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PRIGODE NAŠIH NAJMLAJŠIH
Hmmm. Hodim v sedmi razred. Še
vedno se smejim, ko se spominjam
različnih dogodkov, dosežkov, pa tudi
kakšna slaba dogodivščina je med
njimi. Z dobro voljo iščemo vedno
nove, za današnji članek pa sem se
spraševala, koliko zanimivih prigod
so doživeli naši najmlajši učenci.
Sklenila sem, da bom to izvedela.
Odšla sem na razredno stopnjo. Veliko učencev je imelo priložnost videti,
kako poteka šolski intervju in kakšen je občutek, ko si intervjuvan.
Nisem si mislila, da so že tako ponosni na svoje dosežke, da imajo povedati toliko zanimivih stvari, da so
spoznavali nove kraje in da so bili
tako prijazni, da so to delili z nami.
Pa preberimo!
Jure je kapetan ekipe Nogometnega
kluba Hrastnik, in to že v prvem razredu! Povedal je, da je kapetan postal predvsem zaradi pridnosti in
trdega dela. Nasprotniku lahko takoj
vzame žogo in pozna zelo veliko trikov ter z njimi zavede nasprotno ekipo. Hodi tudi na veliko tekem. Povedal nam je še, da je nekoč na tekmi v
prvih dveh minutah zadel gol.
Ana, učenka 1. a-razreda in že ponosna mažoretka, je dosegla drugo skupinsko nagrado s svojo skupino, Metuljčicami. V skupini so ocenjevali
vsako posebej. Malo ji je manjkalo do
zlata, a nam je vseeno ponosno govorila o svojem doseženem srebru. To je
bilo njeno prvo tekmovanje in je že
med nagrajenci!
Jurij je pogumno stopil v terarij v
Mariboru, ki ga je obiskal s svojo
družino. Hodi v 1. b-razred in je že
zelo pogumen! Videl je kače, velike in
majhne, debele in suhe, počasne in
hitre, jegulje, ki so plavale po akvariju, velikega krokodila in zelo zanimivo, vendar strašljivo, ribo s človeškimi zobmi vrste paku. Najbolj všeč
mu je bila skoraj meter dolga jegulja
rjave barve, ki je plavala po akvariju
in se ni skrila pred ljudmi, kot so se
druge jegulje.

Naia Lia iz 1. b nam je predstavila
tri nove prebivalce svoje kmetije.
Življenje na kmetiji sta dopolnila dva
jagenjčka, imenovana Bacek in Jon,
ter kozliček Lolek. Zanjo so vsi trije
nekaj posebnega, čeprav imajo na
kmetiji še kokoši, peteline, mačka
Larsa in dva psa, Luno in Mišo.
Sanja iz 1. b je z nami delila šolsko
izkušnjo, saj je na tekmovanju Zdrava šola zmagala v ovirah. Bila je zelo
spretna! V skupini je bila s svojo sestro, deklico in dečkom. Bili so prvi
med kar osmimi skupinami.
Benjamin iz 1. b je skupaj z gasilci
zasegel 5. mesto na tekmovanju. Zelo
se je trudil, saj je tekmoval tudi z
gasilci, ki so bili starejši od njega.
Korakal je in črpal vodo, ki so jo njegovi prijatelji s pomočjo cevi usmerili
v požar. Lahko bi zmagali, ampak so
naredili štiri napake. Benjaminu ni
bilo mar, še vedno je ponosen na svoje dosežke.
Staš iz 1. b je z družino odšel v Gardaland v Italijo, kjer je zelo užival.
Šel je na prosti pad, ki mu je bil najbolj všeč, na vlak smrti, kjer se je,
tako je priznal, dolgočasil, saj so se le
peljali in spuščali ter v 4D‑kino, kjer
je doživel pravo ledeno dobo. Bil je
jezen, da je bil premajhen za veliko
drugih voženj. Kljub temu se je zelo
zabaval.
Neža iz 2. b je z družino kar dvanajst
dni potovala po tujih državah. Odšli
so v Grčijo, kjer so začudeno gledali
lesene čevlje – lesenke, v Nemčijo
obiskat sorodnike, v Francijo, kjer se
ji je uresničila želja –Disneyland, v
Benetke v Italiji, ki so ji bile najbolj
všeč zaradi lepih mask, obiskala pa
je tudi Gardsko jezero. Peljali so se z
avtodomom, ker je končala prvi razred in je to potovanje dobila za nagrado. Le velikokrat ji je bilo slabo,
ker je bila vožnja zelo dolga.
Stela iz 2. b je dobila sestrico! Veselila se je vsega, le povijanja pleničk ne.
Temu opravilu se je izognila tako, da
se je odšla igrat s sosedo.

Anej iz 2. b je z družino odšel s podmornico do globin! Že prej se je z
očkom zelo rad potapljal z masko in
iskal ježke, rake ter gledal velike
jate rib. Podmornica je bila zanj veselo presenečenje! Zelo je bil vesel!
Morje je bilo polno pisanih, majhnih,
velikih in hitrih rib ter rakov. Najlepši se mu je zdel koralni greben, ki
je bil pisan in čudovit. Dan na podmornici so končali s sladoledom.
Nik iz 2. b je prvič obiskal Ljubljanski grad. Ogled je začel z gondolo, s
katero se je peljal do gradu. Najbolj
všeč mu je bil prestol. Ko se je usedel
nanj, si je zamislil, da bi kot kralj
premagal vse zlobneže v deželi! Začuden je bil tudi v shrambi orožja,
kjer je videl težke in velike puške ter
meče. Najbolj strah ga je bilo v ječi,
ki je bila strašna in temna.
Nik iz 3. a nam je predstavil svojo
izkušnjo s kužkom, ki ga je dobil.
Najprej se ga je bal, ker je bil doberman, a kmalu mu je postal všeč, čeprav ga tudi danes kdaj ugrizne, kadar se igrata. Zelo je bil vesel, a
hkrati tudi prestrašen. Enkrat, ko se
je na dvorišču vozil s kolesom, ga je
skoraj pomečkal. Ne skrbite, vsi so
zdravi in razigrani!
Juri iz 3. a zelo rad sestavlja iz kock,
zato je bil tako srečen, ko so mu starši povedali, da gre v Legoland! Opolnoči so se z avtobusom odpeljali proti
Nemčiji, pet ur zaspane vožnje
kasneje so prispeli. Preden so vstopili v Legoland, jim je vodička dala
številko, na katero bi lahko poklicali,
če bi se kdo poškodoval ali izgubil,
saj je Legoland tako velik. Šel je na
lego vlakec smrti, lego vlak, ki ga
upravljaš sam, lego krožnike, ki se
vrtijo, šli pa so tudi v vodni park,
kjer je zelo užival. Čudovit dan v
Legolandu je zaključil v trgovini z
lego kockami, kjer je dobil še več lego
kock.
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Lara iz 3. a je z vodenim ogledom
prvič odšla v živalski vrt v Ljubljani.
Občudovala je vse živali. Smešna se
ji je zdela gorila, ki drugim gorilam
ni pustila, da splezajo na drevo. Odšli so tudi v kletko papagajev in deklica je enega hotela pobožati, vendar jo je papagaj ugriznil. Uro vodenja so imeli ravno takrat, ko so hranili morskega leva, in Lara je dobila
priložnost, da mu vrže žogico.
Ali gre Tibor iz 3. a po poti Petra
Kauzerja? Na začetku ga je bilo
strah, da se bo utopil, a je ta strah
kmalu premagala strast po vožnji s
kajakom. Začel je v mirni vodi in
nadaljeval z deročo. Zdaj se pelje od
hrastniškega mostu že do trboveljske
termoelektrarne. Le pogumno naprej!

Lina Golotić, 7. a

ČE BI BIL OČE, BI ...
Otroci pogosto razmišljamo, kako bo, ko bomo odrasli. Aleks in Luka
sta si predstavljala, kakšno je življenje očetov.

Če bi bil oče, bi bil odgovoren in
zelo prijazen. Z ženo in otroki bi
živel v hiši.

Če bi bil oče, bi skrbel za družino. Namesto da bi hodil v šolo,
bi vsak dan odšel v službo.

Vsako jutro bi zgodaj vstal, pripravil zajtrk in z ženo pil kavo.
Potem bi se odpravil v službo. V
avtu ne bi nikoli uporabljal mobilnega telefona. Upošteval bi
prometna pravila. Iz službe bi se
vrnil ob 17. uri. Otrokom bi pomagal pri pisanju domačih nalog
in učenju. Tudi če me ne bi poslušali, bi bil zelo potrpežljiv. Če
bi imeli dovolj časa, bi odšli skupaj na sprehod. Zvečer bi skupaj
pojedli večerjo. Ob vikendih bi
otrokom dovolil, da so dolgo
budni, zjutraj pa bi dolgo spali.
Med počitnicami bi hodili na
morje, pozimi pa smučat. Otroke
bi sam naučil smučati.

Zamenjal bi šolske klopi za delo
v službi. Ne bi bilo treba pisati
domačih nalog, namesto tega bi
popravljal zobe. Po poklicu bi bil
zobozdravnik. Vsak dan bi poskrbel, da moja družina ne bi
bila lačna. Družini bi dajal občutek varnosti tako kot moji starši. Poskrbel bi za plačilo vseh
računov, ki jih ima vsako gospodinjstvo. Pomagal bi pri hišnih
opravilih. Skratka, skrbel bi za
družino po svojih najboljših
močeh.

Mislim, da bi bil odličen oče.
Aleks Mastikosa, 4. a

Ampak biti oče ni enostavno, je
odgovorno in verjetno včasih
tudi naporno.
Luka Zimšek, 4. a
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NARAVOSLOVNI DAN ELEKTRIKA
Naravoslovni dan smo devetošolci
začeli 11. 4. ob 7.30 zjutraj. Zbrali
smo se v učilnici za fiziko, kjer smo
ponovili snov o izolatorjih in prevodnikih. Najprej smo jih nekaj našteli ter naredili nekaj poskusov.
Pri prvem poskusu smo na vezno
ploščo vpletli vezni žici in ju s krokodilčki priklopili na baterijo. Nato
smo ju povezali z različnimi snovmi
in preverili, ali je snov izolator ali
prevodnik. Po vsakem poskusu smo
si v zvezek napisali ugotovitve. Zatem nam je učiteljica razložila o
delovanju varovalke. Po razlagi
smo na vezno ploščo vpletli žičko in
vezni žici. Vezni žici smo nato s
krokodilčki priklopili na ploščato
baterijo. Z delom vezne žice, imenovanim banana, smo se dotaknili
napete žičke, ki je nato zažarela in

pregorela zaradi prevelikega električnega toka. Nadaljevali smo z obravnavanjem zaporedne in vzporedne
vezave. Pri obeh vezavah smo uporabili najprej eno, potem pa več žarnic.
Pri zaporedni vezavi so uporabniki
povezani en za drugim – od pozitivnega pola pridemo samo po eni poti.
Če ena žarnica pregori ali jo odvijemo, ostale ne svetijo več, in če večamo število zaporedno vezanih žarnic,
žarnice manj svetijo. Pri vzporedni
vezavi pa so uporabniki vezani en
nad drugim – od pozitivnega do negativnega pola pridemo po več poteh.
Če ena žarnica pregori ali jo odvijemo, ostale še svetijo, in če večamo
število vzporedno povezanih enakih
žarnic, žarnice svetijo enako. Nato
smo se naučili meriti električni tok z
napravo, imenovano ampermeter. Z

njim smo se naučili meriti električni tok posameznih porabnikov in
celotnega električnega kroga. Ampermeter vedno vežemo zaporedno
glede na porabnik, skozi katerega
merimo električni tok. Dobili smo
tri delovne liste in nanje pisali svoje ugotovitve ter reševali naloge.
Nazadnje smo obravnavali električno napetost in se naučili, da jo
merimo z voltmetrom. Voltmeter
vedno vežemo vzporedno glede na
porabnik, na katerem želimo zmeriti napetost. Naravoslovni dan
smo končali ob 11.50.
Jasmina Gačić, 9. b
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FOOD REVOLUTION
V sredo, 25. januarja 2017, je učilnica, v kateri po navadi poteka pouk gospodinjstva, postala kuhinja
in učenci kuharji. Zbrali so se namreč učenci, ki obiskujejo obvezni
izbirni predmet Sodobna priprava
hrane (SPH), prišla pa smo tudi
dekleta, ki enkrat na teden obiskujemo dejavnost ISP‑nadarjeni pod
vodstvom mentorice. Našo matično
šolo je obiskala gospa Tanja Gobec,
predsednica društva Skrinja, ki naj
bi poskrbela za ustrezen potek delavnice. Le-ta je bila povezana s
kuho in je prišla prek gibanja nam
poznanega kuharja Jamiea Oliverja. Zavezali smo si kuhinjske predpasnike, si umili roke, speli lase
ter prisluhnili razlagi. Gospa Tanja
nam je razložila pomen zdrave prehrane, hkrati pa v govor vključila
način priprave hrane. Seveda gre
lahko vsak v najbližjo trgovino po
hitri prigrizek ali že pripravljeno
in obdelano živilo. Danes se soočamo tudi s pomanjkanjem časa; nekoč so žene napekle vse, kar je bilo
mogoče, hrano pa so obdelale na
domači način. Vendar vedno obstaja možnost, da za malico namesto
čokolade pojemo jabolko. K sreči
nas k temu početju spodbuja tudi
šola z jabolčnim kotičkom, ki je na
voljo ves dan. Pritegnila nas je misel, da bomo sami izdelali moko
tako, da jo bomo zmleli. Nihče tega
še ni poskusil, kar pa je povsem
sprejemljivo. Naš cilj je bil pripraviti zdrave pice, pite in žepke. Najprej smo se lotili priprave malih
pic. Pirino testo smo razvaljali ter
ga s pomočjo raznih kozarcev in
posodic oblikovali. Z nožki smo
testo izrezljali in ga položili na pekač. Na vsako pico smo dali žlico
vložene zelenjave, košček šunke ter
nekaj naribanega sira. Dodatke
smo poskušali čim bolj enakomerno
razporediti po osnovi za jed. Napočil je čas za peko. A ura je neustavljivo tekla in čas smo morali izkoristiti, zato smo že skrbno pripravljali testo za zelenjavne žepke. Upora-

bili smo novo testo, saj je bilo bolj
sveže, dodati pa smo morali nekaj
moke. Zopet smo izrezali manjše
kose testa v obliki kroga in vanje
nadevali zelenjavo. Žepke smo ob
robu rahlo zavihali in v vsakega
dodali žlico kisle smetane. Dela je
bilo dosti, a spremljalo ga je veselje
in smeh, želje po uspehu pa seveda
ni manjkalo. Ponovno bi se morali
lotiti peke in k sreči so bile pice
nared za poskušnjo, pečica pa prosta. Medtem ko so se nekateri že
začeli lotevati priprave našega zadnjega pekovskega izdelka, smo
ostali željno okušali delo naših rok.
Pice so bile seveda drugačnega
okusa kot običajno, a zaradi tega
niso bile nič slabše. Testo se je kar
topilo v ustih in zelenjava je hrani
podala prav poseben okus. Kmalu
smo se tudi mi pridružili delovnim
prijateljem. Tokrat smo imeli pri
roki že pripravljene modele v obliki
zajčka, vendar je bila to zgolj zgornja plast peciva. Spet smo previdno
izrezljali manjše kroge iz preostalega testa in dodali tudi kuhana jabolka, ki smo jih okusno začinili s
cimetom. Na vrh smo položili prej
omenjene kose v obliki zajčka. Tudi
žepki so uspeli in svoje mesto v
pečici so zamenjali z mini pitami.
Tokrat smo vsi na svojih mestih
pokusili žepke in mnenja so bila
zelo raznolika. Nekateri smo menili, da je okus pač poseben in inovativen, preostali kuharji pa so trdili,
da bi okus lahko izboljšali morda s
kakšno drugo sestavino. Čeprav je
nekaj hrane ostalo, je večina čudežno izginila z naših krožnikov. Med
debato o okusu žepkov pa so mentorji opozorili na že pečene sladice.
Za razliko od prejšnje jedi so bila
mnenja bolj pozitivna. Nekaj jih je
hrano podrobno pokušalo, ostalim
pa je bilo pravzaprav vseeno, le da
je bilo kosilo užitno. Ko smo delo
končali, pa smo pripeljali še gospo
ravnateljico. Ta je menila, da ima
hrana poseben okus, ki pa je drugačen v pozitivni smeri. Delavnica

nam ni le napolnila želodcev, temveč nas je naučila, da lahko vsako
hrano, ki bi jo sicer zavrgli, a je ta
še užitna, uporabimo v svoj prid.
Tudi majhna sprememba v sestavinah, ki jih vsebuje testo, lahko hrano spremeni v bolj zdravo in nam
prijazno, z manj kalorijami. Na
Japonskem je običaj, da ostanke
hrane prek tedna shranijo in jih na
koncu koristno porabijo tako, da jih
vključijo v obrok. Tako se zmanjša
količina odpadkov, ki jih sestavlja
tudi povsem uporabna, zdrava hrana. Le triurna delavnica nam je
podala misel, ki nam bo pomagala
prebiti se skozi življenje. Tega kujemo sami, in če bomo v mladosti
skrbeli za lastno zdravje, nas to ne
bo zapustilo do groba – razen če
zaidemo s te prave poti.
Dominika Zupan, 7. a
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EKSKURZIJA V CELOVEC
V petek, 21. 4. 2017, smo se učenci
izbirnega predmeta Šolsko novinarstvo, osmošolci in devetošolci,
ki obiskujejo izbirni predmet Nemščina, nadarjeni učenci z Dola, ki
so vključeni v skupino ISP, ter šest
mlajših članic dramskega krožka
odpravili na ekskurzijo v Celovec.
Ob 7.30 smo se z avtobusom odpeljali s šolskega dvorišča na Dol, od
tod pa proti Celovcu, kamor smo
prispeli okrog 10. ure.
V mladinskem domu oz. v
»Jugendheimu« smo si ogledali
krajšo predstavitev tega doma. Sle-

dil je ogled Slovenske študijske
knjižnice. Pri predstavitvi smo izvedeli, da si pri njih knjige lahko izposodiš za ves mesec, potem pa jih
lahko podaljšaš za en mesec, kar je
še enkrat dlje kot pri nas. Po ogledu
smo imeli malico, potem pa smo se
odpravili v Slovensko gimnazijo.
Skupaj z ravnateljico gimnazije,
Zalko Kuchling, smo si ogledali šolo
in izvedeli, kako poteka učni proces.
Ravnateljica nam je povedala, da
šolo obiskujejo učenci od desetega
do osemnajstega leta starosti.
Nato smo se z avtobusom odpeljali

do Minimundusa. Tam smo si lahko v eni uri in pol ogledali svetovno
arhitekturo, npr. Eifflov stolp,
Blejski grad, sydneyjsko opero, poševni stolp v Pisi in še druge znamenitosti, v miniaturni velikosti.
Domov smo prispeli ob 18. uri.

Rosana Pungeršek, 7. a
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OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN
V petek, 17. 3. 2017, je v Hrastniku
potekalo območno srečanje otroških
gledaliških skupin.
Na Perkmandeljčevem odru so bile
prikazane tri dramske igre. Prva je
bila Produkcija gledališke vzgoje
pod vodstvom Nande Guček. Igra
je na zabaven in igriv način predstavila prve korake v gledališču. To
igro so si ogledali učenci prve triade.
Sledila je predstava Kdo je napravil Vidku srajčico v izvedbi lutkovno-dramske skupine Muhe s Podružnične šole Dol pri Hrastniku.

Govori o revni družini s sedmimi
otroki, v kateri raste tudi mali Videk, ki pa ima rad vse in vsakogar.
Nekoč se mu na travniku strga
srajčica in živali mu pomagajo do
nove. Ta igra je nastala pod vodstvom Helene Borovšak in Janje
Urlep.
Zadnja igra pa je nastala na matični šoli pod vodstvom Tadeja Kralja
in Anje Kačič. Ima naslov Le kdo še
verjame v pravljice in govori o družini, v kateri pod isto streho živijo
Pepelka, Alica, Zlatolaska in Rdeča
kapica.

NASTOP V LJUBLJANI
Četrtega aprila 2017 je bil za člane
dramsko-lutkovnega krožka OŠ
NHR Hrastnik prav poseben dan. V
Pionirskem domu v Ljubljani smo
nastopali na 15. otroškem festivalu
gledaliških sanj. Na avtobusu smo
bili vsi malo na trnih, a vedeli smo,
da smo dobro pripravljeni in da bo
nastop uspešen. V Ljubljano smo
prispeli okrog 9.30. Z avtobusa smo
vzeli sceno in kostume ter odšli v
garderobo. Ker smo imeli dovolj časa,
smo šli pogledat eno od nastopajočih
skupin, potem pa smo se vrnili v garderobo. Tam smo pomalicali in se
pripravili na nastop, mlajša skupina,
ki ni nastopala, pa je ostala v dvorani in si ogledala še nekaj predstav,
dokler nismo prišli na oder mi. Postavili smo sceno in vsi živčni čakali,
da se zavesa dvigne in mi pokažemo,
kaj smo se naučili. Nastop se je končno začel. Vse je šlo kot po maslu in
na koncu se nam je odvalil kamen od
srca. Pospravili smo sceno, se preoblekli in se odpravili proti Muzeju
iluzij.
V muzeju je bilo enkratno. Videli

smo veliko različnih iluzij, kot so
npr. obrnjena soba, hologrami,
VORTEX-predor in še več. Na koncu
nas je pričakalo še nekaj miselnih
igric, npr. sestavljanke, kača‑kocka
in še druge. V trgovinici si je vsak
kupil spominek. Zadnja postojanka
pa je bil McDonald`s. Ko smo pojedli,
smo šli na avtobus in se odpeljali
domov.

Rosana Pungeršek, 7. a

Sledil je strokovni pogovor z dramaturgom in igralcem Anžetom
Virantom ter z dramskim in filmskim igralcem Gašperjem Jarnijem.

Sara Oblak, 7. a
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SLIKE Z RAZSTAVE
V mesecu slovenskega praznika
šepa po ritmu.
kulture, natančneje v petek, 24. Stari grad: Govori o zaljubljenem
februarja 2017, smo se učenci 3.
trubadurju, ki čaka svojo princetriade v delavskem domu v Hrastso, igra kitaro ter poje pred grajniku – tako v vlogi poslušalcev kot
skim obzidjem. Ko princesa pride,
gledalcev – udeležili glasbene predskupaj plešeta, nato se poslovita
stave: suite Modesta Petroviča Muin trubadur je zopet srečen. Sklasorgskega Slike z razstave. Skozi to
datelj je stavek napisal kot utrip
zanimivo potovanje so nas popeljanesrečno zaljubljenega trubadurle prelepe melodije mladih pianija, zato je ritem vedno enak.
stov pod mentorstvom Tjaše ŠketaSkladba je zapisana v molu, saj
ko Razpotnik iz Glasbene šole
predstavlja (na začetku) otožnega
Hrastnik.
trubadurja.
Tiuleries:
Skladba je vesela, zaniUčenci so se potrudili z izdelavo
miva
in
ima
prijetno melodijo.
slik, ki jih opisuje skladatelj, in
Eno
od
varušk
sem igrala tudi
scene.
Lina Trbovc in s še drugimi igralRuski skladatelj Modest Petrovič
kami smo morale paziti na otroke.
Musorgski se je rodil leta 1839 v
Na začetku smo se pogovarjale,
mestu Karevo. Do svojega 18. leta
otroci pa so se igrali s punčkami
ni imel formalne glasbene izobrazin se šli razne igre. Nato je med
be, a ga je igranja na klavir že kot
otroki prišlo do prepira, me varuotroka naučila mati in nadarjeni
ške pa smo prepir skušale umiriti.
deček je hitro napredoval. Po selitvi v prestolnico je spoznal tudi
druge ruske izobražence, kulturnike, ki so se zavzemali za to, da bi
ruska kultura temeljila na domači
folklorni tradiciji, ne pa na posnemanju evropskih zgledov. Njegova
najbolj znana dela so: opera Boris
Godunov, simfonična pesnitev Noč
na Golem brdu in klavirska suita
Slike z razstave. Kot je usoda namenila tudi marsikaterim drugim
umetnikom, tudi Musorgski ni doživel slave, ampak so ga začeli ceniti šele po njegovi smrti leta 1881.
Slike z razstave je skladatelj uglasbil v spomin na slikarja Viktorja
Aleksandroviča Hartmana. Sestavlja jih deset klavirskih stavkov,
vsak je posvečen eni od Hartmanovih umetnin:
Gnom: Gnom je šepavi palček, ki
se potika po gozdu in išče svoj
plen. Ob vsakem zvoku, hrupu se
prestraši. Zato je Musorgski stavek napisal z veliko dinamike in z
malo akordov. Gnoma, ki ga je
naslikal Hartman, si je skladatelj
predstavljal, kot da prestrašeno

Bydlo (Govedo): Na sliki sta dva
vola, ki vlečeta vprego, na katero
kmetici nalagata vreče s pridelki.
Kmetici sta se pri delu zelo utrudili in na obrazu imata žalosten
izraz. Glasni ritem se je ujemal s
hojo volov. Glasba daje občutek
ponavljajočega se dogajanja in
ravnodušnosti.
Ples piščančkov: Glasba je bila
zelo smešna in vesela. Zelo težko
je bilo nastopati z vrečo na glavi.
Zaradi tega je na eni od vaj prišlo do manjše poškodbe. Ena od
plesalk je s kolenom udarila ob
klavir, druga pa je padla, saj se
je spotaknila. Modrice sta imeli
še precej časa.
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Revni in bogati Jud: Zgodba govori o tem, kako revni Jud prosi
bogatega za hrano in preživetje.
Bogati Jud ga vedno znova zavrne
in vzvišeno hodi pred njim, kar se
ujema z ritmom skladbe. Revni
Jud ga na kolenih prosi, a bogati
Jud ga gleda zviška in ga ignorira. Ta skladba je bila na začetku
zelo glasna in strašna, vmes pa
mirna in tiha. Igralki, ki sta odigrali vlogo, sta se zelo vživeli. Odlično sta predstavili, kako revni
Jud prosi za usmiljenje in svobodo, bogati pa mu tega ne pusti in
prevlada nad njim.
Trg v Limogesu: Limoges je mesto v osrednji Franciji, kjer se na
tržnici prodajalke prepirajo zaradi
kupcev. Po ulici sta se namreč
sprehajala bogata meščana. Na
ulici je bilo več trgovk, ki so si vse
želele, da bi kdo kaj kupil od njih.
Zaradi tega med njimi pride do
prepira. Meščana na koncu ne
kupita nič in odideta. Glasba v
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tem stavku spominja na kreganje
kokoši med seboj. Tempo je zelo
hiter, z veliko okraskov, poudarkov in podaljškov. V notah redko
najdemo četrtinke: večinoma so le
šestnajstinke, triole in osminke.
Dinamika pa stalno narašča in se
spušča.
Katakombe (v dveh delih): Katakombe so podzemno pokopališče.
V ozadju je predstavo spremljala
grozljiva glasba v izvrstni izvedbi
Neže Šmid v trdi temi – oder so
osvetljevale le lučke in električne
sveče. Dve deklici vstopita, da bi
raziskovali katakombe, a ju je
strah in se ves čas ozirata okoli
sebe.
Jaga baba: Jaga baba je lik iz stare ruske legende, ki živi v koči na
dveh kurjih nogah. Lovi otroke, ki
zaidejo predaleč v gozd. Ko jih
ulovi, jih zmelje (stre) v terilniku
in poje. Tako kot pri Limogesu se
je skladatelj odločil za hiter tempo. Ko jaga baba lovi otroke, skače
za njimi po ritmu. Stavek je zani-

miv, hiter ter ima tridelno obliko
v različnih ritmih, in sicer ABA in
kodo (zaključek). Hartman je naslikal jago babo, ki čaka na otroke, da jih poje.
Igralka je nastopala odlično, saj je
vlogo s kremplji na nogah in kartonom pred glavo res težko odigrati.
Velika kijevska vrata: Velika
kijevska vrata je zadnji stavek
suite. Glasba je veličastna, slovesna in vsemogočna. Hartman je
načrtoval vrata, ki nikoli niso bila
zgrajena, a so ostala vsaj na sliki.
Melodija je počasna, vanjo je
vključeno veliko dinamike. V notah najdemo celinke, polovinke in
mogoče četrtinke. Veliko je tudi
koron in ligatur. S tem stavkom
se zaključi suita Slike z razstave.
Ina Zala Adžaga, 7. c
Urša Šmid, 7. c
Lina Trbovc, 7. c
Neža Šmid, 9. c
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FESTIVAL RDEČI REVIRJI
Festival Rdeči revirji je v Hrastniku potekal v zadnjih dneh maja.
Prostovoljci, ki smo se javili, da
bomo ob dogodku nudili pomoč
organizatorjem, smo se že v torek,
23. maja, po pouku dobili v parku,
da bi povedali, kdaj bi lahko prišli
pomagat. Prejeli smo majice z napisom Rdeči revirji. Na sestanku se
nam je pridružil tudi Nizozemec, s
katerim smo se lahko pogovarjali le
v angleščini, Justina iz Litve pa je
prevzela delo fotografinje. Z gostoma smo se vsi res zelo dobro razumeli.
Za delo smo poprijeli v četrtek, 25.
maja. Tega dne je bil festival zelo
obiskan. Začelo se je z nastopom
Steklarske godbe Hrastnik in mažoretk, ki je poskrbel za živahno
vzdušje. Nato so v Delavskem domu Hrastnik oživele slike in spregovorila je glasba. Učenci klavirja
so zaigrali nekoliko lažjo različico
suite Musorgskega Slike z razstave
in jo prepletli z dramsko igro. Po
ogledu predstave je bil marsikdo
navdušen, kajti glasba je res spregovorila. Ob pol sedmih je Tara
Ferbežar Felger v galeriji Delavskega doma Hrastnik spet povezala
več vrst umetnosti – pesništvo z
gibanjem. Občutek ujetosti telesa
je prikazala z gibanjem v kvadratu.
Tako je pokazala in dokazala, da je
naše življenje kletka z mejami. Bili
smo ganjeni, saj je bila zgodba res
čustvena. Predstava je trajala petnajst minut in sledila ji je že razstava, posvečena sedemdesetletnici
lutkarstva v Hrastniku. Ta jubilej
je praznovalo Marionetno gledališče Jurček. Na razstavi smo si lahko ogledali lutke od začetka do današnjega dne. In že je sledil nagovor, s katerim sta Branko Potočan
in Miran Jerič odprla festival. Takoj zatem je v naša srca skočil duo
Ejlijen ekspres, Gašper Kunšek in

Žigan Krajnčan, ki je s svojim nastopom prinesel na oder veliko
topline. Nastop se je povezoval s
sodobnim plesom, urbanim plesom,
jogo, kontaktno improvizacijo in
hip hopom. Mnoge gledalce, predvsem pa gledalke, je njun nastop
res navdušil.

In že nov dogodek: Flota in Plesni
teater iz Ljubljane. Naslov predstave je bil Posvetitev pomladi, v njej
pa so plesalke odločno in hitro odplesale svojo koreografijo. Mi pa
smo odplesali na razstavo fotografij
in na ogled dokumentarnega filma.
Razstavljenih je bilo skoraj dvajset
portretov transspolnih oseb. Poleg
razstave smo si lahko ogledali še
dokumentarni film z naslovom
Transspolna življenja v Sloveniji.
Kasneje, okoli pol desetih, pa je
sledila vsebina bolj za odrasle. Dogajanje je potekalo na tržnici v
Hrastniku, kjer so predstavili multimedijo, le da je bila to plesna
predstava. Šlo je za zelo živahno
predstavo z uporabo vrvi, ki so bile
zelo visoko, in dva igralca sta na
humorističen način popeljala v vrtoglavico. Srečala sta se z lutkami
in vertikalnim plesom. Ljudje so se
lahko zelo zmedli, saj niso vedeli,
kaj je bilo zgoraj in kaj spodaj ter
kje so sploh bili.

Že prvi dan festivala je bil torej
poln dogajanja. A sledil je drugi.
Ob enajstih smo si učenci ogledali
plesno predstavo, v kateri so plesalke z gibanjem pripovedovale
zgodbo o malih ljudeh z velikim
srcem. Po pouku nas je organizatorka poklicala v park, kjer smo
obesili izdelke, ki so jih četrtošolci
z naše šole izdelali na delavnicah
in so predstavljali 70 let lutkarstva
v Hrastniku. Nadaljevali smo v
stilu pregovora: Smeh je pol zdravja, oz. z jogo smeha. Tihi smeh se
je počasi spreminjal v zelo glasen,
močan smeh, ki smo se ga nalezli
od Marje Koren, ki nas je spodbujala že s pogledom. Noro smo se zabavali! Smeh pa se je ob nadaljnjih
nastopih prelevil v spreminjajoča
se čustva. Plesno skupino Mravljice
sestavljajo dekleta od 3 do 6 let.
Deklice so svoje veselje izrazile s
plesom oz. z zumbo. Prijatelj, postoj in poglej! – to pa je naslov pohodne plesne ulične predstave, ki
je sledila: nastopajoče so se podale
med naključne mimoidoče in se
soočile iz oči v oči z gledalci. Potem
pa – oh, ne!!! V Hrastniku so pristali nezemljani! Nezemljani, ki
želijo poiskati in spoznati inteligentne življenjske oblike. Nadeli so
si roza barvo in ponazarjali nekakšen roza virus. Hrastničani smo se
spraševali: »Le kaj za vraga je to?!«
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Sledil je nastop Feminističnega
pevskega zbora Zborke, potem pa
ponovno fizično gledališče Žepi polni zvezd. Pozno zvečer je imel svoj
koncert Koala voice. Manca, Domen, Tilen in Miha so nas zazibali
z mešanico različnih skladb. Zabaval nas je tudi novi cirkus. EXteater je predstavil umetniško delo,
ki je bilo hkrati tudi umetniški manifest.
V soboto zjutraj se je uradno odprla
knjižnica v parku: F.U.L K.U.L
knjižnica. Družabne urice za manjše otroke so bile zelo uspešne in
pridružilo se je veliko otrok. Postavili smo ležalnike in knjige ter nove blazine. Park je oživel in z njim
tudi literatura. Kmalu zatem so se
v parku začele še delavnice na tkaninah in obročih. Ker so se predvsem dekleta zelo navdušila in
vključila, je ta delavnica trajala
nekoliko dlje. Opoldne so se obiskovalci festivala lahko podali na
ogled Steklarne Hrastnik. Ob šestnajstih je bila v Mladinskem centru Hrastnik okrogla miza, na kateri je bil predstavljen sodobni cirkus. Pogovarjali so se o novih in
sodobnejših cirkusih ter izmenjevali ideje. Otroke in odrasle gledalce
je Društvo Marionetno gledališče
Jurček kmalu zatem presenetilo z
lutko velikanko. Trio Šardone je ob
17. uri pred barom Chicago improviziral glasbeno predstavo. Bilo je
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smešno, ampak po eni uri smo se
pridružili že novi gibalni predstavi,
tokrat avtorice Katjuše Kovačič.
Nosila je naslov Matrica fascije.
Gibanje je vodilo do naslednje plesne predstave v Delavskem domu
Hrastnik z naslovom Vrsta. Kdor
obožuje ples, je sedel v prvi vrsti.
Izpred odra smo se vrnili na ulico.
Ulična predstava Andreja Tomšeta
se je imenovala Krogla. Moški je
hodil s klobukom, sprehajalno palico in kroglo. Ni govoril, vendar so
ga ljudje razumeli. Razumeli so
tudi življenje plesalca, ki je bilo
primerjano s turško kavo, kajti življenje plesalca naj bi bilo kot turška kava, saj je kava okusna, vendar ima na koncu usedline in posledice. Tim Vodopivec pa nam je prinesel »stand up sceno«. S svojim
humorjem je nasmejal ljudi vseh
starosti. S seboj je pripeljal tudi
prijatelje, ki jih ni bilo strah uporabiti svojega humorja in šal. Dvorišče OŠ narodnega heroja Rajka
Hrastnik pa je gorelo. Ognjena
ulična predstava je bila odličen zaključek večera, saj je ogenj žarel in
se iskril. Rdeči revirji so tisti trenutek dobili novo ime. Goreči revirji! Kasneje so v Mladinskem centru
Hrastnik predstavili grafit, pri
čemer so nastopili člani rock skupine Rulja. Prišli so iz Srbije in bilo
jih je vredno videti ter slišati.
Dogajanje je v nedeljo spet odprla

knjižnica v parku. Cirkus Čupakabre iz Društva Deske dežela je s
piskajočim glasom in velikanskimi
hoduljami nasmejal otroke ter jih z
raznimi palčkami in krtačkami
tudi skuštral. Tu pa zopet nastopi
Društvo Marionetno gledališče Jurček z lutkovno predstavo Zvezdica
zaspanka. Ta zagotovo ni več zaspala po ogledu zaključnega nastopa uličnega gledališča OŠ narodnega heroja Rajka, saj so se učenci 7.
in 8. razreda pripravili za uspeh.
Delavnico je vodil Sebastjan Starič.
Nastopil je tudi KD Pekre Limbuš
z gledališko predstavo Toneta Partljiča Silvestrska sprava. KUD Veter pa je z nekaj svojimi komadi
odpihnil misli gledalcev in poslušalcev. Obiskovalci so po dolgem
dnevu postali lačni in na srečo je
bilo tu Turistično društvo Hrastnik
– spekli so krumpantoč. Imeli so
manjše težave, ampak krumpantoč
je bil okusen. Vsak dan med festivalom ste lahko obiskali tudi Muzej Hrastnik.
Kdor je festival zamudil, mu priporočam, da se ga naslednje leto udeleži in uživa na polno! Ne bo mu
žal!
Neja Tomašič, 8. b
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POČITNICE NA MALLORCI
Tako. Podaljšane prvomajske počitnice so nastopile! Ob 23. uri smo
začeli svoje potovanje z dolgo vožnjo na dunajsko letališče. Po treh
urah prespane vožnje smo prispeli.
Označeno prtljago smo predali in
se odpravili na kontrolo. Sledilo je
dolgo čakanje, dragi prigrizki in,
končno, vkrcanje na letalo. Želim
si, da bi lahko opisala občutke pri
vzletu, pa sem ga seveda prespala
tako kot tudi cel let. Izkrcali smo
se in na parkirišču letališča nas je
pričakal voznik. Enourna vožnja do
hotela je minila hitro. Na recepciji
je vse potekalo gladko, dokler
nismo prišli do stanovanja, ki ga
nismo mogli odkleniti. S pomočjo
receptorja smo končno zagledali
dolgo pričakovane postelje. Ker
smo imeli letalo ob petih zjutraj,
smo še ravno ujeli zajtrk. Oblačno
jutro se je še pred kosilom spremenilo v sončno popoldne, ki smo ga
preživeli ob bazenu in lovili prve
prave poletne sončne žarke. Začelo
se je mračiti, mi pa smo se odpravili na večerjo.

Zbudili smo se v deževen dan, ki
smo ga preživeli v apartmaju, saj je
sestrica zbolela. Naslednje jutro
smo se odločili, da jo peljemo k
zdravniku. Najeli smo avto. Eno
uro smo čakali na kratek zdravniški pregled, na koncu pa veliko plačali. Načrtovali smo še gusarski
večer. Ogledali smo si različne plesne predstave, ki so bile del piratske točke. Bilo je zelo zanimivo,
kljub temu da je pirat osvajal mojo
mami.

del. Ati je z malo jeznim pogledom
stopil iz avta, saj se je želel pogovoriti z voznikom, ki je bil zelo prestrašen. Nič hudega se ni zgodilo.
Svoje potovanje smo nadaljevali z
izletom v Port Sulier. Tja smo se
peljali z vlakcem iz leta 1912.

Naslednji dan smo si ogledali jamo
in poslušali kratek koncert godalnega kvarteta. Glasba ni bila po
mojem okusu, predstava pa je bila
čudovita. Glasbeniki so igrali na
osvetljenem čolnu sredi jamskega
jezera, medtem ko je bila cela jama
v temi. Ko pa smo prišli na svetlo,
smo se sprehodili po Portu Cristu.
V ponedeljek smo dopoldne uživali
v savni in bazenih, popoldne pa
smo bili v apartmaju. Malo lenarje-

Naslednji dan se je začel zelo zanimivo. Po zajtrku smo se odpravili
na izlet. Sedli smo v avto, in ko
smo ravno speljali s parkirišča, je
neki moški z vso hitrostjo zapeljal
vzvratno. Naš izposojeni avto je
dobil nekaj grdih prask, čutilo pa
se je, kot da bi se razbil cel sprednji

nja nam po vseh izletih ni škodilo.

Zadnji dan smo preživeli ob bazenu, saj smo imeli letalo ob desetih
zvečer. Nekaj ur smo čakali na
vzlet, a se je splačalo. Pogled na
zvezde in osvetljeno mesto, ki se je
počasi oddaljevalo, se mi je vtisnil
globoko v spomin.

Zala Benko, 8. c
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PROJEKT RASTEM S KNJIGO
Projekt Rastem s knjigo je namenjen
spodbujanju bralne kulture med mladimi. Izvaja se od šolskega leta
2006/07, vodi pa ga Javna agencija
za knjigo Republike Slovenije, pri
čemer sodeluje s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu.
Vanj so vsako leto vključeni tudi sedmošolci z naše šole. Letos je za dolske učence potekal v četrtek, 30. 3.
2017, za hrastniške pa dan kasneje,
31. 3. 2017. Tako kot učenci drugod

po Sloveniji smo se seznanjali s knjigo Vinka Möderndorferja Kit na plaži, ki nas je pritegnila že s prvim delom, v katerem spoznamo vsestransko nadarjeno učenko Niko, ki pa
pred radovednimi očmi skrbno čuva
družinsko skrivnost. V zgodbo se nevsiljivo vpleta tema drugačnosti, ki
smiselno dopolnjuje šolske projekte,
povezane s strpnostjo in medsebojnim razumevanjem. Literarno delo
smo spoznavali tako v šoli kot v
Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik,
kjer je vsak od nas v dar prejel tudi
svoj izvod knjige.

Del kulturnega dne pa je bil posvečen Antonu Sovretu, starosti slovenskih prevajalcev, ki je bil rojen ravno
na območju našega šolskega okoliša,
v Šavni Peči. Spoznavali smo ga tudi
s pomočjo filma, ki je njegovo življenje in delo osvetljeval skozi oči različnih pripovedovalcev – sorodnikov,
študentov, sodelavcev. Svoje znanje
smo preverili še z zanimivim kvizom.

Šolski novinarji

Stran 14

Letnik 3, številka 2

MLADI PESNIKI V TRBOVLJAH
V torek, 11. 4. 2017, je v Trbovljah
v organizaciji OŠ Tončke Čeč potekal zaključek 2. zasavskega festivala mladinskega pesnjenja, ki so
se ga udeležili tudi učenci z naše
šole, med katerimi sta bila dva nagrajenca: Marko Tomić iz 3. a in
Dominika Zupan iz 7. a. Poleg priznanja sta prejela še knjižno nagrado, ki jo je prispevala založba
Ocean iz Zagorja.
Vse pesmi, ki so nastale v okviru
tega festivala, so bile objavljene v
elektronskem zborniku.
VŽK
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Literarni kotiček
Stari časi

Šola

Včasih so ljudje drugače živeli,
niso toliko stvari imeli.
Fotografije so bile črno-bele,
a vseeno vesele.
Zgodaj so spat hodili,
da niso svečke porabili.
Včasih so se z vitezi borili,
v gradove so princeske skrili.
Pogumni so meče in sekire nosili,
da so se pred sovražniki branili.
Moko so v mlinu mleli,
da za kruh so imeli.

Včasih otroci s strahom so v šolo šli,
ker so se bali, da tepeni bi bili.
Učitelji strogi so s šibo grozili
in marsikomu kakšno prisolili.

Po tablicah so s kredo pisali
in vse sproti brisali.
Ko pa je tinta prišla,
polno je pack na listu pustila,
dokler otrok pravilno pisati ni naučila.

Blaž Železnik, 3. a

Marko Tomić, 3. a
Šola

Stara šola

Ko je babica v šolo hodila,
jih je, če je klepetala,
s palico po prstih dobila.
Če je dedek bil falot,
je moral na koruzo klečat v kot.
Otroci so v šolo hodili bosi
tudi po jutranji rosi.
Jurij Varjačić, 3. a

Šola nekoč
Ko babica v šolo je hodila,
aktovko s sabo je nosila.
S peresniki na list so pisali,
včasih črnilo povsod napackali.
Kdor neposlušen je bil,
v kotu celo uro je prebil.
Gal Železnik, 3. a

V šoli se učimo,
da grdih besed ne govorimo,
da računamo in ne spimo.
Prijatelje imamo,
s sošolci se radi igramo.
Ko učiteljica govori,
smo tiho mi.
Veliko se učimo,
da dobre ocene dobimo.
Kregati se ne znamo,
ker radi se imamo.

Ko nekaj narobe naredimo,
opravičiti se hitimo.
Pravil se držimo,
iz tega se nekaj naučimo.
Anis Hotić, 4. a
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Mami

Kot note na valovih

Kdo te je spravil na svet?
Mamica moja, ki je odločna kot led.

Šumi, šumi
kot note na valovih.
Šumi, šumi,
da mala Naja spi.

Radi jo imamo vsi,
najboljša na svetu si ti.
Tvoja roka, ki me lepo neguje,
spominja na rožo, ki modruje.
Posvečeno dami z imenom MAMI.
Lia Maksimovič, 4. a
Erela

Ko Naja se zbudi,
se jokati začne.
Ko mama sliši jo,
kar pokati začne.
Šumi, šumi,
da mala Naja spi!
Lia Maksimovič, 4. a

Erela ni Erik, pa tudi ne Ela.
Je pa mešanica – kot čebela.
Je rumena, črna, pa ni bela.
To sta Erik in Ela,
ki sta skupaj Erela.
Lia Makismovič, 4. a

Odprimo oči, okolje trpi
Otroci se v gozdu igrajo
in pod nos jim zasmrdi.
Ozrejo se naokoli,
divje odlagališče tam leži.

Zabava

Ko gredo do potoka,
ves žalosten se jim zdi.
Voda naj bila bi čista,
a v njej vse mogoče leži.

Kje je ta zabava?
Kdo jo odobrava?

Ptički bi radi peli,
tovarniški dim pa jih duši.

Moja teta Manca,
ki je padla s klanca,
a je vseeno lepa
tako kot mama Greta.

Zato so otroci sklenili,
da vse to predaleč je šlo
in bodo poskrbeli,
da ne bo več tako.
Ponudimo jim roko!

Kdaj bo ta zabava?
Ko bo teta Manca
padla dol s klanca.
Lia Maksimovič, 4. a

Hana Pušnik, 5. c
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Urška 21. stoletja

Zamišljeno gledam v dneve pretekle

Nekoč bila je veselica,
tam se jedla je potica.
V kotu je kot kraljica
sedela lepotica.

Dovolj sem imela tega igranja
in sedem mesecev čakanja.

Videl jo je moški mlad,
na ples povabil bi jo rad.
Urška hitro je vstala
in sta divje polko zaplesala.
Ko se bližal je večer,
jo povabil je na »pir«.
Gospodič res imel je smolo,
Urška pije samo »kolo«.
Pa si je gospod premislil
in jo hitro k drugi punci »stisnil«.

Ko zunaj z njim stojim,
v mislih s teboj v zraku lebdim.
Tvoje srce je na zunaj prijazno,
a ko pogledaš globoko vanj, je prazno.

Toliko tvojih lepih besed
je meni sesulo svet.
Zdaj se z njim za roke držim,
a misli nate se ne znebim.
Kaja Strmljan, 9. c
Svet, v katerem želim živeti

Patrik Grešak, 8. c

Egoist
Ne vem, ne vem, kaj naj naredim.
Najraje pa zaspim
in delam, kar hočem, kadar spim.
Ko se zbudim, to tudi naredim.
Delam, kar hočem,
in tako preživim.
Kevin Burhan, 9. b

Zamišljeno gledam v dneve pretekle
Zamišljeno gledam v dneve pretekle
in grenka solza mi po licih drsi.
Mar res bila takrat sem sama kriva,
da odšel si ti?
Ob misli nate
moje me srce zapeče,
ker preveč je lačno sreče.
Upam, da te ob misli name
kdaj vest zapeče, te pri srcu zaboli.
Zaslužiš si.
Tjaša Kladnik, 9. c

Ni težko razumeti sveta,
v katerem želim živeti.
Želim si le tri stvari:
čisto naravo, mir in strpnost ljudi.
Želim si čisto naravo,
zdravo državo,
ki ne uničuje je izpušni plin,
ta strup – za mnogo živali in rastlin.
Grozno se mi zdi,
ko vidim človeka,
ki v travo vrže plastično smet.
Ali veš, da njena razgradnja traja tudi sto let?
Veš, pa to vseeno delaš – spet in spet.
Želim si miru,
ne vojn zaradi denarja.
Konflikt se reši le,
če se človek s človekom pogovarja.
Zakaj bi nesmiselno prelivali kri?
Že brez tega preveč ljudi trpi.
Želim si strpnost ljudi.
Svet, kjer ni izdanih, bolnih, pregnanih,
ker niso iste vere ali rase kot ti.
Danes se delimo po revnih in bogatih,
namesto da živimo v družbi enakih.
Preveč naše energije
gre za tiste in takšne, razne fobije.
Za konec pa dodam še nekaj, seveda:
dejanja povedo več kot beseda.
Slabih stvari se delati ne splača,
vse se vrne, vse se plača.
Neža Šmid, 9. c
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Zakaj?
Zakaj sploh ljubimo,
če na koncu prelomimo vse,
kar si obljubimo?
Zakaj sploh spimo,
če vsako sekundo
nekaj zamudimo?
Zakaj se sploh učimo,
če pod pritiskom
sami sebe utopimo?
Zakaj sploh govorimo,
če oči povedo več kot besede,
ki jih v glavi gojimo?
Zakaj sploh živimo,
če celo življenje
samo trpimo?

Popravljalnica igrač v našem parku
V našem parku stoji vrtna hišica. Bila je stara in
zaprašena. Čez noč se je moj oče odločil, da jo
bomo prenovili in povečali. Spremenili jo bomo v
popravljalnico igrač.
Naslednje jutro so v park prišli otroci, tete, mamice, očetje in še drugi sorodniki. Vsi so začudeno
gledali v prenovljeno vrtno hišico. Potrkali so na
vrata in vstopili. Povsod je bilo veliko igrač, a niso vedeli, da jih opazuje škrat. Vprašal jih je, ali
so se naigrali. Povedal jim je, da to ni igralnica,
ampak je popravljalnica igrač.
Otroci so hitro odšli domov in se vrnili s svojimi
pokvarjenimi igračami. Škrat jih je z veseljem
sprejel in otrokom rekel, naj se vrnejo zjutraj po
svoje igrače.
Neža Žagar, 3. a

Tjaša Kotnik, 9. c

Snežne rože
Življenje
Življenje. Zakaj sploh mu rečemo tako?
Mogoče pa vse, kar vidimo,
le namišlja si oko.
Iz dneva v dan si lažemo,
slabe stvari si prikrivamo,
v resničnem življenju životarimo.
Ljubezen. To je lepa stvar.
Tako vsaj pravijo.
A ko se konča, oči na samem jočejo.
Na koncu smo zadovoljni vsi,
saj življenja kot v pravljici
NI.
Kaja Strmljan, 9. c

Nekoč je živela rastlina, ki je imela lepe ledene
liste. Te rože so rasle pozimi. Takrat so najlepše
cvetele. Imenovale so se snežne rože.
Vsi ljudje so jih radi trgali. Travnik je bil prekrit z
debelo snežno odejo. Na njem pa so rasle te čudovite rože. Ljudje so jih občudovali in trgali. Iz njih
so izdelovali venčke in šopke. Te rože so pozimi
krasile hiše. Zima se je počasi poslovila in prišla
je pomlad. Sonce je čedalje bolj grelo zemljo,
toplih žarkov pa snežne rože niso bile vesele. Njihovi cvetovi niso več tako žareli in se lesketali.
Skrivali so se pod velikimi listi. Ljudje so jih komaj opazili. Počasi se je bližalo poletje. Temperature so bile vsak dan višje. Rože pa so bile vsak
dan slabše. Njihovi cvetovi so bili majhni in rjavi.
Ljudje jih niso opazili. Tudi krave na travniku jih
niso povohale. Jeseni pa so zopet oživele. Vsak
dan so imele lepše cvetove. Pričakovale so sneg in
led.
Snežne rože so najlepše pozimi. Takrat se njihovi
cvetovi lesketajo in bleščijo.
Andraž Kačič, 4. a
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OBLAČEK IN NJEGOVO OBZORJE
Tudi učenka Ela Ramšak iz 4. b rada bere in
piše. Na natečaju Z domišljijo na potep je bila
izbrana med prvih deset. Pred vami je njena
zgodba, ki bo izdana v samostojni slikanici.
Mali oblaček Paki je bil zelo radoveden. Vse, kar si
je želel, je bilo opazovati svet in prepotovati vsa obzorja.
Odšel je na pot in pod sabo opazil, da kapljice tečejo
na vse strani. Spustil se je malce nižje in jih vprašal, zakaj tečejo vsaka po svoje. Majhna kapljica mu
je povedala, da se ne upajo spustiti po slapu navzdol. Oblak jih je potolažil in jim rekel, da bi to znalo
biti celo zabavno, naj le poskusijo. Vseeno še malce
prestrašene so se ena za drugo začele spuščati po
slapu navzdol. Bilo je res nadvse razburljivo. Oblaček pa se je spomnil svojega potovanja. Vprašal jih
je, ali vedo, kje je druga stran njihovega obzorja.
Poslale so ga k Rdeči gori, kjer se zvečer vidi prelepa rdeča barva te mogočne gore. Oblaček se je lepo
zahvalil in odšel dalje.
Malo naprej je slišal čivkanje, a ne navadno čivkanje, bilo je zelo glasno in slišati precej razburjeno.
Bila sta mamica in mladiček, ki sta se glasno prepirala. Pohitel je do njunega gnezda. Tiho in neopazno
se je skril v krošnji drevesa in poslušal. Mladiček je
mami rekel, da ga nikoli ne posluša, ko ji želi kaj
povedati, da je vedno preveč zaposlena. Mama pa je
seveda to zanikala. Mali ptiček je imel tega dovolj
in je rekel, da le pesnik razume otroško govorico,
njihove besede, jim zna zares prisluhniti, odrasli pa
le poslušajo besede, ne da bi jih zares slišali, odrasli
berejo besede, ne da bi jih zares začutili, in odrasli
ves čas hitijo, da jim še besede zbežijo. Prav zato
ima rad knjige. Oblaček je bil presenečen nad govorom malega ptička in se je hitro prikazal ter pomiril
njun prepir. Malčku je povedal, da mora biti bolj
spoštljiv do svoje mame, a naj le še naprej prebira
knjige, saj se bo tako veliko naučil. Mami pa je svetoval, naj ga večkrat posluša. Oba sta mu bila nadvse hvaležna in sta mu to želela povrniti. Pokazala
sta mu pot do Rdeče gore.
Odletel je proti zahodu. Pod njim se je bleščalo sinje
modro morje in v njem je opazil ribe. Bile so zelo
nasmejane. Skril se je za most in tiho opazoval. Slišal je, da ima ena ribica glavo polno čudnih mozoljev. Vse so se norčevale iz nje. Sestavile so celo pesem in jo z njo zbadale. Oblaček je imel dovolj. Na
plaži je pobral nekaj kamenčkov, jih namazal z me-
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duzino sluzjo in jih vrgel na ribe. V trenutku so
mislile, da so tudi one mozoljaste. Bilo jim je zelo
hudo. Videle so, kako se počuti ribica, ki so jo zbadale. Takrat pa je izza mostu skočil oblaček in jim povedal, kaj je storil. Ribe so si oddahnile in mu bile
zelo hvaležne, da jim je pokazal, kako grdo so se
obnašale do ribice, ki je drugačna, a je najbolj potrebovala prijateljstvo. Od takrat naprej so se igrale z
njo in nikoli več niso nikogar zbadale in dražile zaradi drugačnosti. Oblačku so zaželele srečno pot.
Ko je prišel na Rdečo goro, se je sonce že spuščalo in
ni mogel verjeti svojim očem. Obzorje je bilo prekrasno v svoji rdeči barvi. Daleč v daljavi je videl nova
doživetja in priložnosti. Komaj je čakal, da svojo pot
nadaljuje naslednji dan.
Mogoče ste ga opazili prav danes, ko je potoval mimo vas, lahko, da vam je celo prijazno pomežiknil.
Če pa ste začutili kakšno kapljico ali celo več, se
spomnite, kaj vse ste počeli ta dan. Mogoče s kom
niste bili najbolj prijazni in vas je opomnil.
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Sraka in polž
(Basen z naukom: Ne bo mu padla krona z glave.)
Zunaj lilo kot iz škafa je,
cesta je poplavljena,
kot reka vije se,
deroča, neustavljena.
Po cesti polž počasi leze,
mu hitrost od rok ne gre,
a potrpežljivost ga veže,
kakor zanj spodobi se.
A nevarnost mu je za petami,
se skriti nima kam,
vsak čas reka ga omami,
iti mora drugam.
Z veje visoke brezine
sraka se smeji,
komaj zadrži se,
da krohot le umiri.
Polža ošabno ogovori:
»Tebi se pa nikamor ne mudi, kajne?
Za vse si vzameš čas.«
Polž za hip postoji,
pa spregovori na glas:
»Prijateljica, pozdravljena,
vidiva spet se.
Bi bila pripravljena
k sebi vzeti me?«
Sraka uživaško se zareži,
uživa, ko ga čakati pusti.
»Moje gnezdo je premalo,
mladiči notri počivajo.
Raje naprej pojdi še malo,
bi preveč nas notri bivalo.«
Polžu pa se čudno zdi –
saj gnezdo videl je vsak dan;
mladih srak notri nikoli ni,
videl je vse sam –
sraka hoče, očitno,
da izgine drugam.
To sraki pove,
ta pa živčno pogleduje,
kaj le naj si še izmišljuje.
Nazadnje napadalno pred njega se postavi:
»Kdaj pa zame si ti kaj storil?
Tako majhna žival,
le kdo bi tebi ugodil?«
Polž pa krene jo naprej
po vodni, sivi poti.
Pride do grma stoterih vej,
vesel, da se ne moti.
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Sraki vrnilo slej ko prej
se bo, karkoli bo počela.
Polž je vedel:
nekega dne
krone na glavi ne bo več imela!
Dominika Zupan, 7. a
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NAKLJUČNO ODKRITJE
Nekega običajnega dne so se Lara, Lucija in Sara ter
njen zvesti kuža Zak odpravili na sprehod na bajer (to
je na hribu med Hrastnikom in Trbovljami).
Ko so prišli tja, so kot običajno najprej zavili h konjem.
Tam so se z njimi igrali ter jim nabirali travo. Kar naenkrat pa je Sara opazila nekega moškega, ki je prišel
iz gozda. Zdel se ji je sumljiv, vendar je molčala, saj je
vedela, da drugih to ne bi zanimalo.
Kmalu se je začelo mračiti, zato je bil čas, da gredo domov. Ko je Sara pogledala v hrib, je tja prišel neki drugi moški. V roki je imel torbo, ki pa ni bila ravno v obliki ribiške palice. Rekla si je, naj si neha domišljati
stvari. Nato sta se Sara in Lucija začeli smejati, saj je
Lucija povedala zelo smešno šalo. Lara pa je hodila
zadaj. Mimo nje je iz gozda prišel moški, ki ga je prej
videla Sara, a Lara tega ni vedela, zato ga je veselo
pozdravila. A on je le mrko pogledal izpod čela in šel
naprej. Lari se je zdel srhljiv in je to takoj povedala
ostalim. Ko je Sara to slišala, se je odločila, da tudi ona
pove, kaj je videla. Tako sta si Lara in Sara začeli izmišljati vse mogoče stvari o tistih dveh moških, a ju je
k sreči prekinila Lucija, ki je rekla: »Dajta no, nehajta
govoriti takšne stvari, v Hrastniku se nikoli nič takšnega ne zgodi.« A Sara se ne vda: »No ja, ampak to še
ne pomeni, da sta onadva čisto v redu. Predlagam, da
ju opazujemo od daleč.« Lara se je takoj strinjala, zato
je bila Lucija kar tiho, saj je vedela, da tudi če bi kaj
rekla, bi na koncu onidve zmagali.
Torej, šle so na drugo stran bajerja in ju opazovale.
Prvi moški je nosil torbo, ki je imela obliko pištole. Nekaj časa sta stala tam in se nekaj pogovarjala. Kar naenkrat je Zak začel lajati, zato so ga vse tri začele miriti. Ko so pogledale nazaj, o moških ni bilo ne duha ne
sluha. »Zdaj pa je čas, da se vrnemo domov,« je rekla
Lucija, a še preden ji je uspelo to izgovoriti do konca, se
je Zak zagnal v tek ter se strgal s povodca. Sara je zavpila: »O, NEEEE!!! ZAAAAK!!!!« Začela je teči, Lara
in Lucija pa sta se spogledali ter se v istem trenutku
pognali za njo, kajti Zaka imajo vse zelo rade.
Tekle in tekle so na neki neznani hrib ter na koncu
čisto brez sape dohitele Zaka, ki se je ustavil pri neki
gozdni koči in lajal. Sara je hitro stekla k njemu, ga
dvignila in pomirila. Iz koče so se slišali glasovi, zato
so se skrili za bližnji grm. Tam so nekaj časa čepeli.
Nastala je smrtna tišina. Uboga Lara se je od strahu in
mraza začela tresti. A je takoj nehala, ko so se vrata
koče odprla. Saro bi kmalu kap, ko je spoznala, da sta
to tista dva moška, ki ju je prej opazovala. Lucija je z
njunih ustnic uspela razbrati, da govorita nekaj o prevari. Ob tem sta se smejala kot dve hijeni. Takrat pa
Sara ni mogla več zadrževati Zaka, ki je planil iz skrivališča in začel lajati. Moška sta ga zmedeno pogledala. Lara je nepremišljeno planila za njim, saj bi za živali storila vse. Čez nekaj časa se je prikazala tudi Lucija. Tako dolgo je trajalo, ker je premišljevala, da bi lahko dobila Larino sobo, a potem se je spomnila, da bi jo
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mami tako ali tako 'ubila'. Na koncu se je priplazila še
Sara, češ: »Bravo, tole smo pa super izpeljale.« Moška
sta jih nato grobo prijela in jih zvlekla v kočo.
Tam sta jih privezala na stol, Zaku pa nadela nagobčnik in ga grdo potisnila v neko majhno škatlo. Prvi je
spregovoril: »Jaz sem Patrik in sem glavni. To pa je
moj pomočnik Luka. Torej, dekleta, hočem vedeti, kaj
natanko ste slišale in kaj vse veste.« Prva se opogumi
Lucija in reče: »O-opprostita, gospoda, nič ne vemo,
sem smo prišle po naključju, ko smo lovile psa. Prosim, spustita nas domov!« Patrik se zasmeje in reče:
»Ja, uboga dekleta, a k mamici hočete? No, treba jih
bo obvestiti, da do nadaljnjega svojih ljubih hčerkic ne
bodo videle.« Zasmejita se in odideta v drugo sobo, za
seboj pa zaloputneta vrata in ugasneta luč.
Vse prestrašene se v čisti temi in tišini stisnejo skupaj. »No, vidiš, Lucija, ti pa praviš, da se tukaj v
Hrastniku ne more nič zgoditi,« se oglasi Sara. Lucija
pa odgovori: »Ni ravno primeren trenutek za to, Sara!
Moramo se domisliti načrta za pobeg. Kaj pa ti praviš,
Lara, zakaj si čisto tiho?« »Ne morem nehati misliti na
ubogega Zaka, ki trpi v tisti majhni škatli! Ali ubožček
sploh lahko diha?« čisto solzna izdavi Lara. Nobena ni
imela pametne ideje, zato so se odločile, da poskušajo
zaspati, in upale, da se zjutraj prebudijo iz te nočne
more.
Zjutraj jih je zbudil pok pištole. Spoznale so, da prejšnji dan niso bile samo slabe sanje, ampak se je vse
res dogajalo. Patrik in Luka rečeta: »Zdaj se bova odpravila na delo. Da ste mi čisto pridne!« Ko sta odšla,
so se zamislile. Kar naenkrat pa iz škatle skoči bela
kepica Zak, ki se je očitno osvobodil. Stekel je k Sari,
da mu je odstranila nagobčnik, nato pa jo je osvobodil
vrvi. Vse tri so ga božale in hvalile. Prva se je zresnila
Lucija in predlagala: »No, zdaj pa potrebujemo le še
načrt za pobeg.« Sara je začela kar brskati po koči.
Našla je velik ključ in ga spravila v žep. Velela je: »No,
zdaj pa poiščimo vrata in razkrijmo to skrivnost!« A
Lara se s tem ni strinjala, saj je menila, da bi morale
pustiti stvari, kot so. Lucija pa se je strinjala in je dejala: »To moramo končati! Toliko smo preživele, da
zdaj ne moremo odnehati.« In res, šle so poiskat vrata.
Ni trajalo dolgo, saj je imel Zak dober nos in je hitro
izvohal vrata. Bila so zakrita z bršljanom, zato so jih
komaj opazile. Spogledale so se, katera bo odklenila
vrata. Tako je Sara potegnila ključ iz žepa in stopila k
vratom. Z Lucijino pomočjo so obrnile ključ in vrata so
se odprla. Vstopile so in niso mogle verjeti svojim
očem.
Tam je bil rudnik zlata! Vendar niso imele prav veliko
časa za gledanje, saj so zaslišale glasove in se skrile za
vagon. Tam so tičale in slišale stopinje, ki so šle proti
njim. A takrat je Zak zbežal. Ni zalajal, samo potiho je
zbežal stran. Sara ga ni mogla zadržati, zato je le stisnila zobe, da ne bi zavpila. Imele so veliko smolo in
Patrik ter Luka sta jih odkrila. Bruhnila sta v smeh in
izdavila: »Ja, punčke, kaj pa ve, ste se hotele malo
vmešati? No, zdaj boste pa začutile tisti pok od zjutraj
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na svojih glavah, HAHAHAH!« Prestrašeno so gledale,
iskale so Zaka, iskale so rešitev, a je ni bilo. Ko sta jih
že prijela in jih hotela odvleči bog ve kam, se je zgodilo
nekaj nepričakovanega.
Iz neke luknje se je pojavil Zak in ugriznil Patrika v
nogo. Ta je zajavkal od bolečine ter izpustil Lucijo in
Laro. Tudi Luka je izpustil Saro, da bi Patriku pomagal obvladati mrcino, a to je bila napaka, saj je Sara
izkoristila priložnost in močno boksnila Luko v trebuh.
Takrat pa sta začeli brcati in boksati tudi Lara in Lucija, tako da Patrik in Luka proti štirim nista imela možnosti. Ko so končali, so ju privezali h kamnu in jima
pomežiknili: »No, to pa dobita, če se spravita na štiri
prijatelje.«
Ko so prišli ven iz jame, so začeli teči po hribu navzdol.
Čez nekaj časa so prišli do bajerja. Tam je bila cela norišnica! Bilo je polno policistov, gasilcev, reševalcev,
staršev, sorodnikov in drugih ljudi. Stekle so do policistov in jim povedale celo zgodbo. Takoj so poslali enoto
po roparja.
Vse se je srečno končalo, policija je nekaj zlata namenila štirim prijateljem, Patrik in Luka pa bosta preživela
preostanek svojega življenja v temnici.

Maja Avbelj, 7. b

I quietly stare at the blank ceiling.
I’m sick and tired of emptiness
that I’m always feeling.
When I look myself in the mirror,
I close my eyes.
I don’t believe people’s compliments,
because I think they are lies.
I do everything just to feel
loved and accepted.
But inside of me
I always feel like I’m rejected.
I tell people how good I feel
and they don’t know that I’m lying.
But they can’t see me at night
when I’m slowly breaking and crying.

Those cruel words that you said to me without thinking
made me feel sore and slowly left me sinking.
The ugly names you called me will forever stay in my heart.
I’m trying to forget them, but they always tear me apart.
I’ve completely locked myself away
and the white, happy life
started becoming grey.

Tjaša Kotnik, 9. c
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TEMNE PLATI OTROŠTVA
Za Marka je bil dan kot vsak drug. Bil je le nekoliko
vznemirjen, saj je njegov biološki oče spet odpovedal
obisk. Ko je izvedel to novico, je stekel v sobo in za seboj na glas zaloputnil vrata.
Bilo je že pozno in zaželel si je svežega zraka. Želel je
iti na sprehod po mestu, da si zbistri glavo, a je vedel,
da mu tega rejnica ne bo pustila, zato se je odločil, da
se za kratek čas izmuzne iz hiše in v pol ure pride nazaj. Tako ona ne bi vedela, da se je sploh kaj zgodilo.
Mark je odprl okno v sobi in počasi zlezel skozenj. Spustil se je po strehi in pristal na trati za hišo. Čez hišni
vrt je šel do glavne ceste. Stekel je nekaj metrov, da se
izogne »maminim« očem. Ta je v spodnjem nadstropju
pripravljala večerjo, ne da bi vedela, kaj se dogaja.
Mark je hodil po temni ulici. Vsake nekaj časa je mimo
pripeljal avto, a okolica je bila tiha. Hodil je in hodil,
zavijal je po ulicah. Kmalu je prišel mimo bolnišnice,
kjer je srečal Jana, svojega prijatelja. Jan je Marka
presenečeno vprašal, kaj počne tu tako pozno. Mark
mu je povedal in enako vprašal Jana. Ta je rekel, da se
dobi s prijateljem. Jan je bil nekaj let starejši od Marka, bil je najbolj popularen fant na šoli, zato je Mark
vprašal, ali lahko počaka z njim. Jan se je nekaj časa
obotavljal in potem skomignil z rameni, rekoč: »Če si
tega res želiš, le ostani.« Mark je ostal. Z Janom sta se
pogovarjala in izza vogala je prišel manjši moški, oblečen v črno. Stopil je k Janu, ga prijel za ramo in ga povlekel stran. Nekaj mu je govoril, Marku se je zdel razburjen. Jan mu je odgovarjal. Vsake toliko časa je
moški ošinil Marka s pogledom. Ta ni vedel, kaj se dogaja.
Ko se je pogovor končal, je Jan zakričal Marku: »Teci!«
Mark je stekel na vso moč. Zavijal je po ovinkih ulice in
za sabo slišal približujoče se korake. Ozrl se je in zagledal moškega. Tekel je še hitreje, a moški se mu je približal. Z vso silo ga je prijel za rokave jakne in ga pritisnil ob steno. Mark je moškega gledal naravnost v oči,
te so bile temne. Lase je imel pokrite s črno kapo in
zaudarjal je po cigaretah. Mark je bil prestrašen in
zmeden, kaj se dogaja. Moški je začel kričati nanj,
spraševal ga je, kaj vse je videl. Mark mu je odgovoril,
da nič, a moški mu ni verjel. Spustil ga je na tla in mu
rekel, naj gre z njim. Prestrašeni Mark ga je ubogal,
saj ni želel, da se mu kaj zgodi. Sledil mu je do nekega
dvorišča, kjer mu je odprl vrata kleti. Ukazal mu je,
naj gre noter in ostane tam. Za seboj je zaklenil vrata.
Mark se je usedel in čakal, kaj se bo zgodilo. Iz žepa je
hitro potegnil telefon. Želel je poklicati starše ali policijo, a signala ni imel, pa še baterijo je imel prazno.
Medtem je mama že opazila, da Marka ni doma. Prestrašila se je. Poklicala je očeta in ta policijo. Preiskali
so hišo in mami povedali, da če ga do jutra ne bo, bodo
sprožili iskalno akcijo. Ura je bila že čez polnoč in rejnika sta se vozila po mestu v upanju, da najdeta Marka.
Mark je še vedno sedel v kleti, ko so se vrata odprla. V
sobo je prišel še Jan in spet so zaklenili vrata. Jan se je
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usedel poleg Marka in mu začel razlagati: »Nisem si
mislil, da bo tako, res! Oprosti! Tega, kar ti bom povedal, ne smeš povedati nikomur, razumeš?« Mark
je prikimal in Jan je nadaljeval: »Moškemu, ki je
prišel, je ime Anže. Vem, da bo slišati smešno in neumno, a Anže mi enkrat na mesec proda nekaj droge. Na to nisem ponosen, a si ne morem pomagati.
Ko te je Anže videl, se je prestrašil, da si videl preveč. Ko me je potegnil na stran, mi je grozil in govoril, da te bo zdaj moral ubiti, saj noče v zapor. Rekel
sem mu, da nisi videl nič in da ne bi ničesar izdal, pa
mi ni verjel.« Mark ga je prestrašeno vprašal: »Kaj
se bo zdaj zgodilo?« Jan mu je s solzami v očeh odgovoril, da ne ve, a da verjetno nič dobrega.
V tej kleti sta preživela več dni. Moški jima je vsake
toliko časa prinesel nekaj vode. Skoraj ves čas se je
slišalo, kako skupina fantov pred kletjo načrtuje, kaj
bi naredili. Po tem, kar sta Jan in Mark slišala, sta
dojela, da fantje ne vedo prav ničesar, da so naredili
napako, da pa zdaj ne poznajo izhoda. Jan in Mark
sta vseh sedem dni preživela v kleti. V vsem tem
času sta dobila le en obrok, pa še to je bila hitra hrana. Dneve sta preživljala ob igranju nogometa s plastenko in dolgih pogovorih. Veliko časa sta iskala
rešitev, a je nista našla.
Sedmi dan fantov pred kletjo nista slišala. Bila sta
že prestrašena – kaj če so ju kar pustili tu? Zvečer,
ko sta se že odpravljala spat na kup starih oblačil, je
v sobo prišel Anže. Za njim sta v sobo prišla še dva
in odvlekla Jana ven. Anže je pristopil k Marku. V
eni roki je imel kozarec vode, v drugi pa prozorno
vrečko z dvema belima tabletkama. Tabletki je stresel v vodo in takoj sta se raztopili. Marku je ukazal,
naj spije vsebino kozarca, a ta se je branil. Anže ga
je prijel za čeljust, mu zlil tekočino naravnost v grlo
in Mark je pogoltnil. Pred očmi se mu je stemnilo in
padel je v nezavest. Obležal je na kupu starih oblačil
in Anže je odšel.
Policijska preiskava je potekala že sedem dni,
meščani niso hoteli obupati. Osmega dne se je skupina otrok dobila na igrišču pred kletjo. Igrali so košarko in žoga jim je zletela skozi razbito okno v klet.
Eden od dečkov jo je šel iskat in tam zagledal še vedno nezavestnega Marka. Poklicali so policijo in ta je
prišla v desetih minutah, takoj za njimi pa je pripeljalo še reševalno vozilo. Marka so odpeljali v bolnišnico. Njegova družina si je nekoliko oddahnila.
Mark je okreval, a zbudil se še ni. Njegovega prijatelja Jana so po preiskavi kmalu našli mrtvega nedaleč proč.
Tri mesece pozneje …
Mark je bil še vedno v bolnišnici, še vedno nezavesten. Mati je dneve in noči preživela ob njem. Nekega dne se je zgodil čudež in odprl je oči. Mati je to
zagledala in takoj poklicala medicinske sestre, ki so
ga oskrbele. Preživel je.
Morilcev in ugrabiteljev kljub natančni preiskavi
niso našli.
Živa Tavčar Kunstič, 8. b

