuba naša domovina, 

lepota tvoja je višina. 

Kot poetova si poezija, 

lepa nežna melodija. 

Kot orkestrova si simfonija, 

točno uglašena kot harmonija. 
 

Tvoja melodija nastaja, 

ko listje šelesti, 

ko morje valovi, 

ko se veter skozi veje vije, 

ko sonce na plažo zlato sije ... 

Alis Kamenšek, 5.b 
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SLOVENIJA MOJA DEŽELA 

 

Slovenija, moja domovina, 

Lepa si kot slikarjeva mojstrovina. 

Onkraj širnega sveta 

Velika kot čebelica. 

Edinstveni so tvoji zakladi, 

Neizmerno jih imamo radi. 

Igramo se v morju, se po travniku podimo, 

Jame odkrivamo, radi v gorah tičimo. 

A ne mine dan, da se ne veselimo. 
 

Maribor na Štajerskem leži, 

Ob Dravi najstarejša trta živi. 

Jezero na Bledu se z otokom ponaša, 

A z njim številne turiste prinaša. 
 

Domuje v Alpah naš Triglav, 

Enkrat ga bom gotovo obiskal. 

Žoga, smuči – navijamo vsi, 

Enkratni športniki Slovenci smo mi. 

Le ne nehajte po Sloveniji potovati, 

Ampak se trudite čim bolj jo spoznati! 

Tim Kotnik, 5.b 
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SLOVENIJA 

 
O, Slovenija, 

naša domovina, 

res si majhna, 

a hkrati velika kraljevina. 

 

Pa pojdimo en mali krog, 

da si pričaramo 

en velik mavrični lok. 

 

Iz Bele krajine nam že veselo maše 

Zeleni Jurij z bližnje paše. 

Prav res, smeji se do ušes, 

saj podaril nam je velik ples. 

 

Že hitimo naprej 

proti stari, megleni, 

Ljubljani, zjutraj še leni in zaspani. 

 

Na mostu pozdravijo nas zmaji, 

ki so z repi otrokom mahali. 

Na tem mostu Urška vihala je nos, 

saj noben fantič ji ni bil kos, 

dokler v temne valove je ni 

spravil MOŽ POVODNI. 

 

Na Meranovem prva trta dozori, 

in NADVOJVODA JANEZ s svojim vinčkom prihiti. 

Tako vesel je do nebes, 

da priredi en velik Limbušfest. 

 

O, Slovenija, 

naša domovina, 

res si majhna, 

a hkrati velika kraljevina. 

To posebej občutimo takrat, 

ko himna zaigra, 

našim športnikom v čast. 

Lana Boršič, 5.b 
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DOMOVINA 
 

Si ena in edina, 

moja domovina. 

Si kot mama, 

pri tebi nisem nikoli sama. 

 

Ko grem v svet, 

se rada k tebi vrnem spet. 

In ko pridem nazaj, 

me tam čaka moj domači kraj. 

 

Zagotovo veš, da nikoli te ne dam 

in rada te imam. 

In vedno si mi v pomoč, 

vsak dan in noč. 

Pia Grudnik, 5.a 
 

Draga moja domovina 

v srcu si mi ti edina. 

Kot angel si, ki prepeva 

mi najlepše pesmi dneva. 

 

Lepote tvoje občudujem 

in se nad njimi navdihujem. 

Ti naš ponos Slovencev si 

in dom prebežnih zdaj ljudi. 

 

Tudi če sem daleč stran, 

v srcu nosim te noč in dan. 

Kot mati si, 

ki me pomiri. 

 

Jezera, gore in gozdovi 

te krasijo iz dneva v dan, 

reke bistre dajejo energijo nam. 

 

Mesta so še vedno zelena, 

to je moja domovina ena. 

Nika Vecl, 5.a 
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BODIMO PONOSNI SLOVENCI 
 

 

Domovina je zame nekaj, kar mi daje občutek varnosti in topline, kamor se vedno 

rada vračam. Rada se vračam v lepo Slovenijo, v tako imenovani raj na zemlji. 

Vsakič me prevzame prav poseben občutek, ko ugledam vse te lepote, ki jih 

premore naša dežela. Ne morem si predstavljati, da bi morala v javnosti govoriti 

kak drug jezik, da bi mi bila moja materinščina prepovedana in da ne bi bili 

svobodni. Zato sem zelo hvaležna vsem našim prednikom, ki so se borili za 

svobodno Slovenijo, za nas Slovence. 

Povprašala sem svoje starše, kako je bilo, ko se je začela osamosvojitvena vojna 

za Slovenijo. Mamin odgovor je bil:,,Bila sem sama v stanovanju, ko so me kar 

naenkrat prebudili zvoki siren, tankov in letal. Prižgala sem radio in izvedela, da 

smo napadeni in da naj ostanemo v svojih domovih, saj je možnost zračnega 

napada. Zelo sem se ustrašila, saj sem bila sama, moja mama in vsi ostali so bili 

drugje, bala sem se tudi za njih, tvoj oče pa je bil v službi in nisem imela pojma, 

kaj se dogaja z njim, vse dokler ni prišel nazaj domov." 

Oče mi je povedal:,,Kot vsak dan sem se normalno odpravil v službo in vse je 

potekalo v najlepšem redu, dokler nas niso obvestili, da smo napadeni. V tistem 

trenutku smo morali vsi v zaklonišče in tam smo ostali do konca dneva, nato pa so 

nas le spustili domov, cel dan sem bil v skrbeh za svojo družino in tvojo mamo, ki 

je bila sama v stanovanju. Naslednji dan nisem rabil iti v službo in prav tako me 

niso poklicali v vojsko, moral pa sem biti v stalni pripravljenosti in pomagati v 

zdravstvenem domu." 

V vojsko so takrat poklicali dva moja strica, eden je vozil orožje s Pohorja v 

Pekre in nato tudi sodeloval v pekrskih dogodkih, drugi pa je bil na območju Ruš 

in gor naprej proti Slovenj Gradcu. Oba sta vojno prestala brez večjih poškodb, 

povedala pa sta mi, da je bilo zelo napeto, da je v njih bilo malo strahu, ampak 

tudi veliko ljubezni do domovine, ki jih je gnala naprej in jih spodbujala, da se 

niso predali. 

Ko sem vse to izvedela, sem začela razmišljati, kako bi bilo, če bi jaz živela že 

takrat. Verjetno bi bila zelo prestrašena. Ponosna sem, da sem Slovenka in 

hvaležna vsem, ki so zaslužni za to, da smo lahko svobodni in ponosni. Ponosni smo 

lahko na lepote naše dežele, na uspehe v športu, gospodarstvu in povsod, zato 

pozabimo že enkrat na politiko, bodimo zadovoljni s tem, kar imamo, in bodimo 

ponosni Slovenci. Saj imamo več kot dovolj razlogov, da smo. 

Anja Petar, 9.b  
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Spomini na osamosvojitev 

 

    Po vsaki vojni se zgodijo v vsaki državi razne spremembe politične in 

gospodarske, tako je bilo tudi pri nas, v Sloveniji. 

     V državi živijo vseh vrst ljudje,  razlikujejo se po politiki, veri in drugih 

življenjskih pogojih.  

Naša bivša država (SFRJ) je bila mešanica različnih ljudi celega Balkan,  a živeli 

smo vsi v več ali manj dobrih odnosih enopartijskega sistema. V zgodovini  smo 

Slovenci živeli pod raznimi režimi, zato smo pričeli razmišljati o svoji neodvisni 

državi Sloveniji. Po smrti predsednika SFRJ –Tita,  so se pričele kazati 

raznolikosti med narodi, ki smo prej živeli v eni državi. Zato smo se Slovenci 26. 

decembra 1990  na referendumu odločili za samostojno državo Slovenijo. 23. 

maja 1991 so se pričele provokacije JLA. Pri obrabnem domu v Pekrah so s tanki 

in vojaki obkolili dom, v katerem so se urili prvi slovenski vojaki pod okriljem 

Teritorialne obrambe. Iz bivše vojašnice Kadetnica so s topovi obstreljevali 

razgledni stolp na Pohorju. Slovenci smo takrat pokazali enotnost in se združili 

proti JLA. V Mariboru so avtobusi in tovornjaki zablokirali ulice, da JLA ni mogla 

z vojaškimi vozili na cesto. V Mariboru je padla tudi prva smrtna žrtev za 

osamosvojitev. Po pogajanjih slovenske oblasti in vrha JLA so se dogovorili, da 

JLA zapusti Slovenijo ter Slovenija postane samostojna država. 

    Naša družina je s strahom spremljala dogajanje v vojni za Slovenijo, saj so v 

neposredni bližini našega doma padale rakete, ki so jih iz bivše vojašnice 

Kadetnica izstrelili proti Pohorju in Pekrski gorci. Skrivali smo se v kleti, medtem 

ko so se na hiši tresla okna. Z lesenimi stebri smo podprli strop kleti, da v 

primeru zrušitve hiše ostanemo celi v kleti, saj smo imeli takrat dva mala 

dojenčka. Ko so se stvari malo umirile, smo s sosedi debatirali, kako je kdo 

preživel bombardiranje. 

    Slovenci smo imeli srečo, da vojna ni trajala dolgo. Po končani vojni so se 

stvari počasi normalizirale, odstranjevale so se posledice vojne, ljudje so začeli 

hoditi v službo in otroci v šolo. Upam, da nihče v življenju ne okusi grozot vojne, 

sam  sem doživel grozote druge 

 svetovne vojne in vojno za Slovenijo in ničesar drugega si ne želim bolj kot miru 

na svetu. 

Blaž Jagodič, 7.a 

Pripovedoval: Grašič Silvester (deda) 
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SLOVENIJA, DRŽAVA POD ALPAMI, KI JE NEKAJ POSEBNEGA 

ZARADI NAS, KI V NJEJ ŽIVIMO 

 

Spomini na pomembne, prelomne dogodke nas mnogokrat povežejo. Še tesneje, 

močneje kot smo bili kadarkoli, hkrati pa nas znova spomnijo na pretekle 

dogodke, ko so se naši predniki močno borili za naš obstoj. Tudi letos bo prišel 

dan, ki nas spominja na pretekle dogodke iz leta 1991, ki je dodobra spremenil 

življenje vsem Slovencem in Slovenkam, saj letos mineva petindvajset let od 

obstoja Slovenije. 

Slovenija ni le moja domovina, prostor kjer živim, uživam. Slovenija je moja druga 

mati. Kljub temu, da v medijih velikokrat slišimo negativne novice, ki zadevajo 

našo državo, naj povem, da Slovenija ni politika. Slovenija je dežela ljudstva, 

skromnosti in poštenosti. Slovenija je dežela, kjer živijo najlepši, najboljši, 

najprijaznejši ljudje. 

Najprej sem mi je porajal dvom, kako lahko od mene, ki leta 1991 sploh še nisem 

bila na poti, zahtevajo kaj takšnega. A sem začela pogumno, premišljeno pisati 

malo zase, a predvsem za njo, Slovenijo, ki jo ljubim, hkrati pa neizmerno 

spoštujem.                                                                                                                                                                   

Pa pojdimo po poti, ki se jo spominjajo moji starši, stari straši, sorodniki. Seveda 

se je osamosvojitev začela z plebiscitom, ki se je odvijal 26. decembra leta 1990. 

Seveda je na volišča odšla večina ljudi, tudi moja mami, ki se takratnega 

plebiscita spominja kot nekaj, kar bo spremenilo našo prelepo deželo, in seveda 

je volila ZA. In minili so dnevi, meseci, rezultat nam je seveda znan. In prišel je 

dan, 25. junij, leta 1991, ko je bila v Ljubljani na Trgu republike razglašena 

samostojna Republika Slovenija. Takrat je Milan Kučan dejal: ''Danes nam je 

dovoljeno sanjati, jutri je nov dan.'' In prišel je nov dan, dan ko so na slovensko, 

takrat že samostojno ozemlje, stopili vojaki jugoslovanske vojske, ki so dodobra 

preplašili večino Slovencev.  

Ko sem mami vprašala, kako se spominja dneva, ko se je začela vojna za Slovenijo, 

mi je dejala: ''Bili smo prestrašeni, skrivali smo se v kleti pri sosednih, saj svoje 

nismo imeli. Z velikim zanimanjem smo poslušali radio, kjer so nas opozarjali na 

morebitne nevarnosti.'' Babi je bila na dan začetka še v službi, spominja se, kako 

je hitela čez celo mesto Maribor, da bi ujela še zadnji avtobus za v Selnico in 

uspelo ji je. Kasneje pa so bile avtobusne linije med mesti prekinjene zaradi 

nevarnosti. Oče se še spominja, kako je bilo pri njih v Konjicah dokaj varno, a je 

svojo varnost tvegal, ko je odšel v Tolmin po svoje igralce, košarkarje, ki so bili 
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takrat na taboru, ki je bil kasneje preklican zaradi vojne. Seveda so jo vsi odnesli 

dobro in se je izkazalo, da je bil strah zaman, a bilo je tako.  

     

Zdi se mi, da smo po osamosvojitvi postali družba, ki je požrešna, skopuška in ne 

privošči uspeha tistemu, ki si ga zasluži. Res, da smo z leti osvojili marsikaj in 

uspeli v marsičem, a smo se poslabšali ne samo kot država, temveč tudi kot 

družba. A Slovenija je prebrodila marsikatero krizo, preskočila marsikatero 

oviro in nas mnogokrat povezala v uspehih, predvsem v športnih.  

Slovenija, ljubim te bolj kot kadarkoli, zaradi tega, kar si mi dala, včasih odvzela, 

a mi hkrati pomagala, da živim svoje sanje tukaj in zdaj. Slovenija, ljubim te! 

Ivana Hlastec, 9.b  
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Pripovedovali so mi 
 

Pred kratkim sta k nam na obisk prišla babica in stric. Po televiziji so poročali o 

vojni v Siriji. Videli smo kako velike skupine beguncev bežijo v Evropo, da bi si 

rešili življenje. Ob tem trenutku so se mojim staršem, babici ter stricu obudili 

spomini osamosvojitvene vojne, saj so bili vsi udeleženi. Pripovedovali so o svojih 

občutkih in doživetjih ob osamosvajanju Slovenije. 

Babica mi je povedala, da so 25. junija 1991 zvečer po televiziji spremljali 

proslavo ob razglasitvi samostojne države Republike Slovenije. Vsi so bili 

vzhičeni. Prvič v zgodovini Slovenije so doživeli svojo samostojnost, rojstvo svoje 

države. Proslava je bila veličastna. Prvič je bila razvita naša zastava in zapeta 

nova himna,  7. kitica Prešernove Zdravljice. 

Naslednjega dne pa so se zbudili ob rohnenju tankov in oklepnikov, ki so prodirali 

iz kasarn po ulicah in so pred seboj povozili vse, kar jim je bilo v napoto: 

avtomobile, kolesa, avtobuse, tovornjake, ... Prodirali so proti mejnim prehodom v 

smeri Šentilja in Dravograda. Ljudje so bili šokirani, prestrašeni, negotovi. Niso 

mogli razumeti, kako je lahko jugoslovanska vojska napadla slovenske ljudi in 

uničevala lastnino in premoženje ljudi, ki so vzdrževali to vojsko in v kateri so 

vojaški rok služili tudi slovenski fantje. 

Stric se je spomnil, kako sta z babico bila na poti iz mesta ujeta v blokadi med 

dvema tankoma v Limbušu, pred mostom. Ker je bila na mostu blokada, tanki niso 

mogli nadaljevati svoje poti. Tudi ona dva sta bila ujeta, saj je bil za njima še en 

tank. Nato so tanki odpeljali proti Pekram, kjer so obtičali v drugi blokadi. 

Zaradi blokade  na mostu v Limbušu sta se babica in stric z avtom odpeljala proti 

spodnjemu Limbušu, kjer sta pustila avto in odšla peš domov v Laznico. O dogodku 

sta obvestila mojo mamo. Ker so želeli pomagati nedolžnim fantom, ki so služili 

vojaški rok, so se vsi trije s kolesom odpeljali proti Pekram. Malo pred pošto, pri 

tedanjem gostišču Račka, sta bila tanka ujeta med blokado, krajani Limbuša in 

Peker pa so se zbirali v znak podpore nedolžnim vojakom in jim ponudili pomoč. 

Njihov poveljnik ni dovolil vojakom vzeti ponujene pijače, rekoč, da je 

zastrupljena. Ob prigovarjanju ljudi, da se naj predajo se je razburil in začel 

groziti s pištolo, da bo vse postrelil. Grozil je tudi svoji ženi in sinu. Ljudje so se 

razkropili. Mama, stric in babica pa so odšli domov. Doma so slišali streljanje, po 

radiju pa so sporočali, da je Teritorialna obramba razorožila vojake v Pekrah. 

Ranjenega poveljnika pa so odpeljali v bolnišnico. 

Opisal sem zanimiv dogodek iz časa osamosvajanja. Bilo jih je veliko več, vendar 

ta se mi zdi eden izmed najbolj zanimivih. Lahko pa si tudi predstavljamo, kako 

grozno je bilo našim staršem in starim staršem. 

Če se ozremo, kako je bilo v tistem času in kako je zdaj, smo lahko zelo srečni. 

Lahko pa si tudi želimo, da nas ne doleti kaj podobnega. 

Jure Antolinc, 7.b  



Beseda ni konj                                                                              OŠ Rada Robiča Limbuš 

61 
 

 

SLOVENIJA – MOJ DOM 
 

Vsako jutro, ko vstanem in pogledam okoli sebe, vidim tisto toplo in varno domovino. Kraj, 

kjer sem se rodila in odraščala. Vem, da so se naši predniki trdo borili za to, da bi bila to 

naša domovina. Vendar nihče razen tistih, ki so okusili trpek okus prevare, hud občutek 

vojne, pa vendar na koncu sladek okus zmage, nam ne more povedati, kaj je res pripeljalo 

do zdajšnjega doma, ki si ga delimo vsi Slovenci. In ker sem želela vedeti, kaj je prestala 

ta moja ljuba dežela, moj večni dom, sem prosila babico, da mi opiše en sam spomin. 

Spomin, ki mi bo povedal, kaj smo bili pripravljeni storiti za svojo domovino. Spomin, ki 

mi bo vlil ljubezen Slovencev, ki so bili pripravljeni dati svoja življenja, za to kar imamo 

danes. Za dom. 

»V zaklonišče smo se bili zatekli, ko smo zaslišali sirene. In na začetku je bilo grozno in 

hladno, kasneje smo se seveda privadili. Pa vendar se še vedno spominjam tistega 

trpkega vonja po vlagi. Hvala bogu, z otroki nismo bili sami, saj je bilo več družin z nami. 

Otroke je bilo kakopak strah in na začetku so spali na mojem krilu. Petra na eni strani in 

Aleš na drugi. Ko smo se privadili na neprijetno svetlobo v zaklonišču in se malo pomirili, 

smo se začeli pogovarjati. Ženske smo zelo rade opravljale in seveda je bilo potrebno 

razjasniti, kako so lahko dopustili kaj takšnega. In moški - so pač bili moški in so 

razglabljali o svojih dneh v vojski. Kako je bilo včasih lepo in druge dni so si želeli nazaj 

domov. Ko se je hrup nad nami nekoliko pomiril, se je tudi vzdušje v zaklonišču sprostilo. 

Otroci so se počasi prebudili in smo jedli. Kasneje, ker se je bližalo večeru, smo odšli 

spat. Naslednji dan pa smo nekako že vsi bili na trnih, kako dolgo bomo morali biti tam 

doli, ni bilo namreč preveč udobno. Gospodje so si seveda znali narediti zabavo in so 

igrali šnops. Seveda so se ga tudi rahlo napili, vendar ne toliko, da ne bi mogli hoditi. Ti 

dnevi so se vlekli, iz ure v uro, dan v noč, a po desetih dneh smo končno spet ugledali 

svetlobo. Nežni sončni žarki so nas pobožali po licih in otroci so se presrečni pričeli 

igrati. Seveda pa nas je premagal občutek zmagoslavja, ko smo izvedeli, da smo končno 

svobodni. In to je pomembna beseda. Biti svoboden, imeti svojo domovino in živeti v miru, 

to je vse, kar smo si kadarkoli želeli. Seveda smo imeli razne veselice, vendar ni bilo 

lepše kot tista s svojo družino, v svojem domu, v svoji domovini.« Tako o dogodkih 

pripoveduje moja babica.  

Meni pa je pred kratkim modra oseba dejala:»Domovina niso politiki in njihove slabe 

odločitve. Domovina je dežela, kjer si rojen, je prostor, kjer si varen in srečen«. Zato 

zdaj drugače gledam na Slovenijo, na mojo domovino. Spoznala sem, da nam ni bila dana, 

pač pa smo si jo morali priboriti. In ko se sedaj, ko imam novo sliko v nizu spominov, 

ponovno ozrem okoli sebe, ne vidim le gozdov, hribov in vasi. Vidim pogum, čast in ponos 

naših pogumnih vojakov in vojakinj, ki so dali svoja življenja za to, kar imamo danes. Za 

dom. 

Maša Munda, 9.a  
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PREDVOJNI IZPIT 
 

 

 Star sem petnajst let, sem Slovenec in živim v državi Sloveniji. Čisto normalno, 

le kako naj bi bilo drugače! Toda že kot majhen sem ob prisluškovanju pogovorom 

odraslih spoznal, da je bilo nekoč, še ne tako dolgo nazaj, vendarle drugače. Tudi 

moji starši, dedka in babici so Slovenci in so seveda tudi živeli v Sloveniji, država 

pa se je imenovala drugače – Jugoslavija. 
    

Največ se pogovarjam z mamo in predvsem z babico, saj je že upokojena in ima 

zame največ časa. Čeprav imata obe na staro državo lepe spomine, saj sta v njej 

preživeli svojo mladost, sta si želeli, da bi postala Slovenija samostojna. »Težko 

je, če živi v eni državi več različnih narodov,« je večkrat dejala babica. »Vsak 

ima svoje interese, razlikujejo se po načinu življenja in zgodovini. Lepo bi bilo, da 

bi vsi ljudje stopili skupaj in se potrudili, da bi  

nam vsem šlo bolje. Lepo bi bilo, da bi bili lahko ponosni na to, da smo Slovenci.« 

Mama, ki je učiteljica zgodovine, pa je dodajala podatke o sanjah in bojih za 

svobodo od kmečkih  uporov preko Zedinjene Slovenije in NOB, čeprav vsega 

nisem razumel. 

   Dan, ko je bila razglašena nova država, samostojna Slovenija, pa sta obe 

dočakali malce nenavadno. Mama je delala izpit iz slovenske zgodovine 19. 

stoletja na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Šele ko je vsa srečna z odliko v 

indeksu stopila na cesto, je slišala, kaj se je zgodilo. Seveda se je odločila, da ni 

časa za praznovanje izpita, ampak da bo šla takoj domov. Ampak kako? Na cestah 

je bilo veliko zapor, tuneli so bili zaprti. K sreči je imela v svoji že skoraj 

»oldtimer« katrci še dve kolegici, tako da se je bolje počutila. Nekajkrat so 

morale pokazati dokumente. Za pot, ki bi jo običajno prevozile v dveh urah, so 

potrebovale več kot tri.  

V Mariboru je morala mama pustiti avto sredi mesta, saj zaradi cestnih zapor ni 

mogla nadaljevati poti in je prišla domov peš. 

   Tudi moja babica je imela ta dan izpit. Na stara leta se je namreč odločila, da 

se bo naučila voziti avto. Ko se je mučila po enosmernih ulicah ob Hutterjevem 

bloku, je zaslišala – kot že pred izpitom – brnenje letal in nekajkrat avtomatično 

pogledala navzgor. Ni vedela, zakaj sta se inštruktor in član komisije začela 

smejati, le še bolj živčna je postala. Vzrok se je pojasnil šele ob koncu vožnje. 

Brnenja niso povzročila letala, ampak babičina vožnja »v leru«; glede na 

okoliščine je komisija to spregledala in babica je izpit naredila. 

   Osamosvojitvena izpita sta imela različen učinek: mama je res postala 

profesorica, babica pa ni nikoli vozila. »Nič hudega,« je odgovarjala, kadar so se 

njeni trije otroci zaradi tega iz nje prijazno ponorčevali, »svojo državo smo pa le 

dobili!« 
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   Vendar mora moja babica v zvezi s temi dnevi še kaj poslušati. Izpit je dolgo v 

noč proslavljala s svojimi prijateljicami in so jo naslednji dan zbudile sirene – 

opozorilo, naj gredo ljudje v zaklonišča zaradi možnih bombnih napadov. Moja 

mama je tako, kot so jo naučili v šoli, takoj odnesla v klet koce, vodo in nekaj 

hrane, babica pa si je šla kuhat kavo, da bi prišla k sebi. Mama jo je klicala v klet, 

babica pa je prišla k sebi šele po koncu alarma in tako pripravljenega zatočišča 

sploh ni videla. Mama je bila ogorčena, babica pa se še danes opravičuje, da je 

klavstrofob, to pomeni, da se boji zaprtih prostorov. 
    

Tako smo dobili svojo državo, v kateri sem se rodil. 

Danes imam občutek, da nova država ni prinesla tega, kar sta pričakovali mama in 

babica. Kljub temu pa je to moja država, Slovenija, in imam jo rad. 

 

Matevž Jarc, 9.a 
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DOMOVINA  SLOVENIJA 
 

Kaj mi sploh pomeni domovina? Domovina ima posebno mesto v mojem srcu. Pomeni mi 

veliko, saj pomeni moj dom. Je nekakšna skupnost in hkrati varen kraj, ki izžareva neko 

posebno toplino. 
 

Mojo domovino Slovenijo vidim kot hribovito pokrajino s čudovito naravo in življenjem. 

Je kraj, kamor se lahko vedno vrnem. Tukaj imam družino in prijatelje, ki mi polepšajo in 

popestrijo življenje in brez njih bi bilo moje življenje pusto. Za takšno domovino, 

kakršno imamo danes, pa se moramo zahvaliti našim prednikom in ljudem, ki so se borili 

za njeno samostojnost, kar pa ni bilo kar tako preprosto. 
 

Povprašala sem dedka, kako je on doživljal osamosvojitev  naše domovine Slovenije. Z 

velikim veseljem mi je povedal, saj je tudi sam sodeloval pri osamosvojitvi. In tako mi je 

pričel pripovedovati: 
 

”V mesecu maju leta 1991 je Teritorialna obramba začela usposabljati slovenske 

nabornike v dveh učnih centrih, in sicer v Pekrah pri Mariboru in na Igu pri Ljubljani. 23. 

maja 1991 je Jugoslovanska ljudska armada (JLA) na podlagi zaigranega incidenta v 

Pekrah poskušala priti do slovenskih vojaških obveznikov. 

Sledilo je takojšnje varovanje omenjenega objekta, ki ga je  med drugimi izvajala tudi 

Teritorialna obramba Ruške čete, katere član sem bil. 

25. junija je Slovenska skupščina sprejela ustanovni zakon o samostojnosti. Že 27. junija  

pa se je pričela vojna za Slovenijo. 

Naša Ruška četa se je takoj preselila iz Peker proti avstrijski meji z namenom, da 

obvarujemo našo mejo pred JLA. Naša nastanitev je bila v vasici Gradišče na Kozjaku. 

Rezervno orožje smo skrili v seniku bližnjega kmeta. Inženirski oddelek je pripravil 

miniranje bližnjih mostov, da bi s tem preprečil prihod oklopnih enot  JLA  do mejnih 

prehodov. 

V vojaški karavli na Sv. Duhu na Kozjaku so še vedno bili graničarji JLA. 

Ker se po nekajdnevnih pogajanjih niso predali, je prišla odločitev, da jih zajamemo. 

Strnili smo obroč okoli karavle, padlo je nekaj strelov po zgradbi, nato so se predali in 

zapustili karavlo. Na nobeni strani ni bilo telesnih poškodb, razen na objektu. Potem so 

vojake JLA z avtobusi prepeljali v Maribor in kasneje z vlakom v Srbijo. 

Za nas je bila akcija končana. Nas so zamenjali drugi vojaki Teritorialne obrambe, ki so 

naprej varovali našo mejo. Mi pa smo se po dolgem času utrujeni, ampak ponosni vrnili 

domov.” 
 

Dedek mi je še povedal, da je bila vojna končana, ko so se v začetku julija leta 1991 na 

Brionih sestali predstavniki Slovenije, SFRJ in Evropske skupnosti ter sprejeli Brionsko 

deklaracijo. 
 

Zelo sem vesela, da se je naša država osamosvojila in da je takšna, kakor je danes. Zelo 

sem hvaležna in ponosna na tiste, ki so se borili za našo državo. Zelo spoštujem tudi 

njihov pogum, da so se kar podali v nevarnost in so bili pripravljeni za to tvegati svoje 

življenje in varnost in to vse za boljšo prihodnost vseh nas.  
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Upam, da se tega zavedate tudi ostali, saj je bil ta dogodek zelo pomemben za našo 

državo, da imamo pogoje za dobro življenje, ki se jih večina na žalost ne zaveda in nam 

jih nekateri le kvarijo. 

 

Mija Pavlin, 9.b (avtorica besedila) 

 

 

 

 

 

Domovina Slovenija 

Zagotovo sem že razmišljala o naši domovini, velikokrat sem se vprašala, kaj nam 

ljudem predstavljata naša domovina in naš dom. Ker sem o tem vprašanju le 

razmišljala, odgovora seveda nikoli nisem dobila.   

Odločila sem se, da bom danes spremenila svoj pogled in svoja občutja o svoji 

domovini in  domu. Naša domovina Slovenija je zelo majhna. Od ostalih držav se 

razlikujemo v veliko stvareh. Kdor nas pozna, nas pozna po naravi. Vsepovsod 

Slovenijo opisujejo kot majhno deželo, bogato z naravnimi čudesi. Seveda se 

imamo pohvaliti tudi s športnimi dosežki. 

Zame je Slovenija v vseh pogledih  ''MOJA DOMOVINA'', ker sem se v njej 

rodila, v njej živim, v njej imam sorodnike in v njej še želim nekaj časa živeti. 

Moja domovina in moj dom mi pomenita zelo veliko, ker se v njiju počutim varno, 

še posebej v mojem domu, ker sem na njega zelo navezana. Domovina, v kateri 

živim, je Slovenija, moj dom je v Limbušu. Najbolj sem srečna, kadar sem tukaj v 

svoji domovini. Sprehajam se po njej ter jo spoznavam. Vedno znova rada 

spoznavam naše naravne znamenitosti, všeč mi je pokrajina, ki je zelo lepa in 

raznolika, kultura in običaji.  

Za konec pa bi še povedala , da sem že mnogokrat obiskala tudi druge države, ki 

imajo tudi svoje lepote in mi je bilo zelo lepo, ko pa sem se vrnila domov v svojo 

državo Slovenijo, so bili občutki varnosti in dom topline najlepši, neprecenljivi. 

  

Nika Gabor, 9.B 
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VABILO NA POROKO  i 

 

»29. 6. 1991 je dan, ko ste vsi prav lepo povabljeni na poroko mojega sina. Skupaj 

bomo obeležili dan, ki nam bo vsem prav gotovo za vedno ostal v spominu,« je v vabila za 

poroko napisal moj dedek. In prav nič se ni zmotil, ko je napisal ta vabila. Najbrž pa ni 

pričakoval, da se bo to uresničilo v takem smislu ... 

 Dedek mi je povedal, da so bili po sprejetju plebiscita ljudje v nekakšni veliki 

evforiji in vsi so bili polni pričakovanja nad novonastalo državo, z imenom Republika 

Slovenija. Med seboj so bili prijazni in vsi so bili prijatelji, ne glede na to, kako bogat je 

bil nekdo ali kako veliko in razkošno hišo je imel. Vsi so bili na isti strani. To pa se v 

zgodovini Slovencev ni zgodilo velikokrat. Med ljudmi je vladalo neko posebno, zelo 

prijetno vzdušje. A ne za dolgo. 

Kmalu je Sloveniji začela groziti Jugoslovanska ljudska armada in to je v Limbuš 

prineslo veliko strahu. Eden izmed njenih napadov se je začel prav v sosednji vasici, v 

Pekrah. Ta napad je močno zaznamoval prav vse ljudi, od otrok, mladostnikov, odraslih pa 

vse do starejših krajanov. Ljudi je postalo močno strah, vsi so postali zaskrbljeni in 

grozno panični. Kar naenkrat so se po nedolžnih ulicah vasic ob Mariboru začeli voziti 

veliki jugoslovanski tanki. Dedek je rekel, da so se ljudje bali za svoja življenja, veliko 

starejših pa je tudi padlo v depresijo, iz katere jih veliko ni našlo poti. Država jim takrat 

ni mogla nikakor pomagati, saj še nismo imeli tako močne in številčne vojske, zato je 

nekaj ljudi staknilo glave in skupaj so se domislili načrta. Na ceste, mostove in travnike 

so postavili ogromne barikade. To so bile ovire, ki so na kakršen koli način tanke 

zadrževale stran od središč vasi. Najhujši napad pa se je zgodil ravno na dan poroke ...  

»Pozdravljeni, sem Breda Čepe in v živo poročam o tem, kaj se dogaja tukaj, v 

središču vsega dogajanja v Limbušu. Že ves dan se skrivam v bližnji hiši in opazujem 

okolico, vojake in na smrt prestrašene ljudi. Ravnokar je Jugoslovanska ljudska armada 

svoj tank postavila na sredino Lackove ceste ter se skrila na vrt bližnje hiše. 

Jugoslovanska vojska našim ljudem in vojakom grozi, da bodo ta tank razstrelili, če se ne 

bodo takoj predali. Če bi res prišlo do te razstrelitve, se ne bi pisalo nič dobrega prav 

nikomur. Najbrž ne bi bila opustošena samo Limbuš in Pekre, ampak tudi nek del 

Maribora. To pa bi seveda povzročilo neznansko veliko škodo. Ljudje se tako kot jaz 

panični in preplašeni skrivajo po svojih kleteh in upajo ter veliko tudi molijo za 

preživetje. Takoj, ko se bo zgodilo kaj novega, pa vam ponovno poročam. Za radio 

Maribor iz Limbuša, Breda Čepe,« se je naenkrat zaslišalo po vseh zvočnikih trgovine. 

Dedek je rekel, da ga je »skoraj kap«. Ravno takrat je namreč bil v trgovini in je 

nakupoval še zadnje malenkosti, ki so jih potrebovali za poroko, a naenkrat se je dan  
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njemu, in tudi vsem ostalim nakupovalcem, obrnil na glavo. Hitro so se skrili in 

preostalo jim je samo še to, da so čakali. Dedek je bil povsem paničen, saj je bilo za ta 

dan že vse urejeno, rezervirano in pripravljeno. A takrat ni mogel storiti ničesar. Lahko 

je samo upal, da bodo vsi preživeli. 

Še večja nesreča kot očetu ženina, ko na poročni dan grozijo z razstrelitvijo, pa 

se je takrat pripetila ravno ženinu, mojemu stricu. Na njegovo predporočno noč je dobil 

klic in kmalu je ugotovil, da je bil tisto poziv, da se priključi naši Slovenski vojski v boju 

za samostojno državo. Brez kakršnih koli pomislekov se je odpravil na bojišče. Kar težko 

si predstavljam, da bi se morala jaz sama, na moj poročni dan s puško v roki plaziti po 

travi in se delati neopazno, čeprav bi morala ob takem času stati v cerkvi in govoriti 

poročno zaobljubo. A očitno lahko poročni dan preživimo tudi sredi trave na Duhu na 

Ostrem Vrhu tako kot moj stric. A čeprav mu najbrž to ni bilo všeč, takrat ni imel 

izbire, saj je moral tudi on tako kot vsi ostali moški vzeti puško v roke in varovati svojo 

domovino. 

Slovenski rek pravi: »Vse pride in vse gre.« In kmalu je tudi Jugoslovanska 

ljudska armada s svojimi vojaki morala priznati premoč Slovenski vojski. Na vrtu, kjer so 

se skrivali, so jih zajeli, njihov tank, ki so ga hoteli razstreliti, pa so demolirali. Vsak 

človek je odnesel tudi en del tanka, da le-ta kmalu ni več mogel delovati. S tem je bila 

Jugoslovanska ljudska armada prisiljena v to, da se umakne in pusti ljudem, da normalno 

nadaljujejo svoj stari ritem življenja.  

Kaj pa se je nato zgodilo s poroko? Dedkova družina naslednjih nekaj dni ni bila 

lačna, saj so morali pojesti vso hrano, ki je bila pripravljena za poroko. Imeli so velike 

pojedine, čeprav nihče ni imel velikega teka, svatje pa so v naslednjih dneh v svoje 

nabiralnike ponovno dobili pismo. 

»Se še spomnite vabila, ki ste ga prejeli? Že res, da je bil to dan, ki naj bi si ga 

za vedno zapomnili, a si nikoli nisem predstavljal, da na tak način. Poroko smo, žal, morali 

odpovedati, a bi vas prav zato rad še enkrat povabil na poroko mojega sina. Prestavljena 

bo za nekaj tednov, a bo to poroka, ki jo bomo proslavili v lepšem svetu. Svetu dobrih in 

delavnih ljudi. V svetu Slovencev.« 

Neja Flogie, 8.b  
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1991, OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE 

 

Zjutraj se je družina Povšič zbudila in po radiju slišala, da so na cestah 

postavili barikade, saj so hoteli zajeti meje. Tanki so zapustili vojašnice in 

se odpravili proti mejnim prehodom, kjer se je že slišalo, kako so streljali. 

Babi je bila v službi. Dedi je bil carinik in bi moral iti na mejo, kjer se je 

dogajala ta grozota, a rešilo ga je, da vlaki takrat niso vozili, zato je s 

svojima hčerkama (mojo osemnajst let staro mamo in dvajset let staro 

teto) počakal doma. Ko je Nana , moja teta, slišala, kaj se dogaja, se je 

najprej spomnila, da morajo kupiti dovolj veliko zalogo hrane, ki ostane dlje 

časa. Tako sta se z avtom odpeljala do najbližje trgovine. Dedi je par 

tednov star avto parkiral sto metrov od trgovine, da se mu ne bi kaj 

zgodilo. Seveda pa Nana ne bi bila Nana, če ji pri nošenju hrane v avto ne 

bi vse padlo iz rok. Za njima se je ves čas slišal zvok tankov in letal, ki so 

bombardirala tovornjake. To pa se je slišalo še veliko bolj, saj je bila 

barikada tudi pred Pekrami. Ko sta Nana in dedi prišla domov, se je  dedi 

odpeljal do banke, da bi dvignil ves svoj denar. V Limbušu so slišali sireno. 

Po radiju so slišali, da prihajajo letala z bombami, ki bodo najverjetneje 

bombardirala hiše. Zato se je družina takoj, ko je prišla domov babi, 

odpravila v gozd. Pred odhodom so odprli okna zaradi pritiska, ki nastane 

pri eksploziji, dvignili rolete in s seboj vzeli nekaj hrane. S sosedi so se 

torej odpravili v gozd, stran od hiš. S seboj so vzeli tudi oba psa. Bilo je 

kot v filmu. 

V gozdu so slišali obstreljevanje Pekrske gorce in Pohorja. S topovi so 

skušali zadeti televizijski in radijski oddajnik, da ljudje ne bi več vedeli, 

kaj se dogaja. S tem streljanjem so zadeli le vrvi žičnice ne Pohorju. V 

gozdu so zelo blizu slišali, kako so granate padale na Pekrsko gorco, prav 

tako pa to tudi videli. Niso vedeli, kaj jih čaka v prihodnosti. Še toliko bolj 

negotovi pa so bili zaradi zgodbic prababice in pradedka, ki sta preživela 

drugo svetovno vojno. Vedeli so, kako je hudo, bali so se, da jih čaka ista 

zgodba. 

Na srečo letal ni bilo, zato so se pozno popoldne varno vrnili domov, ki so ga 

cenili še bolj kot doslej. 

Sledilo je še deset napetih, hudih dni. Prababica in pradedek iz Izole, bivša 

partizana, sta svetovala: če slišiš streljanje blizu, si v hiši poišči prostor, 

ki bo z vseh strani čim bolj obvarovan z zidovi, ki naj bi te ubranili pred 

morebitnimi streli. Mami in Nana sta izbrali osrednji hodnik in tam čepeli in 

čakali starše, ki so dvigovali še zadnje prihranke iz banke. 
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Po televiziji so vsak večer čakali na poročila, ki so jih obveščala, kako naj 

reagirajo. Na televiziji so bile slike ranjenih in mrtvih ljudi, ki so jih še 

toliko bolj zgrozile. 

Edina dobra stvar, ki se je zgodila v tej grozljivki, je bila, da dedi ni rabil 

hoditi v službo, kar je bilo precej fino.  

 

UPAM, DA SE TO NE BO NIKOLI PONOVILO! 

Vita Trantura, 7.b 

 

 

 

NAŠA DOMOVINA 

 

Čudovite naše domovine so lepote, 

pogled odtava čez kraške planote, 

vse tja čez obzorja, 

do modrine morja. 

 

Od Primorja do Prekmurja, skozi vasi in mesta 

pelje širna cesta. 

 

Vinogradi, travniki, njive in gozdovi 

narave so darovi. 

Le človek premalo jih spoštuje, 

vsak dan jih znova uničuje. 

 

Hribi, gore in planine 

so vrhovi naše domovine. 

Reke, jezera, potoki 

naši krasni vodotoki. 

 

Kadar življenje mirno, srečno teče, 

beseda domovina se malokrat izreče. 

Le ko človek s svoje zemlje je pregnan, 

njen pomen mu dobro je poznan. 

Aljoša Vreš, 5.a 
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Larisa Mihailović, 6. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucija Vanček, 6. b 


