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UVODNIK 

 

Pozdravljeni, bralci Zelenega Jurija! 

Pred vami je celotno delo učencev literarno-novinarskega krožka. V 

začetku leta je bilo pri krožku več novinarjev. Potem pa je bila v nekem 

obdobju korona tako razširjena, da je na šoli manjkalo ogromno učencev. 

V tem času je delo krožka obstalo. Ko smo se po določenem času spet vrnili 

v šolo, je nekaj učencev krožek prenehalo obiskovati. Ampak kljub vsem 

težavam smo izdali glasilo! 😊 

Tokrat lahko v glasilu najdete seznam nekaj filmov in knjig, ki so letos zelo 

priljubljeni in hkrati tudi poučni. Izveste lahko nekaj o letošnjem poletnem 

horoskopu in se s pomočjo kuharskega recepta naučite kuhati nove jedi. 

Rešite lahko križanko, pobarvate kakšno pobarvanko ali pa se nasmejete 

kakšni šali. Če ste bili pri pouku budni, ste opazili, da smo izvedli glasbeno 

anketo o najbolj poslušani pesmi. Mogoče je zmagala prav tvoja najljubša 

pesem! 😉 

Tako kot vsako leto smo naredili tudi nekaj zanimivih intervjujev – z 

raperjem Trkajem, s pisateljico Ireno Cerar, pisateljem Žigo X Gombačem, 

učiteljico Katarino Pavlakovič. Še vedno bomo lahko pregledovali dosežke 

učencev, ponosno brali pesmi in zgodbe ter občudovali likovne izdelke.  

Zdaj pa vam želimo prijetno in sproščeno branje in srčno upamo, da vam 

bo letošnji Zeleni Jurij všeč! 😊  

Anja Tomanič, 

urednica Zelenega Jurija 
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JURIJEV LITERARNO-LIKOVNI KOTIČEK 
 

 

PRVA PESEM 

 

Sara črk vseh se je naučila, 

da pesem bo napisala, 

se je odločila. 

 

Pesem se mora rimati, 

vendar kako rimo napisati? 

 

Kaj se rima z vrata? 

Kaj se rima z ata? 

Kaj se rima z vata? 
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Kar naenkrat idejo dobi. 

Hitro napiše, da ne pozabi: 

s kleščami orehe drobim, 

oreh lep ven dobim. 

Oreh pojem, 

potem zapojem. 

 

Toda nikar je ne obsojajte, 

napisala bi lahko boljšo 

pesem, 

ta njena prva je bila. 

Rekla je: »Nanjo ponosna 

sem. 

Tako mi je všeč, 

da bi jo zavila 

in komu podarila.« 

 

Aneja Dvojmoč, 5. b 

 

 

 

 

KAJ VSE SEM JAZ? 

 

Jaz sem vnuk, nečak, 

brat, prijatelj in učenec. 

 

Včasih sem tudi sestrina igrača 

ali sestričin trampolin –  

a najlepše je,  

ko sem sin. 

 

Maša Hutar, 9. b 
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Rok Banovec, 4. b 

(Nagrajena pesem na pesniškem natečaju OŠ Loka Črnomelj v kategoriji 2. triada) 

 

 

 

 

Nija Jerele, 4. b 
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ŽIVLJENJE 

 

Življenje je čarobno, 

vsak mora ga živeti, 

včasih težko in zlobno, 

a vedno ga je treba 

razumeti. 

 

Napoči slab dan, 

nič se ti ne da, 

ti pa res zaspan 

v šolo greš na plan. 

 

Včasih je obratno, 

vse teče ti lepo. 

Ko posije sonce, 

ti v srcu je toplo. 

 

To naše življenje 

vsak dan izziv ti da, 

če sprejmeš ga, si junak, 

brez joka, solz postopaš vsepovsod. 

 

Lara Pezdirc, 5. c 

 

 

 

 

 

 

 

Lina Jerman, 6. c 
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KAJ VSE JE LAHKO SREČA? 

 

Sreča je lahko 

prvi jutranji žarek, ki nas prebudi. 

 

Sreča je lahko 

soseda, ko bombon ti podari. 

 

Sreča je lahko 

nasmeh, ki polepša ti težke dni. 

 

Sreča je lahko 

prijatelj, ki s tabo doživetja deli. 

 

Sreča je vse, 

kar je v nas, le prepoznati moramo njen notranji glas. 

 
Lara Bahor, 6. c 
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ODRASLI 

 

Če bi bil odrasel, 

mi ne bi bilo treba iti v šolo. 

Če bi bil odrasel, 

bi jaz odločal, kje bi živel. 

Če bi bil odrasel, 

bi jedel, kar bi hotel. 

Če bi bil odrasel, 

bi šel v posteljo, kadar bi želel. 

Če bi bil odrasel, 

bi lahko počel, kar bi hotel. 

Nuša Hrelič, 9.a 
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Lara Bahor, 6. c 

 

 

KO BOM ODRASEL 

 

Ko bom odrasel, 

bom hišo si zgradil. 

 

Ko bom odrasel, 

nikoli ne bom kadil. 

 

Ko bom odrasel, 

poklic bom imel. 

 

Ko bom odrasel, 

vesele pesmi bom pel. 

 
Zala Kapele, 6. c 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BELA BREZA 

 

Zagledal sem brezo, 

lepo in belo. 

S srčastimi listi, 

ki pojejo veselo! 

 

Breza prekrasna 

Polona Šabanović, 9. c 
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mi dala je moč, 

da pel bom veselo 

v belokranjski rod! 

 
Marjeta Absec, 5. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESELI APRIL 

 

Prvega aprila vsi se smejijo, 

potegavščine uganjajo in norijo. 

 

Jerca Tessari, 8. a 

Izdelek je prejel bronasto 

priznanje na mednarodnem 

natečaju »Kraj, tukaj in zdaj« 

Špela Imširović, 8. b 
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Ko pa velikonočni zajček pride, 

nas s čokoladnimi jajčki obdaruje. 

Za večerjo pa s šunko proslavimo 

in se z njo pomastimo. 

 

In končno … 

Ob koncu aprila zakurimo kres, 

saj na kup smo pripeljali les. 

Pojemo, plešemo in se 

igramo, 

a najbolj je lepo, ko kres 

naslikamo. 

 

Niko Štrucelj, 5. G 

 

 

STRAŠNI ZMAJ 

 

V strašnem gozdu je temno, 

kam pogledam, vse črno. 

 

Kmalu zaslišim glasne korake, 

ki dvignejo pokonci vse moje lase. 

 

Tečem, sopiham, gledam nazaj, 

ob tem se sprašujem, kaj storil bo zmaj? 

 

Kakšna neroda, padem po tleh, 

zdaj bo po meni, saj ne morem verjet! 

 

Glasno zajokam in zamižim, 

a ko odprem oči, kuža se mi smeji. 

 
Max Vučić, 5. c 

Maja Hranilović, 8. b 

Izdelek je prejel bronasto priznanje na mednarodnem 

natečaju »Kraj, tukaj in zdaj« 



Šolsko leto 2021/22                                                                           Zeleni Jurij 
 

13 

 

 

 
SANJE 

 

Ko stopiš vanje, se sanje ne prebudijo. 

Spijo dalje, če se nihče ne zmeni zanje. 

Če pa vase te ulovijo, se s tabo podijo 

in te do jutra ne zapustijo. 

Zjutraj te zaspanega prebudijo, 

drugam odhitijo, ne moreš jih ujet. 

 
Petra Butala, 5. a 
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Sara Majerle, 9. a 
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Nejc Agnič, 6. c 

Lina Jerman, 6. c 

Nejc Avguštinčič, 6. a 

Pia Plut, 6. a 
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MOJ KUŽA 

 

Ko enkrat ob zori se belil je dan, 

se vračal naš kuža domov je zaspan. 

Naš kuža je lep in rada ga imam, 

ker igrava se kar ves popoldan. 

Ko zvečer ob ognjišču spala sva, 

sva kar enako sanjala. 

 
Živa Ačko, 5. a 

 

 
MOJ MAČEK 

 

Moj maček je nagajiv, 

moj maček je igriv. 

 

Moj maček rad se potepa 

in nikoli se ne pretepa. 

 

Moj maček tudi spi, 

a se prebudi, ko na mizi 

zadiši. 

 
Lara Bahor, 6. c 

 

 

MOJ MUC BARNI 

 

Moj maček Barni je zelo igriv, 

zelo marljiv in nagajiv. 

Čeprav je star deset let, 

gre še vedno rad v klet. 

 

Saj v kleti lepo diši,  

kjer sušimo salame mi. 

Eva Plut, 6. a 
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Barni tudi ptice in miške lovi, 

saj salam ne more jesti vse dni. 

Rad se pocarta in zaspi, 

včasih pa tudi jezik pokaže mi. 

 
Kevin Mikložič, 8. c 

PESEM 

 

Ponedeljek je najbolj tečen dan, 

v šolo pridem ves utrujen in zaspan. 

Tudi torek nič boljši ni, 

profesor maje z glavo in se mi smeji.  

 

V sredo komaj se zbudim, 

iz avtomata sok si naročim. 

Ob četrtkih sem vedno nasmejan, 

ker že vem, kaj čaka me naslednji dan. 

 

Petki, sobote in nedelje, 

to so dnevi za zabavo, veselje,  

to so dnevi, ko se ne učim 

in na šolo čisto pozabim. 
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Matic Željko, 6. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ŠOLA 

 

Šola ni le stavba sredi mesta, 

ni le hiša, ki stoji, 

šola je do znanja dolga cesta, 

ki nam izkušnje bogati. 

 

Jan Kotar, 9. a 

»Back to past« 
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Šola velikokrat težka je uganka, 

ki z lahkoto rešiti se je ne da, 

velikokrat v njej se najde skrita zanka, 

ki jo z nekaj truda marsikdo rešiti zna. 

 
Matic Starc, 6. b 

 

 
ŠOLA 

 

Šola je narejena iz učencev, učiteljev in učilnic, 

iz zvezkov, kred in jedilnic, 

iz knjig, miz in telovadnice, 

iz polic, stolov in knjižnice, 

iz smeha, znanja in ocenjevanja, 

iz puščic, barvic in kričanja, 

iz geografije, matematike in angleščine, 

iz športa, gospodinjstva in slovenščine,  

iz vseh lepih in grdih 

stvari, 

šola še vedno stoji.  

 
Dan Šuštarič, 6. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ŠOLSKA TORBA V NEDELJO 

ŠOLA 

 

Naša šola je velika 

kot ena velika pika, 

razredov devet ima,  

vsak svoje predmete zna, 

predmetov veliko je, 

ampak jaz obvladam vse. 

Vsi učenci k malici hitimo, 

da jo prvi dobimo, 

ko se k športu vsi 

podamo, 

telovadnico obrnemo na 

glavo, 

ko zadnje ure konec je, 

dogodivščine pričnejo se. 

 
Erik Totter, 6. b 
 

Maša Hutar, 9. b 
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Šolska torba v nedeljo 

tam v kotu praznem leži 

in utrujeno miži. 

A ko se torba prebudi, 

le kaj takrat se zgodi? 

 

Medtem ko nihče ne opazi je, 

ona privošči si počitnice! 

Obdaja jo tišina čista, 

kdove, če bo še kdaj ista? 

Kaj vse privošči torba si! 

 

Dobro jutro, šolska torba! 

Ponedeljek je pred vrati, 

spet boš zvezke nam nosila, 

spet nas brati boš učila, 

a ponoči spet si boš lahko spočila! 

 
Zala Kapele, 6. c 

 

 
OH, TO DOMAČE BRANJE 

 

Naša učiteljica zelo rada bere, 

a jaz bi raje odpravil se na Belvedere, 

ker meni resnično se ne bere. 

 

Oh, to domače branje, 

mene je samo mencanje, 

v glavi pa pravo vreščanje. 

 
Urh Banovec, 8. c 
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V ŠOLI 

 

V 

šoli 

učenci se radi učimo 

in po hodnikih drvimo.  

A zdaj so taki časi, 

ko niti tukaj ni, 

kot je bilo včasih. 

 

Razdalja, razkuževanje, maske … 

Najraje odpotoval bi do Aljaske. 

A ker vem, da to ni možno, 

se trudim delovati složno. 

 
Urh Banovec, 8. c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FANTJE IZ 5. C RAZREDA 

 

Učiteljica v razred pride, 

Bor že kriči, 

ko pa reče: »Podpis v beležko!« 

on se ne smeji. 

 

Anja Tomanič, 9. a 

»Finaly free« 
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Rok pri matematiki petice meče, 

Damir rad se v jedilnico zavleče. 

Fantje med poukom vedno 

govorimo, 

ko učiteljica nekaj jezno reče, 

se pa hitro umirimo. 

 

Dominik pri malici nestrpno čaka, 

ker si Žiga že dve uri čaj nataka. 

Max je v šoli odličen 

in tudi nikoli ni sebičen. 

 

Adorijan včasih gol obrani 

in reče: »A me vidiš, mami?« 

Matic in Jaka pa veliko klepetata, 

puncam rada se smehljata. 

 
Matic Štukelj, 5. c

ŠOLA V MOJEM ČASU 

 

Šola prava je nadloga, 

samo pišemo in se učimo, 

tukaj je še domača naloga, 

ki jo komaj naredimo. 

 

Imamo ocenjevanja, 

teste in spraševanja, 

dobrih ocen si vsi želimo, 

a le z učenjem lahko jih dobimo. 

 

V šoli zahtevni so učitelji, 

ki veliko od nas pričakujejo, 

še dobro, da so tu prijatelji, 

ki vzdušje vedno izboljšujejo. 

 

Potem še korona je prišla 

in nam prav vse pokvarila, 

v šolo nismo smeli hoditi 

in normalno se učiti. 

 

Maske, samotestiranje, 

nepotrebno zapiranje, 
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PCT, šola na daljavo, 

pozabili smo na zabavo. 

 

Na srečo tega zdaj bo konec, 

nič več mask, testiranja in omejitev. 

Koroni bo odzvonil zvonec, 

v normalno šolo nam sledi vrnitev. 

 
Iva Kapele, 7. c 

 

 

 

 

 

 
KORONA 

 

Korona huda je bolezen, 

saj preprečuje nam ljubezen. 

Maske nosimo mi vsi, 

zato poljuba od nikoder ni. 

 

Če korona bi odšla, 

jaz srečna bi zelo bila. 

Maske bi odvrgli mi 

in poljubljali se vsi. 

 
Taja Rožman, 8. c 

 

 

KORONICA 

 

Juhuhu, korona je tu. 

Meni diši, 

vsaj v šolo se ne mudi. 

 

Ivan Janežič, 9. a 

»Led« 

3. mesto na fotografskem natečaju »Pogled 

2021« v kategoriji Vijuge 
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Zoom obvladam, priznam, 

a še lepše je, 

ko v postelji preležim ves dan. 

»Internet ne dela, 

učiteljica!« 

 
Lukas Mihokovič, 8. a 

 

 

KORONA                             

 

Maske, razkužila, 

rokavice  

pomembni so tudi za 

ptice. 

Virus nam krši pravice  

in prinaša nove krivice. 

Ko te virus ulovi, 

karantena prileti. 

 
Lara Bahor, 6. c 

 

 
POVEJ! 

 

Povej, zakaj ni vse kot prej? 

Povej, zakaj vse drugače je zdej? 

 

Vse skrivnosti mi izdaj! 

Povej, povej, kako in kaj. 

 

Povej vse, kar moram vedeti, 

povej vse, kar hočem. 

 

Vse moraš mi povedati, 

razen tistega, kar nočem. 

Anja Tomanič, 9. a 

»Soba nesreče« 

3. mesto na fotografskem natečaju »Pogled 2021« 

v kategoriji Prosto 
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Zala Kapele, 6. c 

 

 

 

 

 

 

MOJA NOGOMETNA TEKMA 

 

Moj hobi je nogomet, zato sem vedno želel biti uspešen v njem. Dobro ga 

igram, vendar je bilo to, kar se mi je zgodilo na tekmi v Ivančni Gorici,  moj 

največji dosežek. 

Lansko pomlad smo imeli tekmo proti NK Ivančna Gorica, ki smo jo igrali v 

gosteh, kar pomeni, da smo bili prav v Ivančni Gorici. Ker so domačini znani 

po uspešnem nogometu, smo začeli igro umirjeno in prestrašeno, saj so 

bili skoraj vsi igralci večji od nas, kljub temu da so bili naše starosti. Igrišče 

je bilo dokaj veliko in travnato, zato smo se tudi hitro utrudili, ker smo 

navajeni igrati na umetni travi. Rezultat je bil do konca prvega polčasa  0 : 

Anja Tomanič, 9. a 

»Lonely« 
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0. Takrat smo tudi mi začeli igrati bolje, ker smo opazili, da oni ne igrajo 

dobro. Ko smo dali prvi gol, smo dobili samozavest. Potem so se zadetki 

začeli vrstiti. Do konca tekme je bil rezultat 2 : 7 za Belo krajino. Jaz sem 

dal tri gole in dve asistenci za gola. 

To je bil dan, ki ga ne bom nikoli pozabil, saj sem bil zelo uspešen, prav 

tako tudi moje moštvo. Želim si, da bi igral v katerem od večjih klubov in 

da bi zabijal gole, kot sem jih ta dan. 

Erik Šarić, 5. b 
 

 

MOJA PRVA TEKMA PLEZANJA 

 

Potem ko sem se zbudila, sem pojedla zajtrk 

in se pripravila za tekmo. Mami me je 

odpeljala v Črnomelj, kjer sem imela 

prvenstvo. Odšla sem v garderobo in se 

preoblekla. Ko sem prišla v športno dvorano, 

smo se ogreli in si ogledali proge. 

Medtem ko sem čakala, da pridem na vrsto, 

sem si ogledovala proge, da sem potem 

vedela, kakšne gibe moram uporabiti. Naša 

starostna skupina (pionirji od 1. do 5. razreda) 

je plezala po rumenih progah. Obe progi sem 

uspešno preplezala do konca. 

Ker nas je bilo veliko dobrih plezalcev, se sodniki niso mogli odločiti za 

najboljšega, zato smo najboljši imeli finale. Bil je na rdeči progi, ki je bila 

namenjena srednješolcem. Rdeča proga je bila težja, ker je med oprimki 

večja razdalja. Proga je bila tako težka, da ni nobeden prišel do konca. Po 

finalu smo bile plezalke spet zelo dobre in blizu zmagi. A so se sodniki 

odločili drugače. Zasedla sem 4. mesto. Na svoj rezultat sem bila zelo 

ponosna. 

Na koncu tekme so bili vsi ponosni name, še posebej moja sestra Barbara, 

ki mi je stala ob strani. Vsi so mi čestitali, saj sem bila že na prvi tekmi 

odlična.                     

                                                                       Marjeta Absec, 5. b 
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Moje počitnice 

 

Lansko leto sem šla s svojo družino na počitnice v toplice Terme Čatež. Ko 

sta starša meni in mojima sestricama ter bratcu povedala, kam gremo, smo 

se razveselili. 

Že naslednjega dne smo se začeli pripravljati. Oblačila smo zložili v kovčke. 

Pripravili smo brisače, sončno kremo, par napihljivih obročev in podobne 

stvari. Hrano in pijačo smo dali v hladilno torbo. Ko smo bili pripravljeni, 

smo odšli. 

Vozili smo se z avtom. Zdelo se je, da se pot kar ni hotela končati. Končno 

smo le prispeli. 

Na cilju smo iz avta v mobilno hiško, v kateri smo bivali, prinesli vse stvari. 

Potem smo se odpravili do bazenov. Bilo jih je veliko, pa tudi toboganov, 

po katerih smo se spuščali v vodo, ni bilo veliko manj. Zvečer smo se 

odpravili nazaj k mobilni hiški. 

Naslednjega dne je deževalo. Odločili smo se, da gremo v notranje bazene. 

Ker pa sta moja sestrica Zoja in bratec Rok še majhna, sta šla v otroški 

bazen z mojo mamo. Jaz, moja sestrica Alja in ati pa smo šli na visok vodni 

tobogan. Alji je bilo, na moje presenečenje, zelo všeč. Meni pa tudi. Zato 

sva šli še štirikrat. Ker nas dolgo ni bilo, so moja mama, Zoja in Rok šli 

pogledat, kje smo. Ko naju je mama videla, kako se spuščava po toboganu, 

ni hotela gledati. Mislila je, da greva prvič in jo je skrbelo. Pa je bilo vse v 

redu. 

Naslednjega jutra je bilo mrzlo. Odločili smo se, da gremo na sprehod. 

Ustavili smo se tudi na otroškem igrišču. Roku je bilo tako všeč, da ni hotel 

oditi. Končno je le prišel. Ko smo se vrnili, je bilo že toplejše. Po kosilu pa 

je bilo dovolj toplo, da smo šli k zunanjim bazenom. Tokrat smo se peljali 

tudi po mirni reki. Bilo je zabavno, sploh takrat, ko nas je poškropila voda. 

Roka smo prvič spustili po vodnem toboganu. Imel je napihljive rokavčke, 

pa tudi moj ati ga je ujel. Mama pa vseeno ni bila preveč navdušena. 
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Naslednjega dne smo se pripravili za odhod. Bil je namreč zadnji dan 

počitnic. Stvari smo 

dali v avto. 

Odpravili smo se k 

notranjim 

bazenom, ker je 

bilo malo 

prehladno, da bi 

šli k zunanjim. 

Tokrat smo kosilo 

pojedli v 

restavraciji, ob 

bazenih. Potem 

smo odšli.  

To so bile krasne 

počitnice. Upam, da bomo še kdaj šli tja.                                                                                                                                                                                                                                    

Aneja Dvojmoč, 5. b 

 

 

 

POČITNICE V BOVCU 

 

Nekega dne so meni in mojemu bratu starši povedali, da gremo naslednji 

dan v Bovec. Nisem se prav veselila, saj se nočem voziti tri ure samo zato, 

da bi šla na počitnice. Ko je prišel dan, da odidemo, smo se pripravili in 

odšli. Na poti nisem videla nič preveč zanimivega, samo cesto, avtomobile, 

mesta, polja in gozd. 

Ko smo prišli do počitniške hiše, je bilo že pozno, okrog 18. ure zvečer. 

Raztegnila sem se in smo odšli v hišo. Televizija je bila v italijanskem 

jeziku, saj smo bili blizu meje z Italijo. Moja in bratova soba je bila zgoraj 

in moral si splezati po stopnicah, da si prišel do nje. Bili smo utrujeni, zato 

smo šli hitro spat. Drugi dan je bil hitro končan, ogledali smo si okolico, šli 

jest v restavracijo kosilo in prišli nazaj ter odšli na nočni sprehod. Pojedli 

smo večerjo in šli spat. Ko sem se zbudila, mi je sonce bleščalo v oči. 

Preoblekli smo se in pojedli zajtrk, nato je brat predlagal, da gremo 

pogledat grad. Odpeljali smo se do tja. Ko smo prišli do gradu, ni bilo 

vhoda. Šla sem se sprehodit okoli gradu in pogledat, kje je vhod. Ko sem 

Zala Kapele, 6. c 
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bila na desni strani te mogočne zgradbe, je bilo zelo malo prostora za 

premikanje, ker sem hodila po pečini. Bilo je zelo strmo in z enim napačnim 

korakom bi lahko zdrsnila ter padla na cesto. Ko sem prišla na levo stran, 

sem videla vhod. Pogledala sem noter, vse je bilo zaraščeno z rastlinami. 

Odšli smo nazaj v hišo na kosilo in potem smo se ves popoldan pripravljali 

na odhod, saj je bil to zadnji dan.  

Nato smo vse svoje stvari dali v avto in se odpravili nazaj domov. In tako 

sem bila na počitnicah v Bovcu. 

Lili Domjan, 5. b 

 

 

  

Ivan Janežič, 9.a 
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HAIKUJI  

 

Ptice pojejo                                                           

vesele lepe pesmi,                                                

pomlad prebudijo.                                                 

 

  

 

Vesela pomlad 

je polna rož in ptičic 

ter lepih pesmi. 

 

  

 

Vesel je ta dan, 

ko na poletno jutro 

nisi nič zaspan. 

 
Zala Kapele, 6. c       

Na oknu sedi, 

me zjutraj prebudi 

in v nebo odleti. 

 

  

 

Bila bi ptica.  

Široko bi razprla 

krila  

med oblake se bi 

skrila. 

 

  

 

Čiv, čiv, čiv, čiv, 

pomlad je prišla, 

Laura Recer, 7. a 
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nam ptice pojejo z neba. 

 

  

 

Mami, poglej!  

Lastovka je priletela. 

Lepo pomlad zaželela. 

 

Lara Bahor, 6. c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zara Štefanič, 7. b 



Šolsko leto 2021/22                                                                           Zeleni Jurij 
 

32 

 

 

 

Ptičji haikuji 

 

Sonce rumeno, 

slišim petje drobnih ptic. 

Jutro se začne. 

 

Anja Tomanič, 9. a 

»Slap« 

Klemen Ivanušič, 9. a 

»River Šibenik« 
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Ptičje petje je  

prijetna melodija 

kot poezija. 

 

  

 

Slišim žvižganje, 

ušesu je prijetno. 

Poglej! Ptičica. 

 

  

 

V daljavi vidim 

nešteto pisanih ptic. 

Prihaja nov dan. 

 

Anja Tomanič, 9. a 

 

 

SEM TO JAZ? 

 

Ne, to nisem jaz.                                                  

Ne, to ni moj obraz.                                              

Kdo sem sploh jaz?                                              

DAN 

 

Dan se začne.                                            

Sonce zjutraj vstane.  

Nov začetek je. 

 

NOČ 

 

Glej, tema je. 

Noč se izgubi. 

Zarja se prebudi. 

 

Lara Bahor, 6. c 

Eva Plut, 6. a 
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Luna na nebu, 

iluzije in sanje 

me pomirijo. 

 
Lina Jerman, 6. c 

 

 

Bleščeče morje, 

vzhajajoče sonce. 

Primorsko jutro.  

 

  

 

Po travi drsi 

majhna kapljica vode. 

 Jutranja rosa. 

 
Špela Brinc, 8. a 

 

 

BREZBARVNI VONJ 

 

Ob sivi cesti 

cveti dišeča roža … 

Odtrgal sem jo. 

 

 

 

 

 

 

POBEG 

 

Odšel sem drugam, 

od rodovine šel stran,  

v kruti svet prišel. 

 
Lev Kavčič, 7. c 

 

Jan Kotar, 9. a 

»Cvet« 
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POBEG 

 

Nove izkušnje 

so zdaj slabi spomini.  

Zatavala sem. 

 

  

 

Zdaj v sobi sedim. 

Neznan mi je ta nov svet. 

Čas je za pobeg. 

 
Anja Tomanič, 9. a 

 

Ivan Janežič, 9. a 

»Oranžni ognjič« 

Anja Tomanič, 9. a 

»Not my fault« 

1. mesto na fotografskem natečaju  

»Trajnostni razvoj za skupno dobro« 
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Mrzel kakor mraz, 

čudovit kakor sonce 

je tale naš svet. 

 

  

 

Korak za korakom, 

ovinek za ovinkom 

sanjam si bliže. 

 

  

 

Zlomljeno srce, 

tvoja laž je odkrita, 

v mojih očeh skrita. 

 

  

 

Oči rdeče,  

zaspan je moj obraz. 

Šola ni zame.  

 

  

 

Sonce rumeno, 

Slišim petje drobnih ptic. 

Jutro se začne. 

 

Anja Tomanič, 9. a 

(Nagrajeni haikuji na pesniškem natečaju OŠ Loka Črnomelj v kategoriji 3. triada)

Zaprta notri … 

Poslušam petje ptičkov. 

Srce sili ven. 

 

  

 

Rano jutro je. 

In ptički se zbudijo. 
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Čakajo name … 

 

  

 

Na modrem nebu 

ptiček leta z vetrom. 

Želim si za njim. 

 

  

 

Kot reka dere, 

čas teče vse hitreje … 

Kaj naj naredim? 

 

Neja Žabčič Grabrijan, 9. c 

 

 

 

Nejc Kapele, 9.a  

»Grad Gradac« 
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Maša Hutar, 9. b Eva Štukelj, 9. b 

Maruša Kapele, 9. b Nika Franko, 9. b 
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KAPLJICA, KI JE REŠILA VRTNICO 

 

Živela je starka, ki je imela zelo lep cvetlični vrt. Ves svoj čas je preživljala 

na njem. Skrbela je za veliko različnih rož, jih zalivala, obirala osušene liste, 

obrezovala in se z njimi pogovarjala. Na tem vrtu pa je rasla tudi čudovita 

rumena vrtnica. Vse rože so lepo rasle in imele čudovite cvetove, le rumena 

vrtnica se ni mogla razcveteti. Bila je žalostna, saj se je starka vedno, ko jo 

je zalivala ali obrezovala, zbodla na njene trne. Tudi pri zalivanju vrta je 

mnogokrat pozabila nanjo. Ko je vrtnica opazovala druge rože, je opazila, 

da je starka do vseh rožic nežna in ljubeča, le ob njej je bila nezadovoljna 

zaradi njenih trnov in osušenosti.  

 

Nekega dne je vrtnica slišala govoriti starko, da bo iz vrta izkopala rumeno 

vrtnico, saj se ne razcveti in ne raste. To je vrtnico potrlo. Tudi ona si je 

želela biti kot druge rože na tem vrtu. Želela si je, da bi jo imela starka 

rada, tako kot ima ostale. Vrtnica je bila obupana, saj ni imela dovolj vode, 

da bi lahko pognala sijoče liste in lepe cvetove. Srkala je vsako kapljico 

vode, ki je je bila deležna ob zalivanju. Vendar zaradi žgočega sonca to ni 

bilo dovolj.  

 

Ponoči se je iz oblakov spustil dež. Tudi po cvetličnem vrtu so močno pršele 

dežne kapljice. To je bila velika sreča za vrtnico. Njene žejne korenine so 

se napile sveže deževnice.  

 

Ko se je naslednje jutro starka odpravila na svoj vrt, ji je vzelo sapo. Pred 

seboj je zagledala veliko čudovito cvetočo rumeno vrtnico, obsijano s 

prvimi jutranjimi žarki. Njeni zlatorumeni cvetovi so se ponosno 

razkazovali.  
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Starka se je odločila vrtnico obdržati, saj so jo občudovali vsi mimoidoči. 

Nikoli ni izvedela 

skrivnosti, kako je 

lahko vrtnica čez noč 

postala tako čudovita. 

To skrivnost je poleg 

vrtnice poznala le 

kapljica dežja, ki je s 

še drugimi vodnimi 

sestrami vrtnici 

podarila tudi ljubezen. 

To pa, tako kot vodo, 

potrebuje vsako živo bitje. 

Še tako majhna kapljica vode je za nekoga lahko 

zelo veliko. 

 
Lara Bahor, 6. c 

 

PRIHODNOST, ME SLIŠIŠ? 

 

Od: ga.sedanjost@zaskrbljena.sem 

Za: ga.prihodnost@kaksna.bos 

Zadeva: Kako nam kaže? 

 

Pozdravljeni, ga. Prihodnost, 

danes vam pišem pod urgentno. Imamo težke čase in hude razmere. Naj 

vam najprej razložim, kaj se dogaja sedaj, vi pa mi, prosim, pomagajte in 

povejte odgovore prihodnosti. Torej … imamo velike okoljske težave in 

podnebne spremembe. Velik problem je tudi voda.  Na eni strani poplave, 

na drugi suše. Vodo tudi onesnažujejo … si predstavljate? Sama plastika v 

njej. Tako umirajo tudi živali, ki se zapletejo vanjo ali pa jo pojedo. 

Anja Tomanič, 9. a 

»Drop of hope« 
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V nekaterih deželah samo odprejo pipo in priteče čista lesketajoča se voda, 

vendar tisti, ki tam živijo, niso zadovoljni. Tega se sploh ne zavedajo. 

Porabljajo prevelike količine vode … kar pustijo jo, da teče, in gledajo, kako 

zanimivo se pretaka. Celo stranišča splakujejo s pitno vodo. V teh deželah 

… v teh deželah nič ne skrbijo in ne varčujejo z vodo. Ne zavedajo se, da 

je voda bogastvo. 

Nekoč sem poslušala razvajeno žensko: »Joj. Danes so popravljali vodovod. 

Najprej so rekli, da bo trajalo dve, na koncu pa je kar štiri ure. Ko sem 

odprla pipo, ni pritekla niti kapljica. Namesto vode sem morala piti sok, ki 

mi ravno takrat ni ugajal. Nisem mogla zaliti rož, opraviti tedenskega 

čiščenja avta, se stuširati, pomiti posode ali perila v pomivalnem in pralnem 

stroju in skuhati kosila. Skratka, vse mi je bilo odvzeto!« 

Spet drugje pa nimajo niti osnovnega dostopa do čiste vode. Ženske hodijo 

več kilometrov vsak dan, da prinesejo vodo, da nahranijo družino. Tam 

varčujejo, varčujejo, ampak imajo še vedno premalo vode. Velikokrat je 

zmanjka za osebno higieno ali pa pijejo umazano vodo in se zato pojavljajo 

bolezni in ljudje umirajo … 

Slišala pa sem tudi, kako vesela je bila revna temnopolta ženska: »Vsak dan 

moram hoditi po vodo. Vendar je to za mojo družino. Prav rada jih gledam, 

ko srkajo to posebno tekočino. Seveda za vsako kapljico premislimo, kako 

jo porabimo. Danes sem bila pri moči. Zato sem vzela večjo posodo in se 

odpravila na dolgo dolgo pot. Skupaj z ostalimi mamami nam je bilo danes 

še posebej lepo. Prepevale smo in se pogovarjale. Hodile pa smo seveda, 

kot vedno, po suhem vročem pesku, brez zelenja, ker že toliko časa ni 

deževalo. V majhnem izvirčku je vsaka namočila svojo posodo v vodo in jo 

do vrha napolnila. Seveda – ker sem vzela večje vedro, sem prinesla več 

vode – kar tri litre več. Pot je bila težka. Vroče sonce je pripekalo izza 

oblakov. Mišice so že pekle in bolele. Vendar – vedno sem imela v mislih, 

da to delam za svojo družino in bolečina je minila. Seveda sem morala 

paziti, da se ne spotaknem in polijem vode, saj bi je bilo premalo za vse. 

Ko sem prispela domov, so se vsi razveselili čiste vode.« Vidite, ga. 

Prihodnost, kako jo nekateri zelo cenijo. 
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Kakšno bo življenje v prihodnje? Bo potekala svetovna vojna za vodo? Bo 

življenje sploh obstajalo ali bomo izumrli brez vode? Se bo človek končno 

poboljšal in kaj spremenil? 

Bi morala takšna vprašanja vprašati go. Preteklost? Bi imela lepše, boljše 

odgovore? Upam na dobre novice in da se tista čudna bitja – ljudje zavedo, 

kar delajo. Že vnaprej hvala za odgovore in upam, da boste prihranili svojo 

lepoto za vse nas! 

 

Pošiljam vam lepe pozdrave. 

 

Sedanjost 
Iva Kapele, 7. c 

 

 

 

Anja Tomanič, 9. a 

»Ujeta v njihovem svetu« 

1. mesto in zlata medalja fotografske zveze Slovenije ter naziv »naj avtor« na fotografskem 

natečaju »Mladost ni norost« 
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Špela Imširović, Sara Weiss, Gal Špec, 8. b 

1. mesto in zlato priznanje na mednarodnem natečaju "Kultura je kul" 
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Maša Hutar, 9. b 

1. mesto in zlato priznanje na mednarodnem natečaju "Kultura je kul" 
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JURIJEVI INTERVJUJI 
 

Intervju s pisateljico Ireno Cerar 

 

 

 

»Pomembno je, da 

vedno najdeš 

knjigo, ki ti je 

pisana na kožo.« 

 

 

 

 

1. Kako bi se na kratko predstavili? Katere osebnostne lastnosti so značilne za vas? 

 

Mislim, da sem kar radovedna in da imam rada ljudi. Zanima me veliko reči, 

zato so tudi nastale moje knjige, ker me zanima narava. Želela sem postati 

biologinja, a sem bila boljša v jezikih, pisanju, v slovenščini – pa so mi 

priporočili, naj grem raje študirat to smer. Ampak ljubezen do narave je 

ostala in sem jo še poglabljala. S svojimi knjigami sem lahko združila obe 

ljubezni: do zgodb, branja in do narave, do pohajkovanja pa še do 

zgodovine, kakšnih skrivnostnih reči. 

 

2. S čim se še ukvarjate – poleg tega, da pišete knjige? 

 

Živim od pripovedovanja pravljic – se dobro sliši, kajne? Dolga leta sem bila 

urednica otroške revije National geographic junior, v kateri avtorji pišejo o 

naravi in zgodovini. Zadnja leta pa urejam knjige drugih in svoje. S tem 

imam v glavnem največ dela. Pa s pisanjem. 
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3. Ali pišete samo za otroke ali tudi za odrasle? 

 

V bistvu so vsi moji vodniki z naslovom Pravljične poti družinske knjige. 

Zgodba je namenjena otrokom, da jim jo starši preberejo, medtem ko je 

opis izleta namenjen staršem, da se lahko pripravijo na takšno družinsko 

pustolovščino. Ko pa sem pisala zadnjo knjigo Pravljice brez meja, je 

nastajala kar sedem let. Tako veliko zanimivih reči se mi je dogajalo na 

poteh, tako zanimive ljudi sem srečevala, pa tudi »hecne« zgodbe so se 

nam godile, da sem potem napisala še zgodbo o tem, kako sem pisala to 

knjigo. Tako so nastali Potepuški okruški. Izšli so lansko leto maja za 

odrasle. 

 

4. Ali raje pišete ali berete knjige? 

 

Raje berem. 

 

5. Kateri je vaš najljubši pisatelj? 

 

Veliko jih je, težko vprašanje. To je tako, kot da bi rekli mami, kateri otrok 

ji je najljubši. Ali za odrasle ali za otroke? To so različne kategorije. No, 

med otroškimi/mladinskimi pisatelji vseh časov bi izbrala Astrid Lindgren, 

avtorico Pike Nogavičke, Ronje, Bratov Levjesrčnih – ampak zato, ker je že 

nekaj časa, kar je pisala. Njene knjige nosijo univerzalne ideje, ki so za vse 

čase. Tudi danes je še vedno zelo aktualna, bila je tudi velika zagovornica 

otrok, otroškega sveta, otroštva. Razumela je otroško domišljijo in to se mi 

zdi kar zanimivo za toliko let nazaj. 

  

6. Od kod črpate zamisli za svoja dela? 

 

Iz vsega, kar vidim. Iz vsega, kar slišim. Iz branja drugih knjig. Z gledanjem 

kakšnih zanimivih dokumentarnih filmov. Iz pogovarjanja z ljudmi. Iz 

obiskovanja gledaliških, lutkovnih predstav, pesniških dogodkov. Če živiš 

tako, da te zanima veliko reči, se ti potem ves čas rojevajo nove ideje, ker 
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če človek nič ne bere, gleda, nič zanimivega ne doživi, je kot neka stoječa 

voda, ki smrdi. Če pa voda teče, je ves čas sveža, ves čas prihajajo nove 

zamisli in tako se lahko tudi drugi napajajo ob tej vodi. 

 

7. Od kod pa ljubezen do pohodništva in narave? Kdo vam je to privzgojil? 

 

Za to so pa krivi kar moji starši. Z veseljem jih krivim za to. Bili smo doma 

v Domžalah, majhnem kraju pod kamniškimi Alpami. Oče je rad zahajal v 

hribe in nas že kot otroke peljal v Alpe. Hkrati smo pa tudi odraščali na 

njegovi kmetiji, on je vsak dan hodil delat na svojo kmetijo, ki jo je kasneje 

podedoval. Tako sem jaz živela v mestu, popoldneve sem pa preživljala po 

gozdovih, travnikih,  ob potokih, gradnji drevesnih hišk. Tako da sem imela 

zelo zelo zanimivo otroštvo. 

 

8. Katera je vaša najljubša izletniška točka? 

 

Ne morem se odločiti za eno. Ko nekam gremo, se čisto zaljubim. Recimo, 

zadnjič sem bila pri vas, ker prenavljam pravljično zgodbo svoje knjige in 

smo morali spremeniti pot po krajinskem parku Lahinja. Peljali so me na 

izvir Lahinje. Poleti sem že bila tam in zdaj sem bila še enkrat in sem bila 

spet zaljubljena v te vaše kraje, ker je v parku veliko zanimivih izvirov in 

nenavadne vode. Šla sem po poti od izvira Lahinje – prav vsak kotiček je 

čaroben, zato priporočam, da ga obiščete. 

 

9. Kdaj se je rodila vaša ljubezen do pravljic in povedk? 

 

Dobro vprašanje, končno eno lahko. Moj dedek je bil pripovedovalec 

zgodb. On je bil furman (furmani so bili ljudje, ki so z vozovi vozili — ko 

še ni bilo kamionov — blago na dolge razdalje). In si mislim, da je on slišal 

različne zgodbe, ko je potoval. Prinesel jih je tudi domov in jih je 

pripovedoval nam vnukom. Same strašljive — tako so bile grozne, da si 



Šolsko leto 2021/22                                                                           Zeleni Jurij 
 

48 

 

potem tudi zaspati nismo upali. Kar kocine so nam šle pokonci. In on je 

redno pripovedoval, tako da imam izkušnjo starih pripovedovalcev, ki niso 

pripovedovali zgodb iz knjig, ampak tiste, ki so jih slišali. Potem pa je bila 

tu še knjižničarka, ki me je vzgajala. Odraščala sem v osnovni šoli in moja 

soba je bila sosednja soba od šolske knjižnice. Tam je bila ena čudovita 

gospa, ki si je vedno vzela veliko časa zame. Ime ji je bilo Ema Novak, in 

ker nisem hodila v vrtec, sem hodila k njej v varstvo. Dala mi je tudi kakšno 

knjigo v branje. Prebrala sem jo in naslednji dan prišla nazaj, da sva se 

pogovarjali o prebranem – to je bila krasna gospa. Imela je čudovite uhane, 

nakit, prstane. Meni se je zdela kot iz nekega drugega sveta. Moji starši so 

bili preprosti delavci, zato je bilo potrebno veliko delati od jutra do večera. 

Ni bilo časa za knjige. Ona pa je bila res krasna gospa in zaradi nje sem 

postala odlična bralka. S tem odlična učenka in kasneje Zoisova 

štipendistka, študentka književnosti in avtorica … Vse to zaradi branja in 

pripovedovanja. 

 

10. Ali trenutno ustvarjate kakšno novo knjigo? 

 

Trenutno še počivam od zadnje knjige ki me je čisto izmučila. Imam pa 

nekaj zamisli za naslednje knjige. 

 

 

 

11. Kaj bi svetovali mladim bralcem, da bi lažje pristopili k branju knjig? Imate morda kakšen 

»priročen recept« predvsem za tiste, ki tega ne počnejo radi? 

Da, imam priročen nasvet. Dobro je, če najdeš knjižničarko, ki si vzame 

toliko časa zate, da ugotovita, kaj te zanima. Važno je, da vedno najdeš 

knjigo, ki ti je pisana na kožo za prosti čas, razen tiste, ki jo je pač potrebno 

prebrati za domače branje, tudi tisto ni nepomembno. Knjige za domače 

branje nam dajo neko splošno razgledanost. Da nismo »butasti«, potem ko 

odrastemo. Dobro je, da imamo neko splošno razgledanost, da če nekdo 

reče »Mojca pokraljculja« ti v trenutku veš, kaj misli. Ker drugače se s 
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šolanimi ljudmi sploh ne bi mogli pogovarjati, če ne bi ničesar razumeli. Za 

prostočasno branje – to je za lastno  veselje – pa je dobro, da vedno najdete 

kaj, kar vas zanima. To zanimanje se z leti pri vsakem človeku in otroku 

zelo spreminja. Dobro je, če ugotoviš, da za vse reči obstajajo knjige. Za 

vse, kar te zanima: ali te zanima vesolje, naravoslovje, ali pa čisto druge 

reči. Za vse obstajajo kvalitetne knjige in dobro je, da prideš do njih. Če pa 

si res slab bralec ali pa da s težavo bereš, obstajajo danes različni kvalitetni 

stripi. Ko sem bila mlada, so stripi veljali za šund – nekvalitetno branje. To 

ne drži več. Strip je posebna zvrst, ki je lahko ravno tako kvalitetna ali pa 

zanič – saj niso niti vse knjige dobre. Dobro je brati dobre knjige, stripi so 

pa najrazličnejši: danes izhajajo tudi celi klasični romani, spremenjeni v 

risoromane – tako jih namreč imenujejo. Se pravi tudi za odrasle že 

obstajajo stripi, ker je to pač samostojna umetnost, ki združuje likovno in 

besedno umetnost.  

 

12. Kako uspeti, če se morda kdo od nas loti pisanja pripovedk ali pesmi? 

 

Veliko brati, veliko razmišljati o drugih in potem iskati svojo pot, svoj glas. 

Kaj si želim? Kaj bi rad postal? Kako bi se izrazil, da bi bil ta glas moj, 

avtentičen? In potem čim več pisati in si mogoče poiskati kakšnega 

mentorja, ki prebere, ker je to zelo dragoceno, da imamo občinstvo. Tak 

mentor nam pomaga, da rastemo, da se učimo, da iščemo nove poti.  

 

Iva Kapele, 7. c 

Lev Kavčič, 7. c 

Anja Tomanič, 9. a 
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Intervju z raperjem Trkajem 

 

»Rap je rap – način, ki je direkten.« 

 

1. Zakaj ste med različnimi glasbenimi zvrstmi izbrali 

prav rap?  

 

Ker je takrat, ko sem prišel iz osnovne 

šole na gimnazijo, cela generacija 

poslušala rap. Vsakega se je drugače 

dotaknila, večini je bila to trendovska 

glasba, na katero smo plesali, žurali. Mene 

pa se je rap dotaknil z malo drugačnega 

kota. Ko sem videl, kako rapajo na odru, 

sem si močno želel rapati tudi sam in sem 

v nekem trenutku vedel, da bom to počel. Neka iskra se je zaiskrila, ko se 

zaljubiš v nekaj – in to je to. 

 

2. Kateri raper vas je še posebej zaznamoval? 

 

Ko sem začenjal, se je ta raper ravno vzpenjal – posluša ga tudi Neja – to 

je Eminem. 

 

3. Poslušate še kakšno vrsto glasbe poleg rapa? 

 

Da, rad imam punk pa rock, metal, kakšen blues pa kakšne posamezne 

komade – ne vem, tiste, ki me odpeljejo nekam drugam … Potem si jih dam 

na play listo in so mi resnično dobri. 

 

4. Brala sem, da se ukvarjate tudi s pisanjem besedil za pop glasbo. V čem se razlikuje to 

ustvarjanje od pisanja rapa? 

 

Rap je rap – način, ki je direkten. Bolj pove to, kar čutiš. 
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5. Kdaj ste najbolj ustvarjalni? Od kod črpate navdih? 

 

Najbolj ustvarjalen sem takrat, ko sem ustvarjalen. Mogoče je odgovor 

malo banalen, ampak je originalen. Ko veliko delaš, ko npr. delaš nek 

projekt in ti gredo misli po glavi, pa se lotiš nekih stvari – takrat stvari 

najbolj prihajajo. Če si pa len, potem ni nič. Zelo mi ustreza kakšna nedelja 

zjutraj, ko nimam kaj delati. Mora biti malo dolgčas. Če ti je malo dolgčas, 

da si greš malo na živce, pa kar iz tistega dolgčasa pridejo neke ideje in 

začneš nekaj packati. 

 

6. Kako si pomagate, ko nimate inspiracije? 

 

Berem knjige, poslušam glasbo, inspiriram se od drugih. Toliko vsega je 

zdaj na internetu. V bistvu se lahko inspiriraš ves dan od tisoč stvari – in to 

lahko dela čudeže. Tako da če nimaš prave ideje v sebi, bereš o neki temi 

in te lahko potem odpelje čisto nekam drugam – to je ta lepota današnjega 

sveta. 

 

7. Kakšen učenec ste bili v osnovni šoli? Ali ste radi brali poezijo? 

 

Bil sem priden tam nekje do 4. razreda, potem pa ne več. Potem smo pa 

začeli. Bili smo kar težaven razred, specialen. Poezija me je začela zanimati 

v gimnaziji. Ko sem bral francoske pesnike – Baudelaira, Rimbauda – mi je 

bilo to zelo všeč. Rap me je čisto navdušil, potem pa skozi rap začneš brati 

poezijo. Zdi se mi, da potrebuje človek nekaj časa. Še posebej, ker so nam 

v šoli poezijo predstavili na dolgočasen način. Ker misliš, da je to nekaj 

šolskega, mi pa zdaj to delamo. In potem začneš nekako spremljati in 

ugotoviš, da je človek doživljal veliko različnih stvari. In da je kultura na 

splošno zelo zanimiva za raziskovanje, prebiranje, inspiriranje … Če npr. 

rečem "miza", si bo vsak človek o tej naslikal drugačno sliko. Vse te 

drugačne slike, ki jih nosimo v glavi in v srcu, so zanimive pri vsakem 

človeku. 
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8. Kako to, da ste izbrali študij teologije? 

 

Zelo so me zanimali pogovori o Bogu, religijah … Rekel sem si, zakaj ne bi 

šel študirat nekaj, kar mi je zanimivo. Bil je dober študij, veliko nazorov 

sem spoznal in tudi to, da lahko oblast najlepše sporočilo, ki ga imamo o 

ljubezni (evangelij), zmanipulira do obisti in ga predstavi, kot da je to edino 

pravo. To je tako neverjetno.  

 

9. Kako ste se spoznali z doktorjem Saksido? 

 

Bil je zelo dober trenutek. Na Mladinski knjigi so naju poklicali, da naj bi 

naredila priredbo pesmi Dramilo in midva sva se tako gledala, čisto dva 

svetova. Zdaj je dr. Saksida bolj sproščen, ampak včasih je bil bolj 

profesorski, uradno profesorski. Nato sta pa najina svetova trčila kot dva 

planeta, kot dve galaksiji in sva se začela zelo pogovarjati. Zgradila sva 

takšno prijateljstvo in takšno izmenjavo kulture, da ne moreš verjeti. On 

mi je razložil poezijo tako kvalitetno. Nato sva začela nastopati in še zdaj 

nastopava. Dobila sva 20-25 nastopov že peto leto. Zelo ga cenim kot 

prijatelja, strokovnjaka in človeka. Z igro se lahko te človečnosti zelo 

naučiš. 

 

10. Od kod ideja za Kla kla klasiko? 

 

Iz tistega enega komada, ki sem ga omenil na začetku, je nato prišla ideja, 

da bi kar album iz tega naredili, ker se je tista prva pesem Dramilo dobro 

prijela. Jaz sem ta album naredil zlahka, ni bil tako resen projekt, kot če se 

lotim recimo svoje pesmi. Odziv, ko sta se povezali klasična poezija in rap 

– to je bilo tako noro in polno energije. Iz te energije so nastali še Repki, ki 

so bili za otroke. In tako zveš, kaj se lahko zgodi iz ene pesmi: lahko 

nastane šestletno prijateljstvo, zelo veliko nastopov, zelo veliko izkušenj, 

zelo velik lepih ljudi in inspiracij. Tako nikoli ne veš, kam te pelje pot, zato 

je zelo pomembno, da končaš stvari – pa naj gre za kar koli. Recimo, imaš 
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te fotografije, ki si jih danes fotografirala (proti Anji Tomanič). Kaj bi bilo, 

če bi bila na obisku, in kaj, če danes ne bi prebrala svoje poezije, svojega 

haikuja? Tvoje delo bo morda koga inspiriralo, nikoli ne veš, morda ti bo 

odprlo druga vrata. Pač ni samo pomembno, da si kreativen, pomembno je 

tudi, da daš stvari ven. Da jih pokažeš ljudem. 

 

11. Kakšen se vam je zdel odziv publike na naši šoli na predstavitvi Repkov in Kla kla klasike? 

 

Meni je bilo zelo všeč takšno vzdušje – pri Repkih je bila otroška, navihana, 

naivna energija. Pri Kla kla klasiki pa je bila bolj zrela. Se pa malo pozna, 

da zdaj, ko je bila korona, smo ljudje postali drugačni. Na splošno smo bolj 

zaprti vase, ne verjamemo nobeni stvari in vse nam je malo brez zveze, ker 

seveda sploh ne veš, kaj bo čez mesec ali dva. Zdi se nam pa vseeno, da se 

nekaj prebuja, tista energija zabave in druženja. Tako hitro, kot smo se 

navadili na ta koronski svet, se zdaj navajamo nazaj v normalnega – zelo 

težko se je navaditi nazaj. Ko sem odšel ven, mi je bilo prav čudno. Ko sem 

odšel v klub žurat, je bilo čudno: kaj je zdaj to, kaj so vsi ti ljudje, kaj je ta 

glasba in zakaj luči utripajo? Zdi se mi, da ljudje potrebujemo nekaj časa, 

da se navadimo na preskoke iz enega sveta v drugega, da je to pravzaprav 

tista najslabša reč. Dobra reč pa je, da smo ljudje homo sapiens, vrsta 

sapiens, in da smo preživeli zaradi svojih prilagoditev, da smo zelo 

fleksibilni in se lahko prilagodimo na marsikaj. Upam, da se bomo vrnili 

nazaj na življenje brez mask. 

 

 

 

12. Kaj bi za konec sporočili bralcem Zelenega Jurija? 

 

To, kar sem rekel na nastopu: da je zdaj na vas mladih, ker je več kot 

očitno, da so starejše generacije zafurale zadevo iz neke želje po svobodi 

in po osebni lastnini. Po prostem trgu, po liberalizmu – in da neskončna 

rast na končnem planetu ne obstaja. Ta logika uničuje suverenost, človeka, 

človeško držo in težko se je boriti proti temu desetglavemu zmaju zaradi 
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tega, ker so nas naučili, da nikoli nimaš dovolj, vedno hočeš več, da bi 

zapolnil to luknjo v sebi. To je princip, skozi katerega deluje. Vsak bi bil 

rad bogat in super uspešen, ampak vsi ne moremo biti, zato je to mesto 

rezervirano samo za nekatere. In za to socialno mesto smo se ljudje 

večinoma pripravljeni ubijati. Najhujše pa je, da celoten sistem uničuje 

zemljo in si režemo vejo, na kateri sedimo, in slej ko prej bo neka stvar 

počila, saj že zdaj lahko vidimo, kako je s surovinami, ko si mislimo, kako 

močen je naš svet, ampak je občutljiv in nežen. Pričakujem upor, zato bi 

bralcem Zelenega Jurija priporočil, da se uprete stari logiki in mentaliteti, 

tudi če se hočemo vrniti nazaj zaradi svojega udobja ter vas potegnemo 

nazaj v staro logiko. Ne pustite se, ker na dolgi rok taka logika ne bo 

prinesla nič dobrega. 

 

Neja Žabčič Grabrijan, 9. c 

Anja Tomanič, 9. a 

Lev Kavčič, 7. c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervju s pisateljem Žigo X Gombačem 

 

»Določeni zadevi se je treba popolnoma predati, šele potem 

pridejo rezultati.«  
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1. V članku v Delu smo prebrali, da ste človek s presežkom energije. Se strinjate s takšno 

oznako? 

 

O, zagotovo, da imam preveč energije, kar me je velikokrat spravilo v 

kakšne težave. Sploh kot otroka oz. osnovnošolca – vedno je bilo kaj. Težko 

sem sedel pri miru in ti presežki energije so vedno povzročali zaplete na 

moji poti v odraščanje. Zdaj pa mi to zelo prav pride, ker mi ostane veliko 

časa, da lahko poleg vseh stvari, ki jih prinaša vsakdan, tudi ustvarjam, saj 

lahko ta presežek energije dam v ustvarjalnost. To me dela drugačnega, 

saj sem ga znal pravilno usmeriti v pisanje. Kaj bi bilo, če tega ne bi počel, 

ne vem.  

 

2. Od kod odločitev za zamenjavo študija obramboslovja s študijem novinarstva? 

 

Dve leti sem študiral obramboslovje, potem pa mi ta študij ni bil več tako 

blizu, ker sem bolj miroljubno bitje. Na začetku so se mi zdeli vsi ti tanki 

in orožje in bojne ladje zanimivi, pa napadi na mesta, kot so Stalingrad in 

bitka pri El Alameinu in podobne epske bitke druge svetovne vojne, potem 

pa sem se zavedel, da je to vse orožje namenjeno enemu samemu cilju: 
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pobijanju drugih ljudi. To se mi zdi absolutno sporno. Skratka vse te teme 

mi niso bile več toliko blizu, zato sem potem na isti fakulteti imel na srečo 

novinarstvo – tudi pisal sem zelo rad. Seveda so bile na novinarstvu zadeve 

malo bolj odprte. Danes bi pa morda študiral kaj drugega, npr. primerjalno 

književnost. 

3. Prebrali smo, da ste delali kot glasbeni novinar, kasneje pa tudi v agenciji, ki je prirejala 

dogodke in koncerte. S katerimi znanimi izvajalci ste sodelovali? 

 

U, tega je bilo kar precej. Res je, najprej sem delal v agenciji in tam smo 

prirejali koncerte mnogih znanih glasbenikov, npr. koncert Lenny Kravitza 

pa Anastacie, Deep Purplov, Fine Young Cannibals ... Na našem odru je 

nastopil tudi Joe Cocker, ki je že pokojni, torej pevec, ki je nastopil tudi na 

legendarnem Woodstocku, v Ljubljani je nastopil Bryan Adams … Delal sem 

tudi na MTV – to je bila 

svetovna glasbena hiša oz. 

televizija, kjer smo srečevali 

številne moderne izvajalce. 

Vse to me je navdihnilo za to, 

kar počnem. Takrat še nisem 

toliko pisal, sem pa dobil 

zadnjo sestavljanko v svojem 

ustvarjalnem mozaiku. To je 

spoznanje, da se moraš 

določeni zadevi popolnoma predati in se ves potopiti v to, kar počneš, šele 

potem pridejo rezultati. Tako je tvoje umetniško delo največ vredno, če se 

mu res ves posvetiš, ne le napol.  

 

4. Katero vrsto glasbe poslušate? 

 

Poslušam alternativno glasbo – bolj je hrupna, bolj mi je všeč. Rad pa 

poslušam tudi kakšne zadeve, ki so bolj »v easy«, ampak biti mora prava 

glasba, ne sme biti instanta. Vedno mora predstaviti nekega posameznika, 

izraziti neko mnenje, stališče, neko stopnjo zrelosti oz. biti mora nek 
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umetniški presežek. Imeti mora pravo energijo. Pri glasbi so mi zelo 

pomembna besedila. Velikokrat mi rečejo, da mora biti zabavna – ampak 

meni je glasba vse prej kot zabavna. Ne dojemam je kot samo zabavno, da 

bi npr. šel na kakšno veselico in se imel lepo. Glasba mora vedno imeti 

neko sporočilo, čim globlje, tem bolje. 

 

5.  Opazili smo, da imate veliko tatujev. Nam lahko poveste, kako so nastali? 

 

Pa – vsak po svoje. Vsak moj tatu je zgodba zase, vsak predstavlja neko 

obdobje v življenju, ki me je v bistvu naredilo takšnega, kot sem. Za 

vsakega bi lahko kaj povedal. Mogoče ljudje v vsem niti ne vidijo tega, kar 

vidim jaz, ampak konec koncev sem jih dal narediti zaradi sebe. Vsaka stvar 

je narejena po svoje, vsaka nosi s sabo svoj spomin časa oz. nečesa, kar se 

je zgodilo, osebe, ki me je nagovorila … Jih pač nosim s sabo. Jaz pravim 

temu vidna brazgotina.  

6.  Katero vrsto literature pišete najraje in za bralce katere starosti?  

 

No, vsaka je svoj izziv. Super je delati strip, npr. tega, ki ga delam zdaj. 

Tudi pisati slikanice mi je enkratno, ker moraš z zelo malo besedami 

povedati čim več. Poezija je kul zaradi tega, ker od tebe zahteva aktivacijo 

najglobljih notranjih vzgibov, za katere mogoče niti ne veš, da jih imaš. In 

šele po tem, ko pišeš neko pesem, ko v bistvu z njo delaš, jo živiš, tudi 

dihaš, pa ti nekako ne gre, potem spregovori skozi tebe kot nekdo drug. In 

potem sestavi zadevo v celoto, ko si rečeš: »Aha, wow, tudi to sem jaz.«  
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Pisanje mladinskih romanov je tudi super, ker lahko v njih opišeš 

dogodivščine, ki so se zgodile 

ali pa misliš, kako bi se lahko 

zgodile. Tudi romani za odrasle 

so zanimivi, ker zahtevajo čisto 

drugačen pristop. Ne bom 

rekel, da bolj zrel, ampak jih je 

malo drugače pisati kot tiste za 

otroke. Mogoče mi je pisati za 

odrasle malo bolj dolgočasno. 

Za določene zadeve se mi zdi, 

da so bile že velikokrat 

povedane na sto in en način. 

Zelo domiselno in potem se 

vedno sprašuješ, ali boš ti to 

lahko kako drugače naredil. Če se 

že to sprašuješ, ni v redu, ker greš pisat z nekim premislekom; pisati pa je 

vedno treba kar se da iskreno, in to meni najbolj uspeva v pisanju za 

mladino. Sploh v slikanicah. 

 

7.  Od kod črpate ideje za tako napete in prepričljive zgodbe? 

 

Nekaj od tega se mi je res zgodilo, nekaj sem slišal, da se je komu zgodilo, 

potem pa čez to potegneš domišljijo, kaj bi se lahko zgodilo. Če imajo 

prijatelji kaj za bregom, jih čaka taka ali pa drugačna stvar, kakšen zanimiv 

čas. In daš mogoče kakšnemu kakšno pomanjkljivost, iz katere se da potem 

narediti neko zgodbo. Struktura zgodbe in pristopi so zelo različni. Neko 

svojo osnovno idejo, ki jo imaš, moraš nadgraditi s svojimi izkušnjami, 

znanji, spoznanji. 

 

 

 

8.  S katerim svojim literarnim likom se lahko najbolj poistovetite? 
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Kaj pa vem. V vsakem me je malo, bi rekel. Ampak da bi bil pa kakšen čisto 

tak kot jaz, pa ne vem. V vsakem je zagotovo del mene, ker tako nastanejo 

najpristnejša in najiskrenejša dela. Da bi bil pa zdaj nek lik napisan po 

meni, bi se mi zdelo nečimrno. V vsakem me je torej malo, ne pa preveč.  

 
9.  Prebrali smo, da pišete tudi pesmi. So to pesmi za mlade? Kdaj bo izšla vaša pesniška 

zbirka? 

 

Res nastajata dve pesniški zbirki. V življenju se ti lahko zgodi marsikaj, da 

potem potrebuješ neko zavetje, tolažbo, nek pristan. To mi zdaj trenutno 

nudi poezija. Ne le da jo pišem, tudi ogromno berem in sem očaran nad 

tem, kar vse so ljudje naredili. Presenečen, kako smo ljudje podobne stvari 

doživljali pa sprejemali pred leti, ko je bilo vse čisto drugačno okoli nas. 

Ampak takšni ljudje, kot smo danes, smo bili tudi nekoč, četudi včasih 

nismo imeli interneta, televizije, tehnologije, ki nas lahko prestavlja z 

enega konca sveta na drugega. Danes so ljudje bistveno bolj statični in 

omejeni na en prostor in kraj. Včasih je bilo je veliko manj informacij, le 

osnovna izhodišča, ki se jih lotevamo, pa besede, rime, pesmi.  

Trenutno eno mojo pesniško zbirko oblikuje in riše moja hči, ki je 

diplomirala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Zanimivo je, da 

mi noče ničesar pokazati. Kakor hitro ji rečem, da so to moje pesmi in da 

hočem videti ilustracije, toliko raje skriva svoje delo. Rekla je, da ko bo čas 

za to, mi bo svoje ilustracije pokazala.  

Druga pesniška zbirka pa ni toliko za mlade oziroma bi jo lahko brali, da 

bi se česa naučili, preden naredijo kakšno neumnost oziroma izkusijo kaj 

močnega.    

 

10.  Prejeli ste veliko literarnih nagrad. Katera od teh vam največ pomeni?  

 

Vedno je najljubša prva nagrada, zlata hruška torej. Mislim, da je bilo za 

Skrivnosti mladih levov. To je tista knjiga, ki so jo prevedli tudi v kitajščino. 

Ampak s temi nagradami je vedno tako, da morajo zadostiti nekim 
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kriterijem, ki jih postavljajo drugi ljudje, ki po navadi ne pišejo in 

ustvarjajo, ampak samo teoretično poznajo literaturo. Po mojem si – tako 

kot ostali avtorji – te nagrade ne jemljemo k srcu, če jo dobimo ali pa tudi 

če je ne. Seveda je lepše, če jo dobiš, ker je to potrditev nekega dobrega 

dela. Ampak vedno ugotoviš, da so za tem neki ljudje, po navadi eni in isti 

v Sloveniji, ki krožijo in delujejo po eni umetniški smernici. Jaz pravim, da 

se da vedno napisati knjigo za nagrado v Sloveniji, ampak ali je to knjiga, 

ki izraža tebe ali ne, je pa druga stvar. Jaz sem vedno bolj na strani 

pristnosti in iskrenosti. Meni je enako vredno kot nagrada to, če mi nekdo 

reče, da je moja knjiga nanj naredila vtis, da jo bere otrokom, ko gredo 

spat, ali da jo je večkrat bral.    

 

11.  Kaj vas je pripeljalo do odločitve, da napišete knjigo za odrasle z naslovom ULTRABLUES?  

 

Najprej sodelovanje z dvema drugima človekoma, ki sta tudi oba dobra 

pisca, torej z Boštjanom Videmškom in Samom Rugljem. Oba sem cenil in 

bral kot avtorja že leta in ko smo se po nekakšnih naključjih dobili na enem 

kraju, smo vsi ugotovili, da zelo radi beremo, pišemo in da zelo radi 

tečemo. In potem je bila tu že ideja, da bi napisali knjigo o teku. Zadali smo 

si cilj, da pretečemo 100 kilometrov. Nihče izmed nas takrat še ni pretekel 

toliko kilometrov. To se včasih deset let nazaj sploh ni počelo, vsaj ne tako 

pogosto, kot se to dela danes. V bistvu smo s to knjigo, ki smo se je lotili, 

tudi prehodili eno življenjsko pot, zelo zanimivo, polno izkušenj. Ta knjiga 

je vsakemu izmed nas odprla veliko novih vrat in nam spremenila življenje. 

Zagotovo smo dobili kup novih izkušenj, odprlo se nam je veliko obzorij. 

In zagotovo je to najpomembnejša knjiga zame, ker mi je dala veliko 

odgovorov na vprašanja in zelo veliko ljudi je nagovorila. Prvič sem se 

soočil s tem, da mi je odrasel človek napisal, koliko mu je ta knjiga 

spremenila življenje. Do zdaj je samo sedel na kavču, imel težave v 

družinskem življenju, zdaj pa kar teče, ker ga je naša knjiga navdihnila za 

to. Takšnih odzivov je bilo dejansko zelo veliko, ker ima knjiga zelo veliko 

vplivov na ljudi. V nekem trenutku ne veš, kako naj se obnašaš, ko nekdo 

pride do tebe pa ti reče, ali mu lahko podpišeš knjigo. Ja, hvala. Super. 
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Ampak potem se mi vedno zdi, da moram še nekaj povedati, koliko mi to 

pomeni. A nikoli ne veš, ali besede to povedo na način, kot si ga želiš.  

 

12.  Zakaj se vam zdi pomembno, da mladi berejo? 

 

Ker ti branje gotovo lahko spremeni oziroma razširi besedni zaklad, odpre 

nova obzorja. Ozavesti te, da so na svetu tudi drugi ljudje, ki enako čutijo, 

hrepenijo, želijo živeti tako kot ti. Tega se mi zdi na tem svetu bistveno 

premalo. Hitro prebereš in prepoznaš v knjigah situacije, ki se ti lahko 

zgodijo tudi v resničnem življenju, in veš, kako odreagirati. Ail pa ti dajo 

kakšen namig, kaj bi v življenju lahko postal. Mogoče imaš srečo, prebereš 

eno knjigo pa veš: vauu, to je pa to. Čim več knjig imaš, čim več knjig 

prebereš – pa ne samo knjig, tukaj so tudi npr. članki, stripi – boljše je. 

Tudi zame v tem trenutku, ker se mi zdaj odpirajo nova obzorja in vedno 

kaj novega preberem. Npr. ko pišem kolumne za kakšne medije za odrasle. 

Dostikrat ne vem natanko, kako in kaj, in potem kaj preberem in dobim 

idejo, ki ji potem sledim. In bolj, ko bereš, bolj ko si načitan, bolj si 

prepričljiv v življenju.  

 

13.  Kaj bi za konec sporočili bralcem Zelenega Jurija? 

 

Ne pozabite se zavedati, da je vsak vaš sošolec, sošolka – fajn in pa kul. 

Svet doživljajo vsak po svoje in enako čutijo, hrepenijo … Zato moramo 

razumeti in spoštovati njihovo mnenje in zakaj se obnašajo tako, kot se, iti 

malo v globino. In da je to v bistvu stvar, ki se ji splača slediti. Upoštevanje 

drug drugega. Zelo pomembno je tudi branje in razmišljanje s svojo glavo. 

To morajo biti temelji na poti v odraslo življenje. 

  

 

Neja Žabčič Grabrijan, 9. c 

Lev Kavčič, 7. c 
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Intervju z učiteljico Katarino Pavlakovič 
 

1. Zakaj ste se odločili za poklic učiteljice? Ste si to želeli postati že kot otrok? 

 

Za poklic učiteljice 

sem se odločila 

zaradi tega, ker je 

bila moja mama 

učiteljica in ta poklic 

je bil nekako vedno 

prisoten v mojem 

življenju. V bistvu 

sem si to želela 

postati kot otrok, ker 

mi je bil ta poklic zelo 

blizu ravno zaradi 

mame. Ko sem bila 

majhna, nisem ravno razmišljala o nekih poklicih, saj mi je bilo takrat bolj 

pomembno, da smo čim več časa s sosedi noreli in se igrali na ulici. 
 

2. Katere šolske predmete ste imeli najraje? 

 

Najraje sem imela matematiko, ker mi pri tem ni bilo treba nikoli kaj dosti 

razmišljati, in šport, saj so bili učitelji vedno 'kul'. Ker imam dva starejša 

brata, sem morala zmeraj igrati nogomet ali pa košarko, tako da sem imela 

vedno rada gibanje. 
 

3. Če bi imeli še enkrat možnost izbire, za kateri poklic se bi odločili? Ali bi ostali v tem 

poklicu? 

 

Če bi lahko še enkrat izbirala, bi se odločila za poklic, ki je povezan s 

fotografijo oz. če bi poznala športno plezanje že prej v svojem življenju, bi 

se odločila za trenerko športnega plezanja. Preden sem začela delati v šoli, 

sem šest let delala kot izdelovalka spletnih strani, to delo mi je bilo izjemno 

všeč. Delo v šoli me zelo veseli, zaenkrat ne razmišljam o spremembi 

svojega poklica. Imam pa res veliko interesov, tako da nikoli ne veš. 
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4. Ali se spominjate svoje prve učne ure? 

 

Svoje prve učne ure se ne spomnim. Vem samo, da sem šla v razred z veliko 

negotovostjo in nekim strahom, saj nisem vedela, kaj me čaka. Spominjam 

pa se svojega prvega leta poučevanja in tudi svoje prve generacije, saj so 

me učenci presenetili, ker so bili tako razgledani, polni življenja in imeli so 

dober okus za glasbo. 

 
5. Katero fakulteto ste obiskovali? 

 

Obiskovala sem Pedagoško fakulteto v Ljubljani. 
 

6. V čem se delo računalnikarja razlikuje od poklica učitelja? Kateri od teh dveh poklicev vam 

je ljubši? 

 

Delo računalnikarja je zelo raznoliko, saj mora računalnikar obvladati tako 

programsko kot strojno opremo. Delo je zelo pestro, se pravi: pomagaš 

učiteljem pri uporabi programov, uvajaš novosti na področju računalništva 

za celo šolo, skrbiš za računalniško opremo in internetno omrežje, 

sodeluješ z vodstvom šole pri nabavi itd. Delo učitelja pa se razlikuje v tem, 

da tam imaš za svoj predmet učni načrt in po njem predavaš in vodiš učne 

ure, torej poučuješ učence. Težko rečem, kateri od teh dveh poklicev mi je 

ljubši, saj me veselita oba. Všeč mi je, da lahko svoje delo opravljam v 

razredu in izven njega. 
 

7. Kdo vas je navdušil za fotografiranje? 

 

Verjetno moj najstarejši brat, ker je vedno imel neke fotoaparate, kamere 

in v bistvu je tudi prvi v naši ulici doma »sfehtal« računalnik in posledično 

sem se tudi jaz nekako bolj ukvarjala z računalništvom. S samo fotografijo 

pa sem se kasneje začela ukvarjati sama, ko sem si kupila svoj prvi 

fotoaparat.  
 

8. Kaj bi svetovali mladim, ki se zanimajo za film in fotografijo, kako bi lahko čim bolj razvijali 

svoje talente? 
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Kot prvo, preglejte portfolio Anje Tomanič (v ozadju: hahahaha). Kot drugo, 

film in fotografija se ne zgodita kar tako, čez noč, pri obojem moraš biti 

izjemno vztrajen in potrpežljiv. Za fotografijo pa svetujem, da čim več 

fotografirajo, ne obupajo, opazujejo okolico okoli sebe in pritiskajo na 

sprožilec. Iz nič ni nič, vztrajati je treba! 
 

9. Katere vrste glasbo poslušate? 

 

Poslušam rock, občasno pa tudi kak pop. 
 

10. Ali imate kakšno domačo žival? 

 

Da, imam mačka. Črnega mačka. 

 
11. V katere države bi si želeli potovati? 

 

Že nekaj časa si želim iti na Bali, zelo rada bi šla na Filipine, na Japonsko, 

Kitajsko, Novo Zelandijo pa enkrat v življenju vem, da bom šla v Ameriko. 
 

12. Od kod vaše veselje do plezanja? Katera je vaša najljubša plezalna točka, smer? 

 

Plezanje mi je že od nekdaj zanimivo, enkrat sem dobila možnost poskusiti 

plezati v naši telovadnici, ko so jo prenovili in v njej naredili plezalno steno. 

Od takrat se to veselja veča iz dneva v dan. Najljubše plezališče mi je v 

Omišu na Hrvaškem. Najljubša plezalna smer, moja do zdaj najtežja 

preplezana smer, se imenuje Mama Mia, njena težavnost je 6 b. 
 

13. S čim se še ukvarjate v prostem času? 

 

Večino prostega časa namenim plezanju, rada se vozim z motorjem, 

bordam, hodim na sprehode …  
 

14. Kakšen je vaš moto? 

 

Moj moto je: It came to pass, not to stay (Prišlo je, da mine, ne da ostane). 

Karkoli se zgodi, je najpomembnejše, na kakšen način se »pobereš«. 
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15. Ali imate ob koncu intervjuja kakšno sporočilo za naše učence? 

 

Bodite prijazni drug do drugega! Vsak pride v šolo iz svojega sveta, s 

svojimi težavami, za nobenega ne vemo, kaj točno se mu dogaja. S prijazno 

besedo lahko marsikomu polepšamo dan. Predvsem pa: SMILE!!! 😊 
 

Anja Tomanič, 9. a  

 

 

 

 

 

 

Intervju z našo učenko Anjo Tomanič 

 

1. Na katerega od svojih številnih dosežkov si najbolj ponosna? 

 

Ponosna sem na vse svoje dosežke, ampak najbolj pa na tega, ki sem ga 

dosegla nazadnje. Bila je huda konkurenca. 111 učencev in približno 300 

slik. In zraven sem dobila zlato medaljo fotografske zveze Slovenije. To je 

bil natečaj 'Mladost in norost'.  
 

2. Imaš kakšen recept za uspeh? 

 

Mislim, da recept za uspeh ne obstaja, temveč verjamem v usodo. Če nam 

je res nekaj usojeno in si mi to res želimo, bomo po kateri koli poti prišli 

do cilja. Samo vztrajati je treba, potrpežljivi moramo biti in pa dovolj 

močno si moramo to želeti.  
 

3. Kateri je tvoj najljubši predmet v šoli? 

 

Filmska vzgoja. 
 

4. Kje bo potekalo tvoje nadaljnje šolanje? 
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Na ekonomski šoli Novo mesto; program medijski tehnik.  
 

5. Kje se vidiš v daljni prihodnosti? 

 

Težko vprašanje. 

Upajmo, da na večjih 

ekranih, na velikem 

platnu. Tudi v Areni 

Stožice ne bi bilo 

slabo. Trenutno se 

posvečam režiji 

filmov. Ampak v 

veliko veselje mi je 

biti tudi pred kamero 

in na odru. Bomo 

videli, kam me bo pot 

prinesla. 
 

 

 

 

 

6. Česa bi se še rada naučila? 

 

Vsega, kar je možno na tem svetu. Samo problem je, ker ni časa. Rada bi 

vozila motor pa vodni skuter. Rada bi se naučila še več stvari na 

umetniškem področju. V glavnem, veliko stvari, ker se rada učim. Seveda 

to, kar me zanima. 
 

7. Katera knjiga ti je najljubša in kateri film? 

 

Nimam najljubše knjige. Nimam pa niti najljubšega filma, ker ima vsak 

svojo originalno zgodbo. Je pa res, da imam rada muzikale. Npr. High 

School musical, The greatest showman, Mama Mia … Serija Glee je dober 

muzikal … 
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8. Če bi imela eno nadnaravno moč, katera bi to bila? 

 

Ali bi bila nevidna ali pa bi potovala skozi čas. Včasih bi se človek rad vrnil 

v preteklost in popravil napake, ki jih je naredil. Nevidna pa zato, ker bi se 

včasih človek najrajši v zemljo pogreznil, tako da bi bila rada nevidna. 
 

9. S katerim literarnim likom bi najraje preživela dan? 

 

Z Miki Miško. Zato ker je to naredil Walt Disney in je to eno tako prestopno 

obdobje v filmski svet, ki ga je on naredil. In Miki Miška je veliko otrokom 

polepšala otroštvo. Miki Miška, to že zveni kjut.  
 

Anja Tomanič, 9. a 

»Somewhere in the world« 
1. mesto in skupna zmaga na fotografskem natečaju „Dostop do čiste vode in sanitarne 

ureditve“ 
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10. Katera zvrst glasbe ti je najbolj všeč? 

 

Poslušam POP, tudi kakšen rock bi se našel, ampak v glavnem POP. Pa 

'coverje' poslušam.  
 

11. Kdo je tvoj vzornik? 

 

Jaz čez 15 let. Trudim se biti najboljša verzija sebe. 

 
12. Imaš za konec kakšno sporočilo za bralce Zelenega Jurija? 

 

Imam. Vsak prihaja iz svojega sveta, vsak ima svoje cilje, vsak svojo pot. 

Nismo si vsi enaki, zato spoštujte drug drugega. Bodite vztrajni in 

potrpežljivi. Za mavrico sta potrebna dež in sonce. Poslušajte svoje srce, 

kar vam pravi, in živite življenje s polnimi pljuči. 
 

Neja Žabčič Grabrijan, 9. c 
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JURIJEV KNJIŽNI KOTIČEK 

 

V letošnjem knjižnem kotičku vam v branje ponujamo tri knjige za starejše 

učence in dve za mlajše. Prijetno branje. 

Za starejše: 

NA KLANCU — Tina Vrščaj (2022)  

MLADINSKA KNJIGA 

 

V ospredju je odnos med Evo in Gregorjem, ki 

z dvema deklicama živita na Klancu in počasi 

spoznavata, da sta si veliko bolj tuji, kot sta 

mislili … 

On je edini hranilec družine in zato odsoten 

pogosteje, kot si želijo. Navdušen je nad 

tehnologijo, od katere živi. Njej se zdi nujno 

paziti na okolje, v katerem živijo. Hiša na hribu 

ni ravno najboljši dom, a omogoča vsaj prostor 

za skupno bivanje – potem pa se stvari še bolj zapletejo. 

   (Knjiga je prejela nagrado modra ptica.) 

 
GENIJI BREZ HLAČ — Slavko Pregl (2009) 

DIDAKTA v projektu JAK 
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Geniji so srednješolci, ki jim ni vseeno in hočejo 

drugačen svet. Spremeniti ga želijo s spletnim 

časopisom, v katerem opisujejo: nasilje med 

mladimi, izkušnje z mamili, ljubezenske zaplete, 

aktualno svetovno politiko… Vendar zaradi tega 

večkrat zabredejo v težave. Med nekaterimi pa se 

zaiskri prva ljubezen.  

 

 

 

 

 

ČE UBIJEŠ OPONAŠALCA — Harper Lee (1960) 

POMURSKA ZALOŽBA v zbirki 'Na horizontu' 

Orig. naslov: To kill a mocking bird 

(Leta 1961 prejme Pulitzerjevo nagrado za književnost.) 

Knjiga se dogaja v 30-ih letih 20. stoletja. 

Zgodbo pripoveduje šestletna Scout Finch, 

ki preživlja svoje prve šolske dni in 

počitnice v družbi starejšega brata Jema in 

prijatelja Dilla, ki vsako poletje pride na 

obisk k Rachel, sosedi Finchevih. Scout in 

Jema vzgaja Atticus Finch. Oče je 

samohranilec, po poklicu pravnik in velik 

zagovornik razuma, enakopravnosti za vse 

… 

Zgodba opisuje dogajanje na sodišču, ko 

Atticus zagovarja nedolžnega temnopoltega Tima. Kljub izgubi pa ostane 

dogodek v spominu mnogih ljudi.  
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Za mlajše: 

TRIO GOLAZNIKUS 2: Babi nima več telefona — Andrej E. Skubic 

MLADINSKA KNJIGA v zbirki 'Trio golaznikus' 

 

Zbirka Trio Golaznikus je zabavna in polna 

dogodivščin treh prijateljev. 

V tem delu je Liam dobil nov telefon. Tomaž in 

Lija sta presenečena, zakaj tako darilo, brez 

razloga. Ko ga obiščeta na njegovem domu, se 

čudita, da ima na postelji poleg stare ninice in 

plišastega lemurja plastično punčko. Začne se 

zbadanje, ampak to je spomin na babico ... Kaj 

se zgodi, ko se golazničarji vedejo trapasto in se 

brez potrebe skregajo? Na srečo pravi 

prijateljski trio – Tomaž, Lija in Liam – ve, da 

vsak od nas potrebuje razumevanje. 

 

 

 

 

 

35 KIL UPANJA — Anna Gavalda (2020)  

MLADINSKA KNJIGA v zbirki Odisej. 
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Sovražim šolo. Sovražim jo bolj kot vse na svetu. 

Tako se začne zgodba trinajstletnega 

Grégoirja. Šole ne mara, v njej se ne počuti 

sprejetega, nima prijateljev in je zelo nesrečen. 

Dobro se počuti le v dedkovi delavnici, med 

orodjem, ko kaj novega ustvari, popravi. Tako 

kot je Grégoire razočaran nad šolo, sta nad 

njegovim neuspehom razočarana oče in mama. 

Njihova družina ni srečna, ne le zaradi 

Grégoirjevih ocen. Na srečo ima fant dedka, ki 

ga zna videti takega, kakršen je. Pomaga mu 

priti do spoznanja, česa si v življenju želi in kaj 

ga resnično osrečuje ter kako najti pravo pot zase. 

Knjiga je nagrajena z znakom kakovosti zlata hruška. 

 

Neja Žabčič Grabrijan, 9. c 
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JURIJEV FILMSKI KOTIČEK 

 

Magične živali: Dumbledorjeve skrivnosti              
 

Film »Magične živali: Dumbledorjeve 

skrivnosti« je čarobna pustolovščina, 

ki popelje druščino nenavadnih 

junakov pod vodstvom Salamandra 

Scamandra na misijo, ki je edina 

možnost rešitve tako čarovniškega 

kot tudi ne-čarovniškega sveta. V tej 

skrivni operaciji ima vsak svojo 

nalogo, ki jo je natančno zasnoval 

čarovniški veleum: profesor Albus 

Dumbledore. Odkar se je prvič 

predstavil pred več kot 20 leti, je 

postal Dumbledore eden najbolj 

cenjenih likov Čarovniškega sveta. 

Vendar pa ima priljubljeni čarovnik iz 

knjig o Harryju Potterju izredno 

zanimivo in skrivnostno zgodovino, 

ki je razkrita v tretjem filmu franšize 

»Magične živali«. Ljubitelji Harryja 

Potterja, kakšen se vam zdi film? 😉 
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The Social Dilemma  

 

Koliko časa v povprečju preživiš na 

svojem telefonu? Kaj je prva stvar, ki jo 

narediš, ko vstaneš? Koliko aplikacij imaš 

na svojem pametnem telefonu? Skoraj 

vsak ima svoj Facebook profil, čeprav ga 

redno uporabljajo samo naši starši. Na 

Instagramu visimo po par ur dnevno in 

skrolamo v neskončnost. Zakaj? 

Dokumentarec The Social Dilemma 

govori o temni strani družbenih omrežij. 

Zasvojenost s spletom je sicer že znana, 

malo ljudi pa ve, kaj se dogaja z našimi 

podatki na družbenih omrežjih.  

Batman 

 

Po letih tavanja po ulicah Gothama in 

z le nekaj zanesljivimi zavezniki 

osamljen maščevalec Batman 

postane edino utelešenje pravice 

med svojimi someščani. Ko mesto 

Gotham napade »serijski« morilec, 

vrsta skrivnostnih namigov popelje 

»viteza teme« globoko v podzemlje. 

Ko se dokazi začnejo kopičiti in 

vodijo vedno bliže in bliže domu ter 

razkrivajo veličino storilčevega 

zloveščega plana, mora Batman 

skovati nova zavezništva, razkriti 

krivca in vrniti pravico mestu Gotham, ki ga je že predolgo zlorabljala 

pokvarjena oblast.  



Šolsko leto 2021/22                                                                           Zeleni Jurij 
 

75 

 

 

 

 

Don't Look Up 

 

Si predstavljate, da bi lahko znanstveniki 

natančno izračunali, čez koliko časa bo 

zaradi globalnega segrevanja za življenje 

človeka primerna le še recimo petina 

planeta? To je uspelo narediti  zmedenima 

znanstvenikoma, ki ju igrata Jennifer 

Lawrence in Leonardo DiCaprio. Don’t 

look up je znanstvenofantastična 

komedija, v kateri se znanstvenika 

odpravita na medijsko kampanjo, saj 

želita ljudi opozoriti na bližajoč se komet, 

ki bo popolnoma uničil naš planet. Toda 

nihče jima ne verjame – niti ameriška 

predsednica. Bralci Zelenega Jurija, kaj 

menite? Ali bo res komet treščil na Zemljo? 😉 
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CODA 

 

Osrednji lik filma Coda je 20-letna 

Emilia Jones v vlogi Ruby Rossi, ki je 

edina slišeča v svoji družini, saj so 

njeni starši Frank in Jackie ter brat 

Leo gluhi. Družina živi od ribolova, 

Ruby ji pomaga, zaradi tega pa je 

tarča posmeha v šoli. Ko se tako kot 

njena simpatija Miles vpiše v šolski 

zbor, jo opazi učitelj Bernardo 

Villalobos, ki prepozna njen talent. 

To ji vlije upanje, saj ima čudovit 

glas. CODA je tudi zmagovalec 

letošnjih oskarjev. 

 

Anja Tomanič, 9. a 
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JURIJEV KUHARSKI KOTIČEK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogača 

 

1. Mleko vlijemo v skledico. Dodamo sladkor in nadrobljen kvas, dobro 

premešamo in pustimo na toplem mestu, da kvas malo vzhaja 

(približno 10 minut). 

 

2. Moko stresemo v skledo in na sredini naredimo jamico. Po moki okoli 

jamice potrosimo sol, v jamico pa vlijemo vzhajan kvas. Prilijemo 

mlačno vodo, nato pa vse sestavine s prsti ali žlico premešamo, da se 

sprimejo v grobo testo. 

 

3. Testo stresemo na pomokano površino, kjer ga gnetemo toliko časa, 

da postane mehko, voljno in elastično ter se ne oprijemlje rok in 

delovne površine. Ugneteno testo oblikujemo v hlebček, ki ga 

potrosimo z moko in pokrijemo s čisto krpo. Pustimo, da na toplem 

mestu vzhaja 30 minut oziroma tako dolgo, da se njegov volumen 

poveča za enkrat. 

 

4. Pečico segrejemo na 220 stopinj Celzija. Velik nizek pekač namastimo 

z oljem ali maslom (lahko ga tudi obložimo s papirjem za peko). 

Vzhajano testo na hitro pognetemo, nato pa ga položimo na pripravljen 

pekač. Z rokami ga razvlečemo v krog premera 30 do 35 cm. Debelina 
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testa je na sredini nekoliko višja kot pri robu, kjer mora biti 1 do 2 cm. 

S kolescem ali nožem v testo v razmakih 4 cm vrežemo poševne črte, 

pri čemer pazimo, da rob pogače ostane cel. V skledici dobro 

razžvrkljamo jajce in z njim premažemo pogačo. Po vrhu potrosimo 

grobo sol in kumino. Pogačo pečemo v ogreti pečici 20 do 25 minut. 

Ali je pogača pečena, lahko preverimo tako, da s pestjo potrkamo po 

dnu pogače - če votlo zadoni, je pečena. 

 

Sadna kupa 

 

1. Vse sadje najprej temeljito operemo. 

 

2. Hruške razpolovimo in 

odstranimo predel s pečkami 

ter jih narežemo na manjše 

koščke. Banano olupimo in 

narežemo na kolobarje. 

Olupimo tudi kivi, ki ga 

narežemo na drobne koščke.  

Mandarino olupimo in jo 

razdelimo na posamezne krhlje. Jagodam odstranimo zeleni del in jih 

narežemo na manjše kose. 

 

3. Sadje nato postavimo v večjo skledo in ga prelijemo s sokom ene 

limone. Vse skupaj dobro premešamo in posladkamo z vanilijevim 

sladkorjem. 

 

4. Solato nato serviramo v skodelice. 

 

Neja Veselič, 7. c 
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JURIJEVA GLASBENA 

LESTVICA 

 

Kot vsako leto smo na naši šoli tudi letos naredili glasbeno lestvico 

najljubših pesmi. Predloge smo dobili od učencev, glasovali pa so vsi tisti, 

ki imajo pouk na matični (7.– 9. razred ter 4. c) in na srednji šoli (5. razredi). 

Zmagala je pesem Bohemian Rhapsody  glasbene skupine Queen. 

 

1. Queen – Bohemian Rhapsody 

2. Miloš Bojanić – Oči zelene 

3. Milica Todorović –Tri čaše 

4. Eminem – Slim Shady 

5. Trkaj – Ta tempo 

6. Metallica – Nothing else matters 

7. Dr.Dre – Still Dre 

8. Olivia Rodrigo – Brutal 

9. Nirvana – Smells like teen spirit 

10. Siddharta – Na soncu 

11. Charli Puth – Light switch 

Špela Brinc, 8. a 

Jerca Tessari, 8. a 
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Besedilo zmagovalne pesmi:

Is this the real life? 

Is this just fantasy? 

Caught in a landside, 

No escape from reality 

Open your eyes, 

Look up to the skies and see, 

I'm just a poor boy, I need no 

sympathy, 

Because I'm easy come, easy go, 

Little high, little low, 

Any way the wind blows doesn't really 

matter to 

Me, to me 

 

Mamaaa, 

Just killed a man, 

Put a gun against his head, pulled my 

trigger, 

Now he's dead 

Mamaaa, life had just begun, 

But now I've gone and thrown it all 

away 

Mama, oooh, 

Didn't mean to make you cry, 

If I'm not back again this time 

tomorrow, 

Carry on, carry on as if nothing really 

matters 

 

Too late, my time has come, 

Sends shivers down my spine, body's 

aching all 

The time 

Goodbye, everybody, I've got to go, 

Gotta leave you all behind and face 

the truth 

Queen 
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Mama, oooh 

I don't want to die, 

I sometimes wish I'd never been born 

at all. 

 

I see a little silhouetto of a man, 

Scaramouch, Scaramouch, will you do 

the Fandango! 

 

Thunderbolts and lightning, very, 

very frightening me 

Galileo, Galileo 

Galileo, Galileo 

Galileo, Figaro – magnificoo 

 

I'm just a poor boy nobody loves me 

He's just a poor boy from a poor 

family, 

Spare him his life from this 

monstrosity 

Easy come, easy go, will you let me go 

Bismillah! No, we will not let you go 

(Let him go!) Bismillah! We will not let 

you go 

(Let him go!) Bismillah! We will not let 

you go 

(Let me go) Will not let you go 

(Let me go)(Never) Never let you go 

(Let me go) (Never) let you go (Let me 

go) Ah 

No, no, no, no, no, no, no 

Oh mama mia, mama mia, mama mia, 

let me go 

Beelzebub has a devil put aside for 

me, for me, 

For meee 

 

So you think you can stop me and spit 

in my eye 

So you think you can love me and 

leave me to die 

Oh, baby, can't do this to me, baby, 

Just gotta get out, just gotta get right 

outta here 

 

Nothing really matters, Anyone can 

see, 

Nothing really matters, 

Nothing really matters to me 

Any way the wind blows ... 

 

 

Iva Kapele, 7. c 
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JURIJEV RAZVEDRILNI KOTIČEK 

 

Šale 

Janezek je imel v sobi po tleh 

polno smeti. 

Mama ga vpraša: »Zakaj imaš na 

tleh toliko smeti?« 

Janezek odgovori: »Zaradi 

gravitacije.« 

 

  

 

Deklici se pogovarjata: »Greš kaj 

na internet?« 

»Ne, mi hodimo v interspar. 

 

  

 

Kako ljudožerci pravijo tekaču? 

Fast food. 

Kako pravijo nosečnici? Kinder 

jajček. 

Kako pravijo telefonskem imeniku? 

Jedilnik. 

 

  

 

Janezek in Miha sta odšla gledat 

baletno predstavo. 

Čez nekaj časa Janezek vpraša 

Miho: »Miha, ali spiš?« 

»Ne, ne spim.« 

»Zakaj pa potem po odru hodijo po 

prstih?« 

 

  

 

Spoznata se blondinka in kirurg. 

»Dober dan jaz sem plastični 

kirurg.« 

»Joj, zgledate kot pravi.« 

 

In ko smo že pri blondinkah: zakaj 

so vici o blondinkah tako kratki? 

Zato, da jih razumejo tudi 

temnolaske. 

 

  

 

Učiteljica pri glasbi vpraša: 

»Učenci, kateri je vaš najljubši 

glasbeni inštrument?« 

Učenci odgovorijo: »Šolski zvonec.« 

 

  

 

»Očka mi je obljubil 50 evrov za 

vsako petico,« je povedal Janezek 

učitelju. 

»Saj nobene nimaš,« je odvrnil 

učitelj. 

»Imam predlog. Zapišite mi nekaj 

petic in denar so bova delila.« 
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Pri matematiki učiteljica vpraša 

Kristino: »Če bi imela v eni roki 5 

jabolk v drugi pa 6 jabolk, potem 

bi imela …« 

»Zelo velike roke, gospa učiteljica,« 

odgovori Kristina. 

 

  

 

»Špelca, tvoj spis z naslovom Naša 

mačka je popolnoma enak spisu 

tvojega brata. Kako to?« 

»Ker imamo isto mačko!« 
 

Iva Kapele, 7. c 
 

 

 

 

KRIŽANKA ZA UČENCE PRVE TRIADE 

 

 

                  

 

10.                                                                                                           9. 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                  7.                                 

 

         6. 

                                                                                                                      5. 
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           4.         

 

                                                2.                                                                 3. 

                          

1. Stalila sneg v potoke žuboreče, posula s cvetjem travnike je speče.  

8. V njej listki se hahljajo. Pa niso navadni! V trgovini nekaj veljajo. 

Lev Kavčič, 7. c 

KRIŽANKA 

 

 
 

Vodoravno 

     

Navpično 

 

1. Rimsko ime Ljubljane. 
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6. Povezana skupina ljudi, ki 

čutijo medsebojno 

pripadnost. 

9. Glavno mesto Slovenije. 

10. Najdaljša reka v Sloveniji. 
 

2. Del zemeljskega površja, ki se 

po določenih značilnostih 

razlikuje od ostalih delov. 

3. Kaj vsi ljudje sestavljamo na 

svetu? 

4. V kateri državi izvira Kolpa? 

5. Podolgovat svet med hribi. 

6. Poimenuje bitja, predmete ali 

pojme. 

7. Najvišji vrh Slovenije. 

8. Osnovna človeška skupnost. 

 

Lev Kavčič, 7. c 
 

Poletni horoskop 

 

OVEN  

To poletje bodi čim več aktiven. Vzemi si čas zase in 

si privošči počitek. Uspeh bo čakal samo tiste ovne, ki 

hrepenijo po spremembi.  
 

BIK  

To poletje se poskušaj čim več 

ukvarjati s športom, ostani čim 

bolj aktiven. Ne pričakuj, da ti bo 

denar padel z neba. Na tem 

področju moraš postati precej 

bolj aktiven. 

 

DVOJČKA 

Razmisli, kakšne cilje hočeš, saj se ti bodo 

uresničili, če želiš napredek. Skozi poletje bodi 

produktiven, saj boš s tem našel tvoj novi talent. 
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RAK  

Vse se ti bo uresničilo, če boš vložil dovolj truda 

in časa. Prisluhni mnenju svojih najdražjih. Prihaja 

čas velikih življenjskih 

sprememb, zato bodi pripravljen 

na vsako spremembo. 

 

LEV 

Odpri svoje srce in zaupaj! Ne pozabi, da sam iščeš 

srečo in dovoli si jo najti. Zvezde ti bodo pomagale 

popraviti napake, ki so se zgodile v preteklosti. 

 

DEVICA 

V začetku poletja si postavi nove cilje za prihodnost. 

V nobenem primeru ne smeš preveč razmišljati o 

prihodnosti, saj ti bo to otežilo tvojo pot do ciljev. Ne 

skrbi, če se ti poleti naberejo težave. Vse se bodo 

razrešile. 

 

 

TEHTNICA 

Čaka te dinamično obdobje z močnimi čustvi. Vse se 

razvija v tvojo korist. To bo pomemben čas za tiste 

tehtnice, ki so na razpotju. Rešil boš svojo krizo in 

začel verjeti v nekaj novega.  
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ŠKORPIJON 

Napolnjen boš s srečo in navdihom. To poletje se boš 

lahko znebil vseh negativnih lastnosti. To bo dober čas 

za spoznavanje novih ljudi. Sodelovanje z drugimi se bo 

bistveno izboljšalo. 

 

STRELEC 

Strelci bodo morali to poletje rešiti 

številne karmične naloge. To poletje je odličen čas 

za učenje jezikov, pridobivanje znanja, potovanja. 

Ne dvomi, dvom je največji sovražnik v naslednjih 

treh mesecih.  

 

 

KOZOROG 

Ne pozabi na pomembne stvari v življenju, za katere 

si lahko hvaležen. Prepusti se novim rutinam, ki 

odženejo dolgočasje, malodušje in čustvene težave.  

 

VODNAR 

Odličen čas je, da se znebiš slabih 

navad, ki ti jemljejo srečo. Poletni 

meseci prinašajo srečo v ljubezni. Vse bo potekalo lepo, 

zato je pomembno, da z ljudmi deliš pozitivna čustva, da 

jih boš tudi sam dobil v zameno.  

 

RIBI 

Če začneš nove stvari, vsak dan delaj korake proti 

svojim ciljem in uspelo ti bo. Vesolje ti daje 

edinstveno priložnost, da popraviš svoje napake – 

ne kopiči negativne energije okoli sebe.  

 

Lev Kavčič, 7. c 
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Laura Recer, 7. a 
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 Laura Recer, 7. a 
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JURIJ V DRUŽBI TEKMOVALCEV 

 

SLOVENŠČINA (tekmovanje za Cankarjevo priznanje) 
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Maja Kunič 9. 

Bronasto priznanje: Neja Žabčič Grabrijan, Lucija 

Šimec 

Srebrno priznanje: Neja Žabčič Grabrijan 

Zlato priznanje: Neja Žabčič Grabrijan 

Maja Kunič 8. 

Bronasto priznanje: Špela Brinc, Gal Špec 

Srebrno priznanje: Špela Brinc 

Zlato priznanje: Špela Brinc 

Katja Peganc 7. Bronasto priznanje: Iva Kapele, Lev Kavčič 

Helena Šikonja 5. 

Bronasto priznanje: Aneja Dvojmoč, Ela 

Janežič, Karla Schweiger, Pezdirc Lara 

Darja Matkovič 

4. 

Bronasto priznanje: Erik Vrščaj, Nija Jerele, 

Rok Banovec, Filip Hlebec 

 

SLOVENŠČINA (Mehurčki) 
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Nataša Šuštarič 

Bradač 

Barbara Hlebec 

3.  

Priznanje za sodelovanje: Tian Bradač, Timon 

Klobučar, Tristan Hranilović, Ema Stegne, Primož 

Plut, David Petric, Žiga Tomc, 

Peter Gregorič, Ajda Kapele, Jošt Klepec, Jaka 

Ljubenko, Julija Miketič, Nina Pezdirc, Rok 

Skukan, Julija Vrlinič 
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Ana Gregorac 3. p 
Priznanje za sodelovanje: Jana Peteh, Nina 

Veselič, Ela Vukčevič 

Zdenka Konda, 

Marija Plavec, 

Darinka Radovič 

2. 

Priznanje za sodelovanje: Lori Mikložič, Hana 

Štefanič, Vita Savič, Lan Vraničar, Ana Vrtin, Špela 

Spreicer, Anže Likar, Julija Horvat, Hana Mišica, 

Aleks Štukelj 

Tadeja Kuzma 2. p 
Priznanje za sodelovanje: Mila Vraničar, Gal 

Cvitkovič, Maj Volf, Jan Miketič 

Tadeja Kuzma 1. p 
Priznanje za sodelovanje: Vita Kozan,  

Nina Peteh 

 

SLOVENŠČINA (Slovenščina ima dolg jezik - Književnost na filmu) 
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Katja Peganc 9. 

Srebrno priznanje: Anja Tomanič, Sara Majerle, Nuša 

Hrelič, Sara Selakovič, Rok Bahor 

Bronasto priznanje: Anja Tomanič, Sara Majerle, Nuša 

Hrelič, Sara Selakovič, Rok Bahor 

 

ZGODOVINA  
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Tomaž Grdešič 

9. 
Bronasto priznanje: Ivan Janežič, Nuša Butala, Eva 

Štukelj 

8. 
Bronasto priznanje: Jerca Tessari, Gal Špec, Katarina 

Šolar 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIJA  
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MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Helena Željko 

 

 

9. 

Bronasto priznanje: Eva Štukelj, Nejc Kapele, Neja Žabčič 

Grabrijan, Domen Čurk 

Zlato priznanje: Eva Štukelj, Nejc Kapele 

8. Bronasto priznanje: Špela Brinc, Gal Špec, Jan Vrtin 

7. Bronasto priznanje: Iva Kapele, Lev Kavčič 

6. Bronasto priznanje: Ema Čurk 

 

FIZIKA (tekmovanje za Stefanovo priznanje) 
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Jure Hribar 8. Bronasto priznanje: Špela Brinc, Gal Špec 

 

ASTRONOMIJA (tekmovanje za Dominkovo priznanje)  
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Jure Hribar 

 

9. Bronasto priznanje: Nejc Kapele 

8. Srebrno priznanje: Špela Brinc 

7. Srebrno priznanje: Iva Kapele 

 

MATEMATIKA (tekmovanje za Vegovo priznanje)  
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Veronika Vrbanac 9. 

Priznanje Kenguru: Nejc Kapele, Maruša Kapele, Neja 

Žabčič Grabrijan, Sara Majerle, Polona Šabanović, Nuša 

Hrelić, Maša Hutar, Nuša Butala 

Bronasto Vegovo priznanje: Nejc Kapele 
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Anja Golobič 8. 

Priznanje Kenguru: Gal Špec, Špela Brinc, Larisa Totter, 

Jerca Tessari, Benjamin Šarić, Jan Vrtin, Nik Lilek, David 

Vlahovič, Nana Vukčevič, Nina Bunjevac 

Bronasto Vegovo priznanje: Gal Špec, Špela Brinc 

Srebrno Vegovo priznanje: Gal Špec 

Veronika Vrbanac 7. 

Priznanje Kenguru: Iva Kapele, Žak Zupančič, Lev Kavčič 

Bronasto priznanje: Iva Kapele, Žak Zupančič, Lev Kavčič 

Srebrno priznanje: Iva Kapele 

Anja Golobič 6. 

Priznanje Kenguru: Lina Jerman, Matic Dražumerič, Klemen 

Mišica, Dan Šuštarič, Erik Totter, Zala Kapele, Samo Kozan 

Bronasto priznanje: Lina Jerman 

Franci Mravinec 5. 
Priznanje Kenguru: Aneja Dvojmoč, Lara Pezdirc, Rok Vrtin, 

Mark Bradač                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Darja Matkovič 4. 
Priznanje Kenguru: Tian Čurk, Erik Vrščaj, Nija Jerele, Žiga 

Ljubenko 

Barbara Hlebec, 

Nataša Šuštarič 

Bradač 

3. 

Priznanje Kenguru: Peter Gregorič, Rok Skukan, David 

Petric, Dora Brajković, Tristan Hranilović, Staš Svetič 

Tadeja Kuzma 2. p 
Priznanje Kenguru: Mila Vraničar, Gal Cvitkovič,  

Jan Miketič 

Ana Gorše 1. a 
Priznanje Kenguru: Alja Dvojmoč, Vita Jakofčič, Luc Vrščaj, 

Vid Sitar  

Tadeja Kuzma 1. p 
Priznanje Kenguru: Hana Šavli, Miha Kozan,  

Nina Peteh, Vita Kozan, Ella Stipanovič 

Ana Gregorac 3.p 
Priznanje Kenguru: Alina Barič, Eva Metež, Jana Peteh, Nina 

Veselič, Ela Vukčevič 

 

LOGIKA – MATEMČEK - šolsko tekmovanje  
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Veronika 

Vrbanac 
9. 

Priznanje: Gal Jože Čadonič 

Bronasto priznanje: Domen Čurk 

Biserno priznanje: Nejc Kapele, Maruša Kapele 

Veronika 

Vrbanca 
8. 

Biserno priznanje: Gal Špec, Jerca Tessari, Špela Brinc 
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Veronika 

Vrbanac 
7. 

Bronasto priznanje: Sara Banovec 

Biserno priznanje: Lev Kavčič, Iva Kapele 

Veronika 

Vrbanac 
6. 

 

Bronasto priznanje: Nik Šterk, Izabela Štrucelj 

 

Darja 

Matkovič 

4. 

Biserno priznanje: Erik Vrščaj, Tian Čurk 

Bronasto priznanje: Aleks Skušek, Lovro Stepan, Žiga Ljubenko, 

Nija Jerele, Nika Banovec, Maj Vraničar 

Priznanje: Melisa Sulejmanoska, Lina Starešinič Muller, Rok 

Banovec, Vid Štefanič 

Tadeja Kuzma 
4. p 

Bronasto priznanje: Rebeka Kozan, Tija Mlečnik 

Priznanje: Samantha Jakobčič, Sara Ferkula 

Nataša 

Šuštarič 

Bradač, 

Barbara 

Hlebec 

3.  

  

Biserno priznanje: Rok Skukan, Peter Gregorič, Dora Brajković, 

Timon Klobučar, David Petric, Tian Bradač 

 

Bronasto priznanje:  Alexander Gašperič Radovanović, Ajda 

Kapele, Jan Zupančič, Nina Pezdirc, Jošt Klepec, Julija Miketič, 

Jaka Ljubenko, Žak Grdešič, Tristan Hranilović, Ana Pezdirc, 

Martin Špec, Primož Plut 

Tadeja Kuzma 
3. p 

Biserno priznanje: Jana Peteh, Nina Veselič 

Bronasto priznanje: Alina Barič 

Nataša Tina 

Prijanovič 

2. 

Bronasto priznanje: 2. A: Arta Aguši, Lori Mikložič, Marko 

Bilješković, Marcelo Bahor; 2. B: Hana Štefanič;  

2 . C: Anel Šumar, Melina Mahić 

Biserno priznanje: 2. A: Simon Štrucelj, Žan Stepan; 2. B: Žiga 

Špec, Aleks Štukelj, Ajla Pranjgić; 2. C: Lana Plut, Anže Likar, Lan 

Vraničar 

Priznanje: 2. B: Patrik Pšeničnik  

Tadeja Kuzma 2. p Biserno priznanje: Mila Vraničar, Maj Volf 

Tea Zorn 1. a 

Biserno priznanje: Anže Šuster, Andraž Jakobčič, Luc Vrščaj, Eva 

Starc, Vita Jakofčič, Lan Muren, Matic Tomc 

Bronasto priznanje: Sara Starešinič Muller, Lana Starešinič 

Muller, Laura Banovec, Vid Sitar 

Tea Zorn 
1. b 

Biserno priznanje: Julij Vrščaj 
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Bronasto priznanje: Nina Grahek, Leon Kramarič 

Tadeja 

Kuzma 
1. p 

Biserno priznanje: Vita Kozan, Nina Peteh, Erik Šikonja, Ella 

Stipanovič, Erik Milič 

 

LOGIKA – MATEMČEK - državno tekmovanje 
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Veronika 

Vrbanac 
9. Zlato priznanje: Nejc Kapele 

Veronika 

Vrbanac 
8. Zlato priznanje: Špela Brinc 

Veronika 

Vrbanac 
7. Srebrno priznanje: Iva Kapele 

Veronika 

Vrbanac 
6.  Srebrno priznanje: Izabela Štrucelj 

Darja 

Matkovič 
4. Priznanje: Erik Vrščaj, Tian Čurk 

Tadeja Kuzma 4. p Priznanje: Rebeka Kozan 

Nataša Š. 

Bradač 

Barbara 

Hlebec 

3. 
Srebrno državno priznanje: Peter Gregorič, Tian Bradač 

Zlato državno priznanje: Timon Klobučar 

Tadeja Kuzma 3. p Srebrno državno priznanje: Jana Peteh  

Nataša Tina 

Prijanovič 
2. 

Srebrno državno priznanje: Lan Vraničar (2. C) 

Priznanje: Žiga Špec (2. B) 

Tadeja Kuzma 2. p Priznanje: Mila Vraničar 

Tadeja Kuzma 1. p Priznanje: Vita Kozan, Nina Peteh, Erik Šikonja 
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RAZVEDRILNA MATEMATIKA - šolsko in državno tekmovanje 
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Katarina Pavlakovič 9. 
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju: 

Maruša Kapele, Nejc Kapele 

Katarina Pavlakovič 8. 

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju: Špela 

Brinc, Gal Špec 

Srebrno priznanje na državnem tekmovanju: Špela 

Brinc 

Katarina Pavlakovič 7. 

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju: Iva 

Kapele 

Zlato priznanje na državnem tekmovanju: 

Iva Kapele 

Katarina Pavlakovič 6. 
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju: 

Izabela Štrucelj 

Franci Mravinec 5. 
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju: Mark 

Bradač, Toni Klepec, Lara Pezdirc, Tjaša Starešinič 

Darja Matkovič 4. 
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju: Erik 

Vrščaj, Rok Banovec, Melisa Sulejmanoska 

Nataša Šuštarič Bradač 

 

Barbara Hlebec 

3.  

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju: Rok 

Skukan, Ajda Kapele, Tian Bradač, Timon Klobučar, 

David Petric, Ana Pezdirc 

Tadeja Kuzma 

 
3. p 

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju: Jana 

Peteh 

Tadeja Kuzma 2. p 
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju: Maj 

Volf, Gal Cvitkovič, Jan Miketič, Mila Vraničar 

Tadeja Kuzma 

 
1. p 

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju: Ella 

Stipanovič, Vita Kozan, Nina Peteh 
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LOGIKA - LOGIČNA POŠAST (šolsko tekmovanje):  
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Veronika Vrbanac 

9. 

Biserno priznanje: Nejc Kapele, Sara Majerle, Nuša Butala, 

Maša Hutar 

Bronasto priznanje: Maruša Kapele 

8. Biserno priznanje: Gal Špec, Špela Brinc 

7. Biserno priznanje: Iva Kapele, Lev Kavčič 

Nataša Šuštarič 

Bradač, 

Barbara Hlebec 

3. 

Bronasto: Ajda Kapele, Jan Zupančič, Jošt Klepec, Jakob 

Absec, Rok Skukan, Julija Vrlinič, Martin Špec, Ana Pezdirc, 

David Petric, Mark Adamov 

 

Biserno: Peter Gregorič, Jaka Ljubenko, Alexander Gašperič 

Radovanovič, Julija Miketič, Dora Brajković, Tristan 

Hranilović, Tian Bradač, Timon Klobučar 

 

Tea Zorn 
1. a 

Biserno priznanje: Anže Šuster, Sara Starešinič Muller, Lana 

Starešinič Muller, Matic Tomc, Andraž Jakobčič, Laura 

Banovec, Vita Jakofčič 

Bronasto priznanje: Vid Sitar, Zala Šafar, Luc Vrščaj 

1. b Bronasto priznanje: Nina Grahek, Sergeja Leko Bartolj 

Nataša Tina 

Prijanovič 
2. 

Bronasto priznanje: 2. A: Marko Bilješković, Žan Stepan, 

Simon Štrucelj; 2. C: Lana Plut, Anže Likar 

Biserno priznanje: 2. A: Hana Mišica; 2. B: Žiga Špec, Hana 

Štefanič 

Priznanje: 2. A: Arta Aguši , Lori Mikložič, 2. B: Alex 

Grdun  

Tadeja Kuzma 1. p 
Biserno priznanje: Nina Peteh, Ella Stipanovič 

Bronasto priznanje: Vita Kozan, Hana Šavli 

Tadeja Kuzma 2. p 

Biserno priznanje: Gal Cvitkovič, Mila Vraničar 

Bronasto priznanje: Maj Volf, Vanes Mešaljić,  

Jan Miketič 

Tadeja Kuzma 3. p Biserno priznanje: Jana Peteh 
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Bronasto priznanje: Alina Barič 

Darja Matkovič 4. 

Biserno priznanje: Tian Čurk, Lovro Stepan, Nija Jerele, Vid 

Štefanič, Žiga Ljubenko, Nika Banovec 

Bronasto priznanje: Erik Vrščaj, Melisa Sulejmanoska, Lina 

Starešinič Muller 

Priznanje: Aleks Skušek 

Tadeja Kuzma 4. p 
Biserno priznanje: Lea Cvitkovič, Rebeka Kozan 

Bronasto priznanje: Tija Mlečnik 

 

 

LOGIKA – LOGIČNA POŠAST - državno tekmovanje 
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Veronika 

Vrbanac 
9. Srebrno priznanje: Nuša Butala 

Veronika 

Vrbanac 
8. Srebrno priznanje:  Špela Brinc 

Veronika 

Vrbanac 
7. Zlato priznanje: Iva Kapele 

Franci 

Mravinec 
5.  

Zlato državno priznanje: Aneja Dvojmoč  

Priznanje: Tjaša Starešinič 

Tadeja Kuzma 4. p Zlato državno priznanje: Lea Cvitkovič 

Nataša Š. 

Bradač,  

Barbara 

Hlebec 

3. 

Priznanje: Tian Bradač 

Srebrno državno priznanje: Peter Gregorič  

Zlato državno priznanje: Timon Klobučar 

Tadeja Kuzma 3. p Priznanje: Jana Peteh 

Nataša Tina 

Prijanovič  
2. Priznanje: 2.B: Žiga Špec, Hana Štefanič, 2.A:  Hana Mišica 
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Tadeja Kuzma 2. p 
Srebrno državno priznanje: Gal Cvitkovič,  

Mila Vraničar 

Tadeja 

Kuzma 
1. p 

Zlato državno priznanje: Ella Stipanovič 

Srebrno državno priznanje: Nina Peteh 

 

 

 

 

 

VZORCI - šolsko tekmovanje  
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Veronika 

Vrbanac 
9. Biserno priznanje: Nejc Kapele, Nuša Butala, Maruša Kapele 

Veronika 

Vrbanac 
8. 

Biserno priznanje: Gal Špec, Špela Brinc 

 

Veronika 

Vrbanac 
7. 

Biserno priznanje: Lev Kavčič, Iva Kapele 

 

Veronika 

Vrbanac 
6. Bronasto priznanje: Samo Kozan 

Darja 

Matkovič 4. 

Biserno priznanje: Maj Vraničar, Tian Čurk, Nija Jerele, Nika 

Banovec 

Bronasto priznanje: Lovro Stepan, Žiga Ljubenko, Filip Hlebec 

Tadeja Kuzma 
4. p 

Biserno priznanje: Tija Mlečnik, Rebeka Kozan 

Bronasto priznanje: Lea Cvitkovič, Sara Ferkula 

Tadeja Kuzma 
3. p 

Biserno priznanje: Jana Peteh 

Bronasto priznanje: Nina Veselič 

Tadeja Kuzma 
2. p 

Biserno priznanje: Maj Volf, Jan Miketič, Mila Vraničar, Gal 

Cvitkovič 

Tea Zorn 

 

1. a 

 

Biserno priznanje: Anže Šuster, Lana Starešinič Muller, Sara 

Starešinič Muller, Luc Vrščaj, Vita Jakofčič, Vid Sitar, Lan Muren 
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Bronasto priznanje: Laura Banovec 

Tea Zorn 1. b Biserno priznanje: Julij Vrščaj, Sergeja Leko Bartolj 

Bronasto priznanje: Nina Grahek 

Tadeja Kuzma 
  1. p  

Biserno priznanje: Vita Kozan, Nina Peteh, Ella Stipanovič, Erik 

Šikonja 

  

 

 

LOGIKA  
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

 

 

 

Anja Golobič 

9. Bronasto priznanje: Neja Žabčič Grabrijan, Nejc Kapele 

8. 
Zlato priznanje: Špela Brinc 

Srebrno priznanje: Gal Špec 

7. Bronasto priznanje: Lev Kavčič, Iva Kapele 

5.  Bronasto priznanje: Mark Bradač 

Nataša Šuštarič 

Bradač, 

Barbara Hlebec 

3.  

Bronasto priznanje: Rok Skukan, Peter Gregorič, Ajda 

Kapele, Nina Pezdirc, Jan Zupančič, Gal Julij Črnič, Jakob 

Absec, Jošt Klepec, Jaka Ljubenko, Žak Grdešič, Dora 

Brajković, Primož Plut, Tian Bradač, Tristan Hranilović, Ana 

Pezdirc, David Petric, Timon Klobučar, Martin Špec 

Tadeja Kuzma 

 

1. p Bronasto priznanje: Ella Stipanovič, Nina Peteh 

2. p Bronasto priznanje: Jan Miketič 

3. p Bronasto priznanje: Jana Peteh, Eva Metež, Nina Veselič 

4. p 
Bronasto priznanje: Lea Cvitkovič, Rebeka Kozan, Tija 

Mlečnik 

5. p Bronasto priznanje: Lan Bunjevac 
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KRESNIČKA - šolsko tekmovanje  
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Marjetka 

Žunič 
5. 

Bronasto priznanje: Lara Pezdirc, Max Vučić, Aneja Dvojmoč 

 

 

 

STROGO ZAUPNO - šolsko tekmovanje  
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Tea Zorn 

1. a 

Biserno tekmovanje: Sergeja Leko Bartolj, Sara Starešinič 

Muller, Lana Starešinič Muller, Laura Banovec, Anže Šuster, Vid 

Sitar, Luc Vrščaj 

Bronasto tekmovanje: Vita Jakofčič, Matic Tomc 

Tea Zorn 1. b Biserno tekmovanje: Nina Grahek 

 

 

 

TEKMOVANJE V RAČUNALNIŠKEM MIŠLJENJU ACM BOBER  
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Sonja Malnarič 9. Bronasto priznanje: Nejc Kapele 

Sonja Malnarič 8. 

Bronasto priznanje: Špela Brinc, Nuša Šimec, Gal Špec, Urh 

Banovec, Miha Skušek  

Srebrno priznanje: Špela Brinc 

Sonja Malnarič 7. Bronasto priznanje: Žak Zupančič 

Sonja Malnarič 6. 
Bronasto priznanje: Matic Starc  

Sonja Malnarič 5. 

Bronasto priznanje: Mark Bradač, Petra Butala, Toni 

Klepec, Tjaša Starešinič, Rok Vrtin, Jurij Mark Črnič, Žan 

Čurk, Aneja Dvojmoč, Samo Kapš, Rok Pezdirc, Max Vučić, 

Lara Pezdirc, Neja Kozan, Žiga Miketič, Naia Veselič  

Jana Štajdohar 

 

Sonja Malnarič 

4. 
Bronasto priznanje: Tina Lozar 
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Bronasto priznanje: Žiga Blagojević, Tian Čurk, Manca 

Lozar, Rok Luič, Julija Prijanovič, Aleks Skušek, Lovro 

Stepan, Rok Banovec, Lan Brula, Nika Jakofčič, Nija Jerele, 

Urban Pavlič, Tilen Puhek, Lina Starešinič Müller, Melisa 

Sulejmanoska, Vid Štefanič, Filip Hlebec, Blaž Malarič Kasun, 

Gal Mišica, Maj Vraničar, Lea Cvitkovič, Tina Črnič, Erik 

Milič, Nik Tkalčič,  Klara Vardjan, Niko Vraničar  

Katarina Simčič, 

Branka Weiss 
3. 

Bronasto priznanje: Alina Barič, Jakob Dražumerič, Marko 

Grašak, Eva Metež, Jana Peteh, Nina Veselič, Brodarič Rok, 

Teja Šegina 

Tadeja Kuzma, 

Zdenka Konda, 

Marija Plavec, 

Darinka Radovič, 

Branka Weiss 

2. 

Bronasto priznanje: Jan Miketič, Mila Vraničar, Maj Volf, 

Ana Vrtin, Špela Spreicer, Lana Plut, Jakob Majerle, Hana 

Mišica, Vita Savič, Hana Štefanič, Alina Barič, Glorija Piškurič 

 

 

KEMIJA 
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Alojz Hudelja 9. Bronasto priznanje: Nuša Butala 

Alojz Hudelja 8. Bronasto priznanje: Špela Brinc 

 

 

BIOLOGIJA – PROTEUSOVO PRIZNANJE 
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Irena Mihelčič 9. 
Bronasto priznanje: Nejc Kapele, Nuša Butala, Klara Štefanič, 

Neja Žabčič Grabrijan, Eva Štukelj 

Irena Mihelčič 8. Bronasto priznanje: Gal Špec, Špela Brinc, Jerca Tessari 

 

 

BIOLOGIJA - SLADKORNA BOLEZEN 
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 
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Alojz Hudelja 

 8. Bronasto priznanje: Gal Špec 

9. Bronasto priznanje: Nejc Kapele, Neja Žabčič Grabrijan, 

Nuša Butala, Lana Mikložič 

Srebrno priznanje: Nejc Kapele 

 

ANGLEŠČINA - DRŽAVNO TEKMOVANJE 
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Helena 

Kambič 
9. 

Bronasto priznanje: Maša Hutar, Neja Žabčič Grabrijan, Ivan 

Janežič, Nuša Butala, Eva Štukelj, Hana Mušič, Nik Pittner, Ema 

Šikonja 

Tihana 

Malič 
8. 

Bronasto priznanje: Špela Brinc, Špela Vrtin, Aljaž Lovrin, Miha 

Skušek, Jerca Tessari, Sara Weiss 

 

Zlato priznanje: Špela Brinc 

Helena 

Kambič 

 

6.  

Bronasto priznanje: Izak Weiss, Lina Jerman, Dan Šuštarič, Žana 

Hutar, Nejc Avguštinčič, Rok Filip 

Srebrno priznanje: Izak Weiss, Dan Šuštarič 

 

 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA  
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Učitelji angleščine 9. 
Priznanje za sodelovanje: 2 učenki 

Srebrno priznanje: 9 učencev 

Zlato priznanje: 2 učenki 

Učitelji angleščine 8. Priznanje za sodelovanje: 8 učencev 

Srebrno priznanje: 4 učenci 

Učitelji angleščine 

 
7. Priznanje za sodelovanje: 7 učencev 

Srebrno priznanje: 1 učenec 

Učitelji angleščine 

 
6. 

Priznanje za sodelovanje: 7 učencev 

Srebrno priznanje: 2 učenca 

Zlato priznanje: 5 učencev 
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Učitelji angleščine 

 
5. 

Priznanje za sodelovanje: 1 učenec 

Srebrno priznanje: 5 učencev 

Zlato priznanje: 13 učencev 

Učitelji angleščine 

 
4. 

Priznanje za sodelovanje: 4 učenci 

Srebrno priznanje: 11 učencev 

Zlato priznanje: 8 učencev 

 

LITERARNI NATEČAJI 
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Maja Kunič 9. Maša Hutar – 1. mesto in zlato priznanje za strip na mednarodnem 

natečaju Kultura je kul 

Maja Kunič 8. Gal Špec, Špela Imširovič, Sara Weiss – 1. mesto in zlato 

priznanje za strip na mednarodnem natečaju Kultura je kul 

Sonja 

Malnarič 

6. Ema Kozan, posebna nagrada na državnem nivoju na natečaju 

»Naravne in druge nesreče – požarna varnost in prosti čas« 

 

 

LIKOVNI NATEČAJI  
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Špela 

Vraničar 

  

7. 
Zara Štefanič, 1. mesto na državnem natečaju Ustvarjamo za Zoo 

planet v organizaciji Kopija Nova in ZOO Ljubljana 

7. 
Saša Kapš, zlato priznanje in nagrada na natečaju »Deseta dežela« 

v organizaciji JSKD Ivančna Gorica in OŠ Ferda Vesela 

8. 

Maja Hranilović in Jerca Tessari, bronasto priznanje na 

mednarodnem likovnem natečaju Kraj, tukaj in zdaj 2022, v 

organizaciji OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 

8. 
Špela Imširović in Anja Štrucelj, nagrajeni deli na regijskem nivoju 

natečaju Požarna varnost in prosti čas 

7. Tamara Miketič, uvrstitev na državno raven natečaja Plakat miru 
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GLASBA – GLASBENA OLIMPIJADA 
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Helena Banovec 

in Majda 

Veselič 

9. 
Zlato priznanje: Nuša Butala 

Srebrno priznanje: Sara Majerle 

 

EVROPA V ŠOLI - literarni in likovni natečaj  
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Špela Vraničar 

 
6. 

Pia Plut in Lina Jerman - uvrstitev na državni nivo likovnega 

dela natečaja 

Špela Vraničar 7., 8. 
Špela Brinc, Jerca Tessari, Laura Recer - uvrstitev na državni 

nivo likovnega dela natečaja 

Maja Kunič 6. 
Lara Bahor – uvrstitev na državni nivo literarnega dela natečaja 

(s spisom) 

Maja Kunič 7. 
Iva Kapele – uvrstitev na državni nivo literarnega dela natečaja 

(s spisom) 

 

 

FOTOGRAFSKI NATEČAJI 
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Katarina 

Pavlakovič 
9. 

Fotografski natečaj Pogled 2021: 

Ivan Janežič: 3. mesto v kategoriji Vijuge 

Anja Tomanič: 3. mesto v kategoriji Prosto 

Katarina 

Pavlakovič 
9. 

Fotografski natečaj Portret 2022: 

Anja Tomanič: Diploma Fotografske zveze Slovenije 

Katarina 

Pavlakovič 
9. 

Fotografski natečaj Dostop do čiste vode in sanitarne 

ureditve: Anja Tomanič: 1. mesto in skupna zmaga natečaja 

Katarina 

Pavlakovič 
9. 

Državno tekmovanje iz digitalne fotografije: 

Anja Tomanič: 1. mesto in zlato priznanje 

Katarina 

Pavlakovič 
9. 

Fotografski natečaj Trajnostni razvoj za skupno dobro: Anja 

Tomanič: 1. mesto 
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Katarina 

Pavlakovič 
9. 

Fotografski natečaj Mladost ni norost 2022: Anja Tomanič: 1. 

mesto in naj avtorica natečaja 

 

 

VIDEO NATEČAJI 
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

 

Katarina Pavlakovič 9. 

Hana Mušič in Ana Malerič, posebna nagrada na 

državnem nivoju na natečaju »Naravne in druge nesreče 

– požarna varnost in prosti čas« za film Požarni dan 

 

Špela Vraničar, Sonja 

Malnarič 

6., 7.  

Ema Kozan in Daša Jelenič, animirani film, posebna 

nagrada na državnem nivoju na natečaju »Naravne in 

druge nesreče – požarna varnost in prosti čas 

 

 

»ZLATI BRALCI«, bralna značka 
 

MENTOR RAZRED DOSEŽKI 

Maja Kunič, Darinka 

Krušič in Katja 

Peganc 

9. 

Sara Majerle, Nejc Kapele, Anja Tomanič, Nuša Hrelić, 

Lan Domitrovič, Maruša Kapele, Nuša Butala, Ema 

Šikonja 

 

ŠPORTNA TEKMOVANJA 
 

ODBOJKA 

MENTOR SKUPINA DOSEŽKI 

 

 

 

Marko Šikonja 

starejši dečki 
občinsko: 1. mesto  

področno: 4. mesto  

mlajše deklice občinsko: 3. mesto  

starejše deklice 
občinsko: 1. mesto  

področno: 5. mesto  

 

MALI NOGOMET 
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MENTOR SKUPINA DOSEŽKI 

 

Rok Weiss 
mlajši učenci 

občinsko: 1. mesto  

področno: 5. mesto  

starejši učenci področno: 5. mesto  

 

ROKOMET 

MENTOR SKUPINA DOSEŽKI 

Rok Weiss 

mlajši učenci področno: 5. mesto  

starejši učenci 

 

področno: 2. mesto   

četrtfinale državnega tekmovanja 

 

BADMINTON (posamično) 

MENTOR SKUPINA DOSEŽKI 

Marko Šikonja starejši učenci 
področno:  

1. mesto - Nuša Butala 

 

 

 

BADMINTON (ekipno) 

MENTOR SKUPINA DOSEŽKI 

Marko Šikonja starejši učenci 
občinsko: 1. mesto 

področno: 3. mesto 

 

KOŠARKA 

MENTOR SKUPINA DOSEŽKI 

David Štefanič  

mlajši učenci občinsko:  2.  mesto 

starejši 

učenci 

 

občinsko: 1. mesto 

področno: 2. mesto 

četrtfinale državnega prvenstva (skupina 11):  

 2. mesto 

polfinale državnega prvenstva (skupina Zahod 2 A):  2. 

mesto 
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končno: 11.-14. mesto v državi 

učenci: 

košarka 3 

x 3 

7. mesto regijskega prvenstva v NM (četrtfinale) 

starejše 

učenke 

občinsko: 1. mesto 

področno: 1. mesto 

četrtfinale DR prvenstva (skupina 6):  1. mesto 

polfinale DR prvenstva (skupina B): 1. mesto 

finale DP: 3. mesto (v državi) 

 

 učenke: 

košarka 3 

x 3 

1. mesto regijskega prvenstva v NM 

finale DR prvenstva: 6. mesto  (v državi) 

 

 

 

 

 

  

 

 

DEVETOŠOLCI SE POSLAVLJAJO 

 

Osnovna šola je bila zelo lepa, saj 

smo med sabo spoznali dobre, 

nekateri tudi najboljše prijatelje. 

Naučili smo se marsikaterih stvari, 

vključno s tistimi, kako učitelje 

spraviti ob živce. Z nekaterimi 

zaposlenimi smo se razumeli manj, 

z drugimi bolj, s kuharicami pa vsi 

najbolj. Čeprav smo skoraj dve 

šolski leti preživeli na daljavo, smo 

Nuša Butala, 9. b 
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videli, da šola v bistvu ni tako grozna, če si v njej s prijatelji. Moji spomini 

na osnovno šolo bodo v vseh odtisih ostali lepi.  

(Eva) 

 

Moja izkušnja v osnovni šoli je zlata 

vredna. Med poukom smo imeli 

vzpone in padce, a najbolj smešne in 

zanimive so bile ure biologije. Veliko 

dogodkov mi bo ostalo v spominu 

kot nekaj najlepšega v življenju. Zdaj 

pa gremo novim izkušnjam naproti 

in vsi veseli zapuščamo osnovno 

šolo.  

(Maruša) 

Malo prepozno se bo šola začela 

rušiti in graditi. Hotel bi jesti v novi 

jedilnici.  

(Anonimno) 

Vesel sem, da sem uspešno končal 

osnovno šolo. Zaposleni na šoli so 

prijazni, učitelji so mi vedno 

pomagali.  

(Matija) 

Najboljše so bile kuharice!   

(Jan) 

Nejc Kapele, 9. a 
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Hvala bogu, da sem se rešil!   

(Anonimno) 

V osnovni šoli sem se lepo počutila. Vsi 

zaposleni na šoli so prijazni in zabavni. 

(Semina) 

Najbolj si bom zapomnil to, da nam je 

učiteljica govorila zgodbice o svojem 

življenju. 

(Gregor) 

Najbolj mi bo ostalo v spominu snemanje filmov in fotografiranje za 

natečaje. 

 (Anja) 

V devetih letih smo se srečali s številnimi problemi, spoznali nove prijatelje, 

se zabavali … Zdaj se bližamo koncu in ostalo nam bo veliko lepih, a tudi 

manj prijetnih spominov. Čeprav bomo šli vsak svojo pot, bomo devetletno 

zgodovino zaključili skupaj kot generacija 2007. 

(Eva) 

Rok Bahor, 9. a 
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Vredno je bilo sodelovati in poslušati 

med poukom, saj se veliko naučiš. 

Učitelji so zelo prijazni, če si tudi ti 

prijazen do njih. Res velika pohvala 

gre kuharicam, čistilkam in 

hišnikom. Res sem užival teh devet 

let in spoznal nove prijatelje. 

(Anej) 

Vsak konec je tudi začetek nečesa 

novega. Pridobljene spomine bomo 

hranili v srcih za vedno. Srečno, 

generacija 2007!                                                                    

(Maša)  

 

 

 

9. a z razredničarko Katjo Peganc in sorazrednikom Juretom Hribarjem 

Maša Hutar, 9. a 
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9. b z razredničarko Heleno Kambič in sorazredničarko Veroniko Vrbanac 
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9. c z razrednikom Alojzom Hudeljo  
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NOVINARKE IN NOVINAR ZELENEGA JURIJA: Lev Kavčič, Neja 

Žabčič Grabrijan, Iva Kapele, Anja Tomanič, Neja Veselič. 
 

ZELENI JURIJ 

Glasilo učencev OŠ Loka Črnomelj 
 

Junij 2022 

Letnik: 34 

Naklada: 200 izvodov  

Cena: 2 evra  

 

MENTORICA LITERARNO-NOVINARSKEGA KROŽKA: Maja Kunič 

TEHNIČNO UREJANJE IN OBLIKOVANJE: Špela Vraničar in Jure 

Hribar 

NASLOVNICA: Maša Hutar 

LIKOVNA OPREMA: Špela Vraničar 

TISKANJE: Tiskarna Kapušin 


