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UVOD 
 
Mladinsko poletno šolo slovenskega jezika, ki je letos že petič 

potekala v Ljubljani od 5. do 16. julija, si predstavljam kot veliko srce, ki za 
štirinajst dni neustavljivo in konstantno bije v osrčju Ljubljane, centru 
Slovenije. Vsako leto postavi pred nepozabno izkušnjo vse, ki se z njo 
ukvarjajo. 

 Dva intenzivna tedna spopadanja z učenjem slovenskega jezika 
prevetrita vsakdanjik lektorjev, ki se iz leta v leto trudijo, da je pouk čim bolj 
učinkovit in hkrati tudi počitniško prijeten, organizatork, ki skrbita, da je čas, 
ki ga vsak udeleženec preživi na slovenskih tleh vedno maksimalno 
izkoriščen, in asistentov, ki si prizadevamo, da bi vam bilo na mladinski 
poletni šoli slovenskega jezika kar se da prijetno.  

Najpomembnejši pa ste za mladinsko poletno šolo slovenskega jezika 
prav vi, udeleženci, ki s svojimi nasmehi (in včasih kako solzo) dajete barvo 
tema dvema tednoma. Letos ste se slovenskega jezika učili v rekordnem 
številu. V Ljubljano vas je prišlo kar 155 iz 13 držav, in sicer iz Kanade, 
Argentine, Italije, Avstrije, Madžarske, Nemčije, Francije, Nizozemske, 
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije in ZDA.  

Jezikovni pouk je potekal v štirinajstih skupinah pod vodstvom 16 
učiteljic in učiteljev, sledil pa mu je popoldanski spremljevalni program, v 
katerem ste se popeljali v hribe, se kopali v slovenskem morju, se spustili v 
kraško jamo, ohladili v bazenu, se pomerili v športu in si ogledali izvrstne 
kulturne prireditve.  

Glavni cilj nas vseh pa je predvsem ta, da bi vsak izmed vas ohranil v 
najlepšem spominu Ljubljano in Slovenijo ter mladinsko poletno šolo 
slovenskega jezika ter da bi, seveda, čim bolj navdušeno klepetali v 
slovenščini.  

 
Asistent Martin  

in vsi,  
ki smo letos preživeli z vami dva nepozabna tedna v Sloveniji. 

 
 
 
 
 

Poletnik je uredil asistent Martin z nepogrešljivo pomočjo Mete in dragoceno 
pomočjo pri tipkanju Mateje, Anje, Damjane, Roka in Jerneja. 
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LEKTORJI MPŠ 2010 

 
Boštjan Kernc, Irena Jerovšek Vogrinc, Helena Nadižar, Katja Kralj, Zorka 

Felicijan, Jasna Maček, Zvonka Kajba, Matej Klemen, Jasna Zupan, Nataša 

Podhraški, Mateja Mivšek, Nuša Dedo Lale, Irena Sotlar, Lara Pižent, Maja 

Bračika Piščanc 
 

 

VODJI MPŠ 2010 

Mihaela Knez in Damjana Kern 
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ASISTENTI MPŠ 2010 

Anja Gašperin, Jernej Gašperin, Mateja Rakovec, Ana Kočevar, Meta Klemen, 

Marta Marinko, Gregor Demšar, Špela Zupan, Martin Lissiach, Andrej Bider, 

Rok Dovjak 
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Skupina 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektorica: Lara Pižent 

 

Viktor Antolin, Albert Michael Dijkstra, Alena Ferkul, Sofia 

Ferkul, Joachim Leo, Lauren Vrsnik, Amanda 

Wreglesworth 
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JAZ SEM … 
 
 
Ime mi je Sofia. Sem iz Kanada iz 
mesta Ontario. Sem učenka. Hodim v 
9. razred. Imam svetlo rjave lase in 
rjave oči. Rada imam jahanje, 
drsanje, plavanje in nogomet. Želim 
postati veterinarka. Rada imam 
modro, črno in belo barvo. Rada 
imam svojega psa. Alena je moja 
sestra. Bob in Jackie so moji starši. 
Sofia 
 
Ime mi je Lauren. Stara sem 
šestnajst let. Sem iz Kanade. Imam 
zelene oči in dolge svetle lase. Rada 
igram nogomet in klavir. Tudi rada 
plešem vsak dan. Jaz sem dijakinja. 
Želim postati zdravnica. Ne hodim 
rada zgodaj spat. Hrana je moj 
najljubši del dneva. Lepo sem se 
imela na poletni šoli. 
Lauren 
 
Ime mi je Amanda Wreglesworth. 
Stara sem trinajst let. Jaz sem iz 
Kanade in sem učenka. Hodim v 
deveti razred. Imam svetlo rjave lase 
in zelene oči. Jaz sem prijazna in 
rada pomagam. Rada plavam in rada 
grem ven s prijatelji in rada sem z 
družino. Rada imam roza barvo. Jaz 
ljubim mojega zajca. 
Amanda 
 

Jaz sem Michael Dijkstra. 
Predvčerajšnjim sem bil star 
šestnajst let. Sem iz Haga iz 
Nizozemske. Govorim angleško, 
nizozemsko, nemško in malo 
slovensko. Sem učenec. Rad 
poslušam glasbo, igram nogomet in 
grem ven s prijatelji. Jaz sem velik, 
suh in imam blond lase. Na sebi 
imam vedno kratke hlače. Jaz rad 
jem špagete, pizzo in »stroop 
wafels« - to je Nizozemska malica. 
Jaz navijam za slovensko in 
nizozemsko nogometno 
reprezentanco, še posebno za Kuijta 
in Handanoviča. 
Michael 
 
Jaz sem Joachim Leo. Star sem 14 
let. Sem iz Francije iz mesta Orleans. 
Jaz sem študent. Jaz sem velik, 
imam rjave lase in rjave oči. Rad 
delam z računalnikom. Rad grem ven 
s prijatelji. Rad imam šport in rad 
jem pico in špagete. 
Joachim 
 
Jaz sem Viktor Antolin. Sem iz 
Amerike iz Greensbora. Govorim 
angleško, špansko in malo 
slovensko. Star sem 17 let. Rojstni 
dan imam 29. oktobra. V prostem 
času poslušam glasbo. Imam zelene 
oči in kratke rjave lase. Rad spim. 
Nikolas je moj brat in Stane je moj 
oče. Želim postati veterinar. 
Viktor 
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Skupina 2 
 

 
 

Lektorica: Katja Kralj 
  

Peter Cadonic,  Ivan Cadonic, Maria Cortiula, Eleonora 

D'Andrea, Kimy Jamnik, Nicola Muner, Joanna Neander, 

Michael Noehammer, Mark Pahulje, Daniel Pezdirc, Peter 

Smolej, Isobel Williams, Lena Žagar 

 



 7 

VIKEND! 
 
V soboto, 10. julija 2010, smo šli na 
Veliko planino zraven Kranja. Šli smo 
iz Ljubljane ob osmih in smo prišli na 
Veliko planino ob desetih. Mi smo šli 
na goro s kabinsko žičnico. Mi smo 
hodili po hribu in smo gledali 
tradicionalne hiše. Ob trinajstih smo 
kosili in sem jedel špagete. Popoldne 
mi smo šli v Kranjske terme in smo 
se kopali, smo plavali. Ob šestih mi 
smo šli v Kranj in smo prišli v 
Ljubljano ob sedmih. Potemn jaz sem 
večerjal torto in gledal nogomet po 
televiziji. Nemčija je premagala 
Urugvaj in ob triindvajsetih sem šel 
spat. 
Nicola  
 
Desetega julija sem vstala ob šestih, 
to je zelo zgodaj. Mi smo šli do Velike 
planine. Bil je zelo dolg dan in mi 
smo bili vsi zaspani. Mi smo videli 
veliko krav in kravje tortice. Velika 
planina je bila zelo lepa, ampak je 
bilo zelo vroče. Potem smo šli plavat 
in smo se luštno imeli. Na avtobusu 
mi smo spali. Potem smo šli v mesto 
po tistem pa spat. 
Joanna 
 
Julija 10 
Vstal sem ob šestih zjutraj. Sem hitro 
jedel zajtrk in šel sem na avtobus. 
Šel sem do Velike planine. Prvi del 
poti sem bil na gondoli in potem sem 
nadaljeval z žičnico. Na Veliki planini 
je bilo zelo dolgočasno. Krave so bile 
zelo hude. Hodil sem veliko. Za 
kosilo, jaz sem jedel pommes frites, 
hrenovke in palačinke. Po Veliki 

planini, jaz sem šel v toplice. 
Tobogan je bil zabaven. Po toplicah, 
sem šel nazaj v Ljubljano in gledal 
sem košarko. 
Ivan 
 
V nedeljo sem se zbudila ob 10. 
zjutraj. Šla sem in pomagala mojemu 
očetu, da sva nabrala maline. To sva 
delala eno uro. Potem smo šli v 
gostilno in pojedli veliko. Ko smo 
pojedli našo hrano smo morali iti na 
veselico. Na zabavi sem pojedla 
veliko golaža in je bilo preveč glasne 
glasbe. Skupina je bila z Eurovizije. 
Bili so v redu. Ta zabava je trajala 
skoraj cel dan. Ko je bilo to storjeno, 
sem pojedla palačinke in šla spat. 
Lena 
 
Danes je nedelja 11. julija 2010. Mi 
smo šli v Lipico. Mi smo gledali konje 
v hlevu. Učenci so bili utrujeni in 
jezni. Po kosilu mi smo šli na morje. 
Emily in jaz sva plesali. Potem smo 
jedli sladoled in čokolado. Smo se 
peljali z avtobusom za  dve ali tri ure. 
Mi smo šli zgodaj spat. 
Kimy 
 
Jedel sem kruh za zajtrk. Po zajtrku 
smo šli v Lipico. Videli smo konje. 
Tudi smo videli stare stavbe. Potem 
smo gledali dolgočasno predstavo. 
Po Lipici smo šli na morje. Za kosilo 
smo jedli pomfri in ocvrto meso. 
Potem smo šli plavati v morje. Po 
plavanju smo šli domov. Pozno smo 
prišli domov. 
Peter Č. 
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Jaz sem vstala ob deseti uri. Potem 
sem jedla zajtrk in nato se sem umila 
in se sem oblekla. Jaz sem poslušala 
glasbo in sem brala knjigo, sem 
telefonirala prijateljem. Jaz sem 
kuhala kosilo in sem jedla solato in 
sir, jabolko. Potem sem pila kavo in 
sem gledala televizijo. Kolesarila 
sem. Potem sem šla domov in sem 
jedla večerjo. Jaz sem gledala 
televizijo in sem šla spat. 
Maria 
 
Zjutraj, mi smo se zbudili ob 6.00. 
Jaz sem bil zelo utrujen. Mi smo jedli 
zajtrk v domu. Po zajtrku smo šli do 
Velike planine. Pa je bilo zelo dobro. 
In zelo zabavno. Bilo mi je všeč! 
Potem smo jedli večerjo v domu. Po 
večerji šli smo po Ljubljani smo se 
luštno imeli. 
Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IŠČEM PARTNERJA … 
 
Sem Isobel Williams iz Denver. 
Hodim na fakulteto. Stara sem 21 let. 
Sem mlad, inteligenten, 165 cm 
visok, prijazen in ljubka. Mi všeč iti v 
restavraciji je in pokazati.  
Če si star 23-27 let, in iz Denver. 
Želim en fanta, ki hoče kuhati, gledati 
film, brati, potovati in je čeden. 
Moja telefonska številka je 089 597 
053 in moj e-naslov je 
a.novak@yahoo.com. 
Isobel 
 
Moje ime je Velik. Pišem se Medved. 
Vsak dan sem jedel, plaval, spal in 
jedel. Življenje je zelo dobro. Občasno 
sem gledal ljudi, so nevljuden, glasen 
in grd. Oni so poskušali mene 
fotografirati, ampak jaz sem 
fotoaparat boječ. In jaz jem njih, 
ampak jaz sem postal bolan. Ne moti 
me ko jaz sem spal v moj udoben 
brlog. 
Peter S. 
 
Sem Mike Noehammer iz Torontu. 
Star sem 16 let. Hodim na student. 
Moja telefonska številka je 041 951 
1111, moj e-naslov je 
mike_noehammer@hotmail.com. 
Sem mlad, visok, suh, simpatičen, 
očarljiv in atletik. V prostem času 
šport, televizijo in kuham. 
Michael 
 
Sem Daniel Pezdirc iz Kanade. Star 
sem 16 let. Hodim na 10 razred. Moj 
telefonska številka je 123 456 789, 
moj e-naslov je n/a@gmail.com. Sem 
mlad, 183 cm visok, suh, prijazen, 
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inteligenten, zabaven. V prostem 
času rad igram kitara, deskanje, 
igram nogomet, plavam, gledam 
filme in gradim stvari. 
Če si stara okoli 16, iz Slovenija in si 
govoriš angleško, visoka, prijazna, 
zabavna ter rada smučaš, gledaš 
filme, in kuhaš, se javi. 
Daniel 
 
Jaz iščem fanta. Jaz sem Charal. 
Sem iz Afrike. Stara sem 87 let. Moja 
služba je gasilca. Moja telefonska 
številka je 269 123 69. Moja e-naslov 
je charal-87@gmail.com. Moja 
najljubše barva je zelena. Sem zelo 
stara in sem 200 cm visok. Jaz sem 
mala debela ampak ni toliko debela. 
Jaz imam rada psa in mački. V 
prostem času rada tenis igram, 
gledam televisio, poslušam dobro 
glasbo in tudi imam rada berem 
Twilight. Če si star okrog 80 let iz 
Afrike in si star, mala debelo, 200 cm 
visok, prosim pokličeš, da lahko 
gremo na eno pijačo. Hvala in cao. 
Lena 
 
Sem Mark Pahulje iz Toronto. Star 
sem 17 let. Moja telefonska številka 
je 416 013 8125, moj e-naslov je 
mark.pahulje@hotmail.com. Sem 
mlad, 5'10'' visok, suh, inteligenten, 
zabaven, in lep. V prostem času rad 
smučam, deskam, igram hokej in 
gledam filme. Če si stara 17 let, iz 
Toronto in si suha, visoka, zabavna 
ter rada smučaš, deskaš, in gledaš 
filme, se javi.  
Mark 
 

Sem Thomas Bile iz Maribore. Star 
sem 30 let. Hodim na gimnazijo. Moja 
telefonska številka je 324 416 789, 
moj e-naslov je tom.bile@gmail.com. 
Sem mlad, 220 cm visok, debel, 
simpatičen, neumen, zabaven in 
reven. V prostem času rad igram 
košarko, gledam groza filme, jem in 
pijem pivo. Če si stara 12 let iz 
Kitaiske in si mlada, suha, visoka, 
simpatična, neumna in bogata, ter 
rada košarko, pospravljaš, kuhaš, in 
služiš pivo. Šifra: Rude Boy. 
Ivan 
 
Sem Joanna Neander iz Toronto. 
Stara sem 16 let. Hodim na 
gimnazijo. Moja telefonska številka je 
416 234 5678, moj e-naslov je 
flaaashing.lights@hotmail.com- Sem 
inteligentna, zabavna, srečna, 
simpatična, 165cm visoka in prijazna. 
V prostem času rada plavam, 
poslušam glasbo, pogovarjam z 
mojim prijateljom in gledam filme. Če 
si star 17 let, iz Torontu in si visok, 
simpatičen, srečen in ter rad 
pogovarjaš, poslušaš glasba in 
plavaš, se javi. Šifra: Žaba. 
Joanna 
 
Sem Kimy jamnik. Stara sem 15 let. 
Moja telefonska številka je 647 628 
2795, moj e-naslov je 
dance_gurl2795@hotmail.com. Jaz 
imam dolge, rdeče lase. V prostem 
času rada plesala, gledala filme in 
poslušala glasbo.  
Če si star 16, iz Kanade in si mlad in 
inteligentna. 
Kimy 
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Sem Eleonora D'Andrea iz Italije. 
Stara sem 15 let. Grem v šolo. Moja 
telefonska številka je 0433 68365, 
moj e-naslov je 
eloeonora.dandrea.995@alice.it. Sem 
mlada 172 visoka, suha, inteligentna, 
vesela in simpatična. V prostem času 
rada grem nakupih, gledam televizijo 
ali filme, poslušam po glasbo, kuham 
italijanski hrano, govorim z mojima 
prijateljicami, grem na zabavo, ležim 
na plaži, grem plavat in obiščem 
prijateljice. 
 
Če si star od 25 do 20 let, iz Italije in 
si mlad, suh, visok, simpatičen, 
zabaven in z blond lasi in z modrimi 
očima, ter ne rad nogomet in rad 
greš na zabavo in igraš kitaro. 
Šifra: Eleonora 
Eleonora 
 
 

Mojemu idealnemu partnerju ne bi 
bilo treba imeti nobene posebne 
fizične lastnosti, mora imeti zanimiv 
značaj. Je simpatično in inteligentno. 
V prostem času rad kolesari, rad 
plava, gleda visokovrstni filmi, gre na 
morje, gre na koncerte. Se mora 
športni obleči: športne čevlje, 
kavbojke in majico. On mora biti 
prijazen in zanimiv. To je moj idealni 
partner in prisrčno upam, da ga bom 
dobil. 
Maria 
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Skupina 3                      
 
 

 
 

 
 

Lektorica: Nataša Podhraški 
 

Marko Arandjelović, Maria Paz Eiletz, Đorđe Graovac, Stefan 

Maneski, Martino Manzini, Ana Mihailović, David Pančić, Maria 

Guadalupe Rode, Martin Šoti, Ana Trifković 
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MOJA DRUŽINA  
 
Živim v stanovanju s svojo sestro in 
starši. Moja sestra je stara 18 let in je 
končala srednjo ekonomsko šolo. Moj 
oče je knjigovodja in moja mama je 
profesorica v srednji šoli. Naša 
najljubša jed je pica.  
Stefan  
 
Mojo družini sestavljajo mama 
Patrizia, oči Gabriele in moj brat 
Emanuele. Moja mama ima kratke 
lase, dela z računalniki: prodaja 
računalnike in jih ustroje. Ona rada 
gleda televizijo in hodi z mojim 
očetom. Moj oče se imenuje Gabriele, 
ima skoraj 50 let, je visok in nima las. 
Veliko dela in ko je z nami, gremo 
igrat tenis ali nogomet. Rad gleda 
nogometne tekme in tudi tenis, 
ampak najraje gre hodit v gore s 
prijatelji. Moj brat se imenuje 
Emanuele, ima 14 let in je končal 
srednjo šolo. Ima  blond in kratke 
lase. Všeč mu je igrat na računalnik.  
Rad mi nagaja in veliko se igrava 
skupaj. 
Martino  

 
V moji družini smo oče, mama, brat 
in jaz. Vsi imamo različne okuse. 
Očetu je všeč fižol, klobasa in 
čokolada. Mamici so sadje, špageti … 
Bratu je všeč zrezek, krompir in 
sladice. Jaz imam rad lazanje, 
musako in sladoled … 
Martin 
 
V moji družini smo oče, mama, 
sestra in jaz. Oče ima rad pico, 
brokoli in pivo. Mama in sestra radi 
jesta evrokrem, krofe in zeleno 
solato. Jaz rad jem vse razen graha.  
Marko 
 
 

KAJ PA STE POČELI 
VČERAJ? 
 
Včeraj je bila sobota in smo šli na 
izlet na morje.  
Najprej smo vstali ob 8:30 uri in smo 
šli na avtobus, da si ogledamo 
lipicance. Oni so bili vsi beli in veliki. 
Kasneje, ob 13:00 uri, smo šli na 
morje v Piran. Najprej smo imeli 
kosilo in potem smo plavali, kopali se 
in skakali na skakalnici. Bilo je zelo 
lepo in izlet na morje mi je bil najbolj 
všeč od vsega. Po plavanju smo se 
povzpeli na trdnjavo in videli veliko 
morja. Na koncu smo se vrnili z 
avtobusom v Ljubljano (ob 19:00 uri) 
in prišli na večerjo v dom.  
Ana M. 
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Vstali smo zelo zgodaj. Najprej smo 
se zbrali na avtobusu. Putovali smo 
dve uri in smo prišli. Šli smo na 
kosilo in potem na morje. Voda je bila 
zelo slana in to mi ni bilo všeč. Na 
morju smo plavali in skakali v vodo. 
Ogledali smo se Giusseppeja 
Tarttinija. Sonce nas je opeklo. Bilo 
mi je zelo všeč. 
David 
 
Včeraj sem se vstala zjutraj. Najprej 
smo zajtrkovale s prijateljicami in 
potem smo šli gledat lipicance. Bilo 
je zelo zanimivo. Potem smo šli na 
morje. Bilo mi je všeč. Plavala sem v 
morju s  prijateljicami. Šli smo v 
Portorož in Piran. Potem smo se 
vrnili v dijaški dom. Tuširala sem se 
in šla zjutraj spat, ker sem bila zelo 
zaspana.  
Maria Guadalupe 
 
Zjutraj sem se prvič zbudil ob šestih, 
pa sem zaspal do 6.45 in se potem 
vstal. Imeli smo zajtrk in nato smo z 
avtobusom odšli. po eni uri in pol 
smo prišli v Lipico, da bi gledali neke 
konje. Potem smo potovali še 1 h, pa 
smo šli na kosilo. Potem smo odšli 
na kopanje. Voda je zelo slana. 
Potem smo se zbrali pred Tartinijem, 
šli v avtobus in doma. Potem smo 
gledali tekmo Španija – Nizozemska 
in potem smo šli spat okoli 11 h.  
Martin 
 
Zbrali smo se pred domom in šli v 
avtobuse. Vsi smo mislil, da gremo 
na morje, ampak smo šli v Lipico. 
Tam je bilo zelo lepo. Videli smo 
lipicance, kako trenirajo, kje spijo in 

jedo. Potem smo šli na kosilo pa na 
plažo. Bilo nam je zelo vroče, pa je 
bilo super, ker smo se ohladili  in 
osvežili. Hitro nam je minilo in vrnili 
smo se domov rdeči in utrujeni.  
Ana T. 
 
Včeraj sem vstala ob sedmih. Potem 
sem se oblačila in jedla zajtrk. Nato 
smo šli v Lipico in gledali lipicance. 
Potem smo šli na morje in jedli kosilo 
v hotelu. Na morju me je opeklo 
sonce. Plavala sem v morju s 
prijatelji. Ob petih smo  bili v Piranu. 
Tukaj smo kupili darilo. Potem smo 
šli na avtobus in prišli v dom. 
Stuširala sem se in šla spat. 
Maria Paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Včeraj sem se zbudil ob 7. uri. Potem 
smo se zbrali in šli v avtobus. Šli smo 
najprej v Lipnico, potem na morje. V 
Lipnici  je bilo zelo lepo. Videli smo 
Lipicance, kako trenirajo. Potem smo 
šli na morje. Tam smo bili v dve urah. 
Najprej smo šli na kosilo, potem smo 
šli na kopanje. Voda je bila zelo 
slana, plaža kamnita. Z morja smo se 
vrnili petnajst do devet. Potem smo 
gledali finale v nogometu. 
Đorđe 
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DIALOGA V TRGOVINI 
 
K: Oprostite, kje je sadje? 
P: Tukaj, na levi. 
K: Najlepša hvala. 
P: Prosim. Potrebujete še kaj? 
K: Ja, želim si kupiti tudi sladkor.  
P: Ah. Sladkor je tam na desni blizu 
mesa. 
K: Super, najlepša hvala za pomoč! 
Zelo ste ljubeznivi. 
P: Hvala lepa! 
Ana M. in Martino 
 
 
Oprostite, kje je oddelek z zelenjavo? 
- Tukaj, na desni. 
* Hvala lepa! 
- Ni za kaj. Potrebujete še kaj? 
* Pravzaprav želim kupiti kisle 
kumarice. 
- Ah saveda. Kisle kumarice se 
nahaja v hladilniku. 
*Super, najlepša hvala za pomoč! 
Đorđe in Ana T. 

 

ZDRAVA PREHRANA 
Naše mnenje je, da hamburger in 
pomfri nista zdrava hrana, zato ker 
imata preveč maščobe. To sta hitri 
hrani in se pečeta na oliju. Delata 
veliko holesterola in to ni dobro za 
telesno težo. Naše mnenje je, da je 
treba jesti kuhano hrano. Hamburger 
je preveč masten in pomfri ima 
preveč soli. 
Skupinska vaja 
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Skupina 4 
 
 
 

 
 
 

Lektorica: Maja Bračika Piščanc 
  

Michelle Audiffred, Arthur Cenčič, Alena Ferkul, Klaudia 

Grebenar, Kinga Kovacs, Luka Librič, Emanuele Manzini, Emily 

Markes, Francine Neander, Karen Lourdes, Omerzu Cadorini, 

Emily Smolej, Nicholas Zonta 
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MOJA DRUŽINA 

 
Stara mama je ime Klara. Ona je oseminsedemdeset let stara. Klara ima sive 
lasje. Ona je majhna. Ona nosi rdeča šala, belo bluzo in rjave krile. Dedek je ime 
Janez. On je osemdeset let star. Janez ima črne lasje. On je velik. On nosi rjave 
čevlje, črne hlače, in zelena kapa. 
Hčerka je ime Mojca. Ona je šest let stara. Ona rada punčka. 
Alena 
 
 
Moja mama je Tanja. Na slike ona je skupaj z oče in moja majhna sestra. Ona ima 
oranžno majco in violične hlače. 
Moj starejši brat rad telefonira in je star 19 let. On ima zeleni hlači zeleno majco 
in modri copat. In mlajši rad borda. On je star 12 let. On ima zelene čevlje in 
moder pulover. Jaz sem stara 9 let in imam ena igrača. Imam oranžen pulover in 
violično krilo.  
Moja babica je stara 70 let. Ona ima rjav kostim in črne lase. Moj dedek je star 72 
let. On je najstarejši na družina. On ima rumeno in modro možko obleko in rjava 
kapa . Moj oče ima sive brke in sivo brado. Obleče modro srajco in rjave hlače. 
Moja majhna sestrca je stara 1. let. Vesel sem ker ona je rojena. Zdaj nisem 
najmlajša. 
Kinga 
 
 
Družina ima 8 ljudje. Mama, oče, tri brata in eno sestro. Babica in dedek živi v 
družina. Dedek je 70 let in ime je Janez. Babica je 69 let in ime je Barbara. Mama 
je stara 28 let in ime je Marta.  
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Marta ima blonde lasje in ona nosi 
vilojčna majica, črne hlače in rdeče 
čevlji. Oče je star 30 let in ime je 
Boris. Boris ima rjave lasje in on nosi 
bela majica, modre hlače in rjave 
čevlji. Tri brati imeli Martin in Matija 
in Gal. Martin je star 13 let in ima 
blonde lasje in nosi rdeč klobuk, 
zelena majica, moder hlače in črne 
čevlji. Matija je star 9 let in ima črne 
lasje. On nosi rdeč pulover in črne 
kratke hlače. On nosi črne čevlji in on 
rad rolka. Gal je zelo majhen. On je 
en let. Anna je Martin, Matija in Gal 
sestre.  
Francine 
 
 
Tanja je mamica. Stara je 35 let. Ima 
dolge hlače in srajco. Po poklico je 
policist. Ona je srednje velika. Tom je 
najstarejši sin. On ima blond lase in 
moudre oko. On je veli. On rad 
telefonira. Alex je majhen sin. On je 
star 10 let. Babici je ime Maria. Ona 
je stara 70 let. Po poklicu je učiteljica. 
Ona ima rdeče in rjave obleke. 
Majhen deklica je Maja. Stara je 5 let. 
Rada se igra s punčko. Oče ima 
rumeno srajco in bele hlače. On je 
star 40 let. Ima rjave lase.  
Klaudia  
 
 
Tanja je mamica. Stara je 37 let, je 
svetle lasje, črna kravbolje, bela 
majica. Marije je babica. Stara je 70 
let, je črna lasje, modra roba, rdeča 
svilena. Janez je dedek. Star je 75 let, 
je črna lasje, rumena krambolje, 
zelena majica. Boris je tata. Star je 
40 let, je rjav lasje, bela kravbolje, 

bela majica. Peter je brat. Star je 16 
let, je rjav lasje, modra kravbolje, rjav 
pulover, modra majica. Peter govori 
na telefon. Milan je brat. Star je 12 
let, je rdeča nogavice, črna pulover. 
Arthur 
 
 
Jordy je star šest let in ima bela 
obleka. Ima na sebi čevlji, pulover, 
kratke hlače in nogavice. Marco je 
star sedemnajst let in ima bela 
obleka. Ima na sebi kavbojke, čevlji, 
kapa in srajca. Matjaž je star 
petintrideset let in ima bela obleka. 
Ima na sebi hlače, čevlje. Draga stara 
je sedemindvajset let in ima bela 
obleka. Ima na sebi kavbojke, sandali 
in pulover. Lulu je stara nič let in 
nima obleka. Lisa je stara štiri leta in 
ima bela obleka. Ima na sebe krilo, 
čevlji in pulover. Branko je star 
sedemdeset let in ima bela obleka. 
Ima na sebe čevlji, dolge hlače in 
jakno. Marija je stara 
devetinosemdeset let in ima bela 
obleka. Ima na sebe krilo, šal, 
pullover in copate.  
Luka 
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Sin Matej star je 10 let. »Skater«. 
Grem v šolo. Črne lase, ima violetičen 
pulover, zelene in svetle modre 
kratke hlače, modre čevlje in rjav 
»skate board«. Sin Juri, star je 15 let, 
on je dogodivščina fant, grem v 
gimnazije. Ima na sebi kavbojke 
hlače, rjave čevlji, zeleno jopo, 
rumeno majico in črno kapo. Ima 
dolge blond lase. Oče Janez, star 50 
let in malo debel, po poklicu je 
vodovodni. Ima na sebi rdečo bluzo, 
rdeče čevlje in kavbojke. Hčerki Ana, 
stara je 5 mesecev in Emili, stara je 5 
let. Grem v šolo. Ima dolgo črne lase. 
Ima na sebi violetičen pulover in rozo 
krilo in modre nogavice. Ima rada s 
punčko. Dedek Jan je star 82 let. Ima 
na sebi modro kapo in črne hlače. 
Babica Tina. Stara je 70 leta. Ima 
oranžen šal in rumeno obleko. 
Emily S. 
 
 
Janez je star 13 let. On je študent. On 
je mlad in majhen. Gre v šolo. Ima 
črne lase in rjave oče. On rad igra 
kitaro. Na sebi ima zelen pulover, 
rjave kratke hlače in rdeče čevlje.  

Matej je star 16 let. On je študent in 
gre v šolo. On je velik in mlad. Ima 
rjave lase. On rad telefonira 
prijateljici. Ima na sebi kavbojke, 
rjave čevlje in rdečo majico. Jožef je 
oče in on je star 47 let. On je star in 
velik. On je profesor. Ima sive lase in 
velike oči. Na sebi ima oranžno 
majico, kavbojke in rdeče čevlje. Tina 
je hčerka in samo stara eno leto. Ona 
je zelo mlada. Ona rada spi. Tanja je 
tudi hčerka in ona je štiri leta. Ona je 
majhna deklica. Ima na sebi violično 
majico, črno krilo in rdeče čevlje. 
Dedek je Peter in on je star. on je star 
78 let. On je kmet. Ima velik nos. Na 
sebi ima modro srajco in rjave hlače. 
Sonja je babica in ona je stara 75 let. 
Ona ima na sebi rdeče obleke, rumen 
šal, črne čevlje. 
Emily M. 
 
 
Rok, Simon in Jan so moji brate. 
Tjaša je moj sestra. Boris je moj oče 
in Ana je moja mama. Janez je moj 
dedek in Marija je moj babica. Rok 
ima rdeče pulover, modre kratke 
hlače, zelene čevelje in črne lasje. On 
ima rolka. On je enajst let star. Simon 
ima rjaven lasje, bela in zelena kapa 
in rdeče čevelje. On govori po 
telefonu. On je sedemnajst let star. 
Boris ima bled modre majico in rjave 
hlače. On tudi ima rjaven lasje, 
ampak on skoraj plešast. On je 
štiriinštirideset let star in je inženir. 
Ana ima svetlola lasje in roža majico. 
Ona ima štiri otoke. Ona je frizerka in 
devetintrideset let star. Jan je dete in 
je skoraj ena let star. 
Nicholas 
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To je družina. Oče je ime Tonček; ima 
rjave lase; nosi zeleno srajco in 
modro kavbojke; Tonček je star 45 let 
in je po poklicu profesori; ima štiri 
otroke in je rad bere časopis. Mami je 
ime Kati, je stara 41 let in je po 
poklicu tajnica. Ima dolge in rjave 
lase ter črne oči. Nosi rumeno bluzo 
in modre kavbojke. Je rada kuhati. 
Dedek je ime Janez. Nosi rjave bleko. 
Je star in je rad spi. Ima velik nos. 
Karen  
 
 
Mama je Martina ima osemintrideset 
let. Ima svetle lase in rjave oči, nosi 
orančno majco in kavbojke. Oče je 
Roman ima štirideset let ter je 
ingenier. Nosi rdečo srajco in 
kavbojke. Vidva imata štiri otroke, 
Matias ima petnajst, nosi zeleno kapo 
in govori po telefonu z prijatelico. 
Bruno ima deset let in je skater. 
Clara ima šest let nosi roza majca in 
rumeno krilo. Florencia ima eno leto. 
Oni imajo stari oči. Vidva se 
imenujeta Ana in Nisolas. Babica Ana 
je triinšestdeset let in dedek ima 
petinsestdeset let. Babica nosi zelene 
krilo in dedek kavbojke. 
Michelle 
 
 
To je ena družina, ki živi blizu 
Maribor. Nona Marina je stara 68 let 
in nono Josep 87 let. Starši imajo 
štiri sin. Ime jih so Marco ima 13 let, 
Mojo ima 4 let, Maja ima 4 leta, Saja 
ima 2 meseca in Luco, ima 17 let. 
Mama ne dela nič. Starši so Mišo ima 
37 let in mama Catrine ima 30 let. 
Emanuele 

 
Gospod Nikolaj 
Zjutraj v eni hiši v Ljubljani, Gospod 
Nikolaj bere časopis, je lačen in kriči 
svoji ženi: »Moj zajtrk!« Žena mu da 
zajtrk, ampak Gospod Nikolaj 
zatopljeno bere časopis. Ona 
zajtrkuje sama ker njej mož ne neha 
brati. Potem kadi cigareto in 
pospravlja in umije zajtrk, in gre 
žalostna stran. 
Michelle, Karen, Emily M., Emily S. 
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Skupina 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lektorica: Zorka Felicijan 
  

Bojan Aleksič, Thomas Cavallo, Emilia Cristante, Ashley Fabcic, 

Matias Alejandro Medvescek, Erika Sestanj, Thomas Tekavcic, 

Natalie Urban, Anna Zelko 
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MOJA SOBA 
 
Moja soba je velika, je modra in bela. 
So le farbe di Marseille in Francija. In 
moja najboljša ekipa od nogomet in 
Francija. Imam veliko posteljo, imam 
dva predalnika, imam televisijo, 
računalnik in ima 5 plakatov od 
Marseille!!! Allez l'OM (Olympique de 
Marseille) et vive le Magreb. 
Thomas C. 
 
 
Moja soba je vse v beli barvi. Sam 
sem s mojim bratom. Imava dva 
računalnika, med računalniki sta dve 
omari. Na steni imamo televizijo, pod 
to je še ena omara. Pred omaro so tri 
postelje. Na koncu sobi je eno veliko 
okno. Tisto kar mi je najbolj všeč v 
moji sobi je da imam moj računalnik. 
Matias 
 
 
Moja sobica ima violičaste stene. 
Imam  eno dolgo ogledalo. Tudi imam 
klavir blizu vrat. Pred klavirjem 
imam veliko in belo pisalno mizo. 
Imam dve omari, eno poleg postelje 
in drugi v zidni omari. Imam polico za 
knjige, pred omaro. Imam rada mojo 
posteljo in klavir. Postelja je pod 
oknom. 
Natalie 
 
 
Moja soba v Kanadi je breskev barva. 
Na desni je okno in moja slika ko 
sem pleskala. Na laevo je moja 
omara in moje ribe. Tudi so moji 
plakati na levo. Na moji omari je 
trofije in moje ribe. V sredini je moja 

postelja. Pod mojo posteljo je gradivo 
za umetnost. Na sprednji strani je 
ogledalo in moja denarnica in moj 
nakit. 
Ashley 
 
 

 
 
 
Moja soba je modre brave. Eno steno 
ima veliko okno. Na drugi steni imam 
veliko, rjavo omaro. V tej omari imam 
moje obleke. Nad to omaro imam 
slike. Na drugi steni je moja zidana 
omara kjer imam ostale obleke. Na 
drugi strani imam mojo posteljo. Ob 
postelji imam nočno omaro. Na tej 
omari imam luč in uro. Ob postelji 
tudi imam mizo. Na mizi so luč, 
računalnik in knjige. Na tej steni so 
tudi slike. Všeč mi je moj računalnik 
ker ga uporabljam vsak dan.  
Thomas T. 
 
 
Imam dve majhni sobi. Ena soba ima 
tri zelene stene in eno vijoličasto 
steno. V sobi imam posteljo na desni 
steni. Ob postelji imam nočno omaro 
in modri naslenjač. Na levi seni imam 
in na obratni steni imam eno okno, 
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zidno omaro in knjižno omaro. Druga 
soba je čisto modra in na desni steni 
imam eno omaro. Na levi steni imam 
računalnik in še eno knjižno omaro. 
Na drugi steni imam okno, zidno 
omaro in še eno posteljo. V obeh 
sobah imam veliko slik s prijatelji. 
Erika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
JAZ SEM … 
 
Jaz sem Bojan Aleksič. Prihajam iz 
Makedonije. Rad ima pico in hitro 
hrano. Rad imam pivo in vodo, 
hladno vodo. Danes nosim svetlo 
modro majico in rjave hlače. V 
prostem času se igram na 
računalniku, ampak igram košarko. 
Bojan 
 
 
Ime mi je Anna Zelko. Sem šestnajst 
let stara. Prihajam iz Kanade. Jaz 
rada jem meso, zelenjavo in sladice. 
Za pijče jaz rada pijem sola. Danes 
nosim bele kratke hlače, roza majco 
in bele sandale. V moje prostem času 
rada pojem.  
Anna 
 
 
Imenujem se Emilia in imam 15 let. 
Prihajam iz Italije, iz Čedada in po 
poklicu sem študentka. 
Rada jem pico in sladoled in pijem 
čaj. Nem maram jagode in kiwija. 
Sedaj nosim kratke rjave hlače in 
bečlo majico. Nosim tudi sandale in 
eno ogrlico.  
V prostem času sem pri računalniku 
ali poslušam glasbo. Zelo rada se 
pogovarjam z mojimi prijatelji in 
gledam filme.  
Emilia 
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KUHARSKI RECEPTI 
 

Jabolčni piškot 
 

Sestavine: 
- jabolčnega soka (en kozarec) 

- moke (5 žlic) 
- vode (ena skodelica) 

- maslo (dve rezini) 
- meda (tri žlice) 

- kakava (ena žlička) 
 
 
 
 

 Riba rižota 
 

Sestavine: 
- pol čebule 

- ena žlica margarine 
- ena skodelica gob 

- tri skodelice riža 
- en kilogram rib 

 
 

 
 
 
 
 

MPŠ mix 
 

Sestavine: 
- 6 jajc (ubijemo 6 jajc) 

- 1 ščepec soli 
- ½ kilogramov jagod 

- 200 gramov čokolade 
- 5 žlic sladkorja 

- 2 žlici ruma 
 

 

 
 
 
Postopek: 
- Zmešamo moka in voda 
- dodamo sok in kakav 
- mesemo z maslom in jo pečemo za 
20 minut 
- posladkamo biškote z medom 
 
Emilia, Natalie, Ashley  
 
 
Postopek: 
- zmešamo pol čebule in eno 
skodelico gob in jo kuhamo 
- kuhamo tri skodelice riža in 
pečemo en kilogram rib 
- zmešamo ena žlica amrgarine z 
rižom 
- zdaj zmešamo vse sestavine. 

Erika, Thomas, Anna 
 
 
 
 
 
Postopek: 
Ubijemo 6 jajc in jih damo v skledo z 
ostali sestavini, ampak brez jagode. 
Vzamemo mešalnik in zmešamo vse 
sestavine več kot 10 minut. Maso 
nalijemo v pekač in maso pečemo 20 
minut. Ko se speče navrhu damo 
jagode. Dober tek! 

Bojan, Matija, Thomas 
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ČOKOLADA, PESEM, DREVO, POLETJE, NOGOMET 
 
Poleti smo sedeli pod drevesom. Veliko pesmi smo peli, veliko čokolado smo 
pojedli. Radi bi se igrali nogomet, ampak nismo imeli žoge. 
 
Ashley, Thomas T. 
 
 

PLOČNIK, KINO, PRIJATELJ, AVTO, KUPITI 
 
Prejšnji petek s prijateljem smo bili na pločniku in smo se pogovarjali da bi bilo 
lepo če gremo v kino. Smo vzeli avto in smo se vozili do kina. Tam smo 
nakupovali pokovko in pijačo. Lepo smo se imeli. 
 
Matias, Thomas C., Bojan 

 
 

ČEVELJ, OKNO, PISATI, SLADKOR, MAČKA 
 
Včeraj je bilo zelo toplo in ko sem prišla domov sem sezula črne čevelje. Moji 
čevelji so prestrašili mačko in je skočila skozi okno. Potem sem pisala pesem o 
sladkorju da mačka bo prišla nazaj. 
 
Anna, Erika 
 
 

ŠOLA, PRIJATELJICA, IGRATI KITARO, ŽOGA, PICA 
 
Včeraj je bil moj prvi dan v šoli. Nisem imela nobenih prijateljev, tako sem 
prinesla mojo kitaro. Po odmoru sem jo igrala. Nenadoma je ena žoga priletela in 
je zadela mojo glavo. »Oprosti« je rekla ena punca ki je nisom nikoli prej videla. 
»Je v redu, hvala« sem odgovorila »Kako ti je ime?« 
»Napolitaja … pa ti?« 
»Jaz sem Zorka.« 
Ta punca je bila moja prva prijateljica v novi šoli. Midve sva šle jest pico in sva se 
zelo zabavali. 

Natalie, Emilia 
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Skupina 6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lektorica: Zvonka Kajba 
  

Julieta Artač, Elisa Kandutsch, Davide Maria Mansutti, 

Madeline Mc Donald, Laura Pušnik, Marija Stojkovska, Enrico 

Stulin, Elisabetta Trossolo, Patrik Urbancig, Sanja Žarić 
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Peter je delavec. Živi v Ljubljani s 
svojo družino. Vsak dan gre v službo 
in kupi cigarete v trafiki ampak 
danes ni hotel kaditi zato je šel v 
restavracijo da bi nekaj jedel. Zelo 
vroče je bilo ampak je hodil tja po 
pločniku. Ko je hotel prečkati cesto, 
avto je prišel in se zaletel v njega. 
Rešilec ga je moral peljat v bolnico. 
Še dva tedna je tam vstal in njegove 
noge niso več hodile. Ubogi Peter! 
Julieta 
 
 
Špela je čistilka po poklicu. Vsak dan 
se vozi s kolesom so knjižnice. Ker v 
knižnici poumiva tla. En dan Špela 
dobi darilo iz prijateljice – karte za 
cirkus. Špela je zelo navdušena, ker 
še ni nikoli videla cirkusa. Ker cirkus 
je daleč, Špela in njena prijateljica 
gresta s balonom. Na poti, ker balon 
leti tako visoko v zraku, Špela in 
prijateljica videta mnogih ptic. Po 
predstavi Špela se odloči, da bi raje 
postala žongler in se pridruži v 
cirkus. Do danes tla v knijžnici je zelo 
umazano ker še nimajo nove čistilke. 
Madeline 
 
 
Ena lepa oseba, ki se imenuje Elise, 
ki živi v Sloveniji, je morala iti v 
najbolšo kino z rdečega in črnega 
štirikolesnikom, da bi ogledala opero 
Karmino Burano. Pozno je bila zaradi 
prometa in zato ni spoštovala 
prometne predpise. En policist, ki je 
tam čakal svoj prijatelj za pivo, in, ki 
se je imenoval Mecana, ni je vidla in 
ga takoj ustavila, zato Elisa ni mogla 
videt opero. Plačala je kazen od 650 

evrov in potem je takoj šla piti vodko, 
da bi pozabila ta grd dogodek. 
Davide 
 
 
Jan je slikar ki je dobil vodnjak. 
Slikar je rad potoval s trajektom. 
Imel je veliko banko in rad je kupoval 
na tržnici. Imel je veliko denarja in bil 
lep. Pred odhodom v banko si je 
poškodoval roko in ga je bolelo. 
Odločil je da bo prestal slikati. 
Prijatelji so mu kupili vodnjak ker so 
mislili da bo rad to slikal. Ampak on 
se je posvetil svoji banki in vsak dan 
gre v službo v banko. Zdaj ne gre na 
tržnico, ampak rad se vozi s 
trajektom. 
Sanja 
 
 
Maja je ena zdravnica. Končala je 
delo ob osmih zvečer in, trudna in 
zadovolna, je hotela hitro iti v svojo 
hišo. Maja živi v Ljubljani v rdečo in 
veliko hišo. Maja je šla ven iz šole, v 
nebo ni bilo več sonce, prijela je 
telefon in klicala taksi.  
Gospod Davide z svoji rumeni in 
umazani avto je prišel in je zdravnica 
uzela. Vozili so dvajset minut in 
končno so prišli blizu hišo. So križali 
en lep in star most zgrajen od 
Romani. Med tem Davide in Maja sta 
se poznali in so šli skupaj v hišo. 
Enrico 
 
 
V eni lepi hiši stanuje en arhitekt. On 
ima zelo veliko denarje zato ima to 
hišo. Arhitekt se imenuje Milan. Velik 
časa dela. Preveč denarja ima zato je 
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kupil ferari in bo še porše kupil. Rad 
vozi po mestu pa pokaže svoj ferari. 
Doma ima eno mačko. Vedno če on 
kuha ribo, mačka pride in voha pa 
rada bi jedla. Njegova sanja je da 
obiska sveti konji. 
Laura 
 
 
Pek ki se imenuje Boni je šel v službo 
delat. Imel je preveč dela zato ker je 
imel preveč gostov. Ko je končala 
smena je šel domov da se okopa v 
bazen. Ampak kadar mu je 
zmanjkalo bencina je šel na 
bencinsko črpalko. Tam je bilo 
preveč gneče in ni imel časa da se 
okopa v bazen, zato ker je moral iti s 
njegovi prijatelji na veslanje. Ko je 
prišel domov se je preoblekel in je 
čakal da njegov prijatelj pride po 
njega. Čakal je eno uro in je bil malo 
živčen. Ko je prišel njegov prijatelj so 
šli na eno jezero ki je bilo zelo daleč 
in niso imeli preveč časa za veslanje. 
Vozili so se v avtu in je bila nesreča 
na avtocesti in so morali počakati da 
se razčisti. Čakali so že pol ure in ko 
so prišli tam je začelo deževati. Hotel 
je bil poln zato so morali iti domov. 
Zjutraj ko se je zbudil je začel isto kot 
včeraj. Ampak zdaj je imel časa da se 
okopa v bazen in da vesla z njegov 
prijatelj. In na koncu so šli v bar da 
popijejo eno pivo, ampak ni bilo samo 
eno. 
Marija S. 
 
 
 
 
 

POEZIJE 
 

Vsak dan ponučujem, 
ker Slovenijo obiskujem, 

velike stvari kupujem 
in rojstni dan praznujem. 

 
Julieta 

 
Ko muzeji obiskujem, 

Stare idelke si ogledujem, 
O zgodovini premišlujem, 

Ampak ker je draga, nič ne kupujem. 
 

Madeline McDonald 
 

V Sloveniji ponočujem 
vsak dan praznujem 

svoje prijatelje srečujem 
in v domu stanujem. 

 
Elisa Kandutsch 

 
Betka se imenujem 

rada kupujem 
rada ponočujem 

in rada praznujem. 
 

Elisabetta Trossolo 
 

Po Sloveniji potujem 
pa pivo kupujem 

prijatelja obiskujem 
in potem v sobi pounočujem, 

ker pivo končujem 
in prijat'lja objokujem. 

 
Davide Maria Mansutti 
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Skupina 7 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lektorica: Jasna Zupan 
  

Monika Bajda, Leonard Bajda, Tarik Ćenanović, Damian 

Malalan, Marija Maneva, Janez Mehle, Erik Nemanič, Mikaela 

Pavlovčič, Nicolas Skubic, Ana Stojkovska, Gregor Tratnik
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RECEPTI 
 
Njoki 
 

Potrebujete za testo: 
- 2 jajci 

- 300 g moke 
- ščepec soli 
- 2 žlički olja 

- 2 kg krompirja 
- nekoliko tople vode 

 
 

Za omako potrebujemo: 
- 1 liter rdeče mezge 

- 1 žlico olja 
- ščepec soli 

- mleto meso (pol kg) 
- pol kile čebule 
- 250 g korenja 

 
 
 
 
 
Asado 
 
 

Potrebujemo: 
         - 1 kg mesa (za dve osebi) 

- sol (po okusu) 
- ½ kg krompirja 

- ½ kg čebule 
- 5 kg drv 

- vžigalice in papir 
 
 
 
 
 

 
 
 
Priprava testa za njoke: 

b) V plastični posodi nekoliko 
razžvrktjamo jajca, sol in olje. 

c) Prilijemo vodo, dobro 
premešamo in dodamo moko. 

d) Mešamo toliko časa, da 
postane testo. 

e) Iz testa neredimo majhne 
žogice. 

f) Njoke vremo v vroči vodi enako 
kot vremo makarone. 

 
Priprava omake: 

a) Najprej postavimo v ponev 
čebulo in mleto meso. 

b) Počakamo, da se pozlati. 
c) Zavremo omako iz olja, soli in 

korenja. 
 

Monika  

 
 
 
Priprava 
Postavimo drva in papir skupaj in z 
vžigalicami prižgemo ogen. 
Počakamo 20 minut, dokler žerjavica 
ni rdeča. Postavimo meso v parilli. 
Počakamo, da se to peče pol ure. 
Damo naokrog še deset minut, da se 
peče tudi druga stran. Pripravimo 
solato s krompirjem in čebulon in vse 
skupaj pojemo.   
 
Leo 
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Recept za pico 
 

Sestavine: 
- 1 kg moke 

- o,5 l mlačne vode ali 
mleko 

- 2 čajne žl. soli 
- 2 čajne žl. sladkorja 

- 1 sveži kvas (13 g) ali 
suhi kvas (7 g) 

- folija 
Priprava: 
 
V posodo daj moko in sredi nje zlij 
vodo, kvas, sladkor in žličko olja. 
 
 
Recept za sendvič  
 

Sestavine 
- 2 kosa kruha 

- 4 kose salame 
- 1 kos sira 

- 2 koščka paradižnika 
- 1 žlico majoneze 

 
Brownie 
 

Sestavine 
- 200 g masla 

- 150 g čokolade 
- 4 jajca 

- 2 skodelici sladkorja 
- 2 skodelici moke 

 
 
 
 
 

 
Potresi sol in z leseno žlico 
premeši, da nastane testo. Dodaj 
moke, če je potrebno. Pusti testo 
za 20 minut pokrito da se dvigne. 
Zgneti testo in ga razdeli na 8 
enakih delov in razvali v obliki 
kroga. Daj testo v peč in počakaj 
10 minut. Dodaj paradižnik, sir, pa 
ga še enkrat ponesi v peč. Za 30 
minut ali 45. Če se testu prelomi, 
to pomeni, da je pica pečena. 
 
Damian 
 
 
 
Vzemi salamo in daj na kruh. 
Potem vzemi sir in ga daj na 
salamo. Vzemi paradižnik in ga daj 
na sir. Potem vzemi še en kos 
kruha in namaži z majonezo in daj 
na vrh. 
 
Gregor 
 
 
Stopite maslo skupaj s čokolado. 
Medtem razžvrkljajte jajca skupaj 
s sladkorjem 3 minute. Nato 
stopljeno maslo in čokolado skupaj 
zmešajte, dodajte še moko in vse 
skupaj zmešajte. 
Namažite pekač z maslom in 
moko, dodajte notri nadev in nato 
položite slaščico v pečico. Peče se 
okrog 20 minut na nizki 
temperaturi.                
Janez 
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HRIBI 
 
Ne maram hoditi v hribe, ampak rada plešem balet. Plešem v baletnem 
studiju, imam mnogo koncerta po Makedoniji in drugih državah. Nisem bila 
v slovenskih gorah, ampak poznam Julijske Alpe. Balet mi je zelo všeč. 
Zanimivo mi je pa kdaj zmišljevanje koreografije in potem plešemo. Znam 
plesat hip-hop, ampak balet mi je bolj všeč. Nisem bila v nevarnosti. Ko 
plešem balet, sem kot v sedmih nebesih. To je to! 
Ana  
 
 
Jaz najraje hodim v hribe. Ko imam prosti čas, grem v hribe in tam se 
zabavam s prijatelji. Najraje hodim v velike in temne hribe. Bil sem v 
Kranjski Gori in v Italiji, z mojo družino. Smučali smo, izdelovali snežake. V 
hribih mi je zelo lepo in ljudje, ki tam delajo, zelo so prijazni. Najzanimivejše 
mi je bilo, ko sem se vozil z motornimi sankami. V nevarnosti nikdar nisem 
bil. 
Tarik  
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Vsako leto, ko pridejo poletne počitnice, se sprašujemo, kam bomo šle. 
Navadno gremo v Bariloče. Ko pridemo, najraje hodim v hribe, ampak se 
hitro preveč zmatram. Včasih mi manjka zraka in se moram ustaviti za 
trenutek in počivati. Rada zahajam, ko pride do vzpona in umom en razgled 
od vse. Tokrat sem bila v Slovenijo, ampak nisem imela možnosti iti v lepe 
slovenske gore. Pazim da, 24. julija, ko bom šla na Triglav, ne bi imela 
nekatere problem ali nevarnost. Če sem pripravljena kakor se spodobi, bom 
doživela lepe trenutke in bi imela lepe spomine na slovenske gore. 
Mikaela  
 
Doma v Argentini zelo rad hodim v hribe, ampak so zelo raslične gore. Tukaj 
nisem še nikdar bil v nobeni gori, ampak mislim, da so zelo zelene in lepe. 
Pri nas sem dostkrat bil v hribih v Potrerillos. Tja hodim vsak teden, ker tam 
delam in hribi so mi zelo všeč. V naših gorah imamo samo suhoto in kamne. 
Čez dva tedna bomo šli na Triglav in mislim, da nam bo zelo lepo.  
Erik  
 
 

MOJA SOBA 
 
V svojo sobo imam enega velikega omarja, ki je roza in vijolične barve. 
Imam pograd in tudi miza na katera ima računalnik. Tam se lahko učim, 
preberem knjigo in drugega. Tudi imam veliko ogledalo. V moji sobi je tudi 
pianino in se lahko igram kadar imam prostega časa. Imam tudi še eno 
posteljo, ki jo uporabljamo, kadar kdorkoli prijatelj pride knami. 
Marija  
 
V mojo dnevno sobo imam na levo omaro, 
na desni strani posteljo. Spim sam, tudi 
zraven postelje imam nizko mizico, kjer leži 
notebook (majhen računalnik). Zgoraj na 
steni imam klimo in zraven tega ventilator 
in nasproti postelje imam televizijo.  
Niko
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Skupina 8 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lektorica: Mateja Mivšek 
 

Judith Borstner, Mirko Chiuch, Milena Fekonja, Andres 

Krzisnik, Astrid Llanos, Marjana Llanos, Victoria Meklin, Đorđe 

Mišić, Pavle Nemanič, Luciana Maria Skubic, Matic Stare, 

Mattia Trusgnach 
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DIALOGI 
 
Gost: 
Je vegetarijanec, je zelo natančen, je zelo lačen, slabe volje, ker punca ni hotela 
na večerjo z njim, je zadovoljen s hrano, moti pa ga natakarjeva neprijaznost. 
 
Natakar: 
Ne mara svoje službe, razmišlja, da bi dal odpoved, je utrujen in pozabljiv, bi rad 
šel čim prej domov, ves čas razmišlja o nogometu. 
 
 
 
 
 
 
Gost: Dober dan. 
Natakar: Dober dan, kaj boste naročili? 
Gost: Večerjo za enega. 
Natakar: Za piti? 
Gost: Ja, eno veliko pivo. 
Natakar: Ok, kaj pa za jesti? 
Gost: Eno veliko vegeterijansko pico. 
Natakar: Čez 10 minut bo tukaj pica. 
Gost: Hvala. 
Čez 10 minut natakar prihaja s pivom. 
Natakar: To je pivo. 
Gost: Hvala. Koliko časa pa še za pico? 
Natakar: Pico? Pice niste naročili? 
Gost: Kako? Pomislite! 
Natakar: Mogoče. Veste, sem zelo utrujen, ker dosti delam v restavraciji. 
Dostikrat sem že pozabil, kaj gostje naročijo. 
Gost: Jaz sem naročil pico, vegeterijansko pico. 
Natakar: Ok, čez 10 minut boste imeli vašo vegeterijansko pico. Oprostite za 
napako. 
Gost: Nič hudega. 
Mirko in Đorđe 
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Natakar: Dober dan! 
Gost: Živijo! Sem zelo lačna. Rada bi jedla klobase in pomfri. 
Natakar: Nimamo več klobas. Lahko izginete, če hočete, meni se že mudi domov. 
Gost: Torej, če nimate več klobase, mi lahko prinesete piščanca. 
Natakar: Tudi tega nimam več. 
Gost: Zakaj ste tako neprijazni, saj vam nič nisem naredila. 
Natakar: Oprostite, ampak nisem vesel, ker ne maram svoje službe. Lahko 
izginete, ker bi rad gledal nogomet. 
Gost: To je neverjetno! Hočem govoriti s šefom! 
Natakar: Me ne zanima. Bom itak dal odpoved. Lahko greste. Nasvidenje. (gost 
vstane od mize in zapusti restavracijo). 
KONEC: Natakar razmišlja, kaj bo gost naredil. 
Marjanca in Judith 
 
Gost: Živijo! Rada bi jedla paradižnikovo solato in kozarec vode, prosim, takoj ker 
sem zelo lačna! 
Natakar: Takoj prinesem. 
(čez 5 minut) Oprostite, sem pozabil, kaj želite. Lahko ponovite? 
Gost: Sem utrujena, prosim napiši in takoj prinesi. Paradižnikova solata in 
kozarec vode. 
Natakar: Bom skušal, da ne pozabim, čez 50 minut prinesem, ker zdaj bo 
Slovenija igrala na svetovnem prvenstvu. 
Gost: Kako to?! Jaz bi želela takoj jesti, ker me moj fant nima rad, sem zelo 
žalostna in sem lačna. 
Natakar: Jaz pa bi želel imeti drugo službo! 
Gost: Me nič ne briga! Sem lačnaaa…! 
Natakar: Dobro, takoj prinesem. 
(čez 20 minut) Izvolite. 
Gost: Kaj je to? Meso? Jaz sem vegetarijanka! 
Natakar: Oprostite, kaj ste želeli? 
Gost: Paradižnikovo solato in kozarec vode! 
Natakar: Ok, takoj prinesem. 
(čez 20 minut) Zdaj pa ja…izvolite. 
Gost: Hvala. Sem bila zelo lačna. Jed je zelo dobra in okusna, ampak vi ste bili 
zelo neprijazni in pozabljivi. 
Milena in Matic 
 
Natakar: Živijo. Kako ste? 
Gost: Slabe volje, ker punca ni hotela na večerjo z menoj. 
Natakar: O, to je hudo. Jaz pa sem ful zmatrana, bi šla domov. 
Gost: Rad bi pil malo vode. 
Natakar: In še kaj? 
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Gost: Ja, kozarec vina in zelenjavno solato. 
Natakar: Nimamo solate, kuhinja je že zaprta. 
Gost: Danes nimam sreče, vse mi gre narobe. 
Natakar: Kaj pa z nogometom? 
Gost: Tudi slabe volje. 
Natakar: Kaj ste mi rekla, da boste pili? 
Gost: Vino. A me niste poslušali? 
Natakar: Ja oprostite, se opravičujem, sem tako utrujena. 
Gost: Veste kaj? Sem zelo lačen in moti me vaša neprijaznost. Grem domov. 
Adijo. 
Natakar: Nasvidenje. 
Andrej in Astrid 
 
Natakar: Dober dan, kaj želite? 
Gost: Želim pol litra pomarančnega soka. 
Natakar: Tega nimamo! 
Gost: Potem bi en kozarec vode. 
Natakar: Zdaj grem iskat v kuhinjo. 
Gost: Zakaj pa to traja tako dolgo? 
Natakar: Ste sitni kot uš. Že grem. 
Natakar: Tukaj imate vaš kozarec vode! 
Gost: Hvala. Zakaj pa ste tako počasni, saj še niste tako stari? 
Natakar: Zato ker v kuhinji vsi gledajo nogomet, jaz pa delam kot nor. 
Gost: Zakaj pa ste potem tako neprijazni? 
Natakar: Po pravici povem, sem že sit tega dela, mi ni všeč in zdaj bi najraje 
sedel doma in gledal nogomet! 
Gost: Jaz sem tudi slabe volje, ker moja punca ni hotela na večerjo z menoj. 
Victoria in Pavle 
 
Natakar: Dober dan, kaj želite za piti? 
Gost: Dober dan, želela bi eno kokakolo. 
Natakar: Kaj pa za jesti? 
Gost: Eno pico in solato prosim, ker sem zelo lačna. 
Natakar: Takoj pridem. 
Čez 20 minut natakar pride s pico, ampak ni solate. 
Gost: Hvala lepa, ampak manjka solata. 
Natakar: Oprostite, ampak sem zelo utrujen in pozabljiv. 
Natakar pride s solato in čez pol ure gost plača in zadovoljen gre domov. 
Mattia in Lucijana 
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Skupina 9 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lektorica: Jasna Maček 
  

Tijana Bekić, Alice Giacomelli, Joëlle Grudina, Valentina Jogan, 

Victoria Kociman, Matias Eduardo Oblak, Dajana Ratajc, 

Carolina Russo, Luciana Seljak, Camila Eugenia Urbancic, 

Petra Vogrig 
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POKLICI, POKLICI, POKLICI … 
 
To je frizerka Kendy. Ima srednjedolge kodraste svetle lase. Obleče se samo v 
zelene obleke in lase dekletom pobarva samo v belo. Nekega dne je dobila pred 
vrati metlo. Ker ni imela navade pometati po tleh, se je spraševala kaj bi z njo 
naredila: »Lahko bi jo rabila za pometanje tal, ko so polna las?« In začela je 
pometati. Pogledala je na uro. Bila je pozna za zmenek s prijateljico. Poklicala je 
taksi in se odpravila. Vozila sta se skozi cel center, potem pa so se ustavili na 
križišču zaradi groznega prometa. »Prišla bom z zamudo« je vzkliknila Kendy. V 
prometu sta bila več ur, dokler se ni Kendy naveličala. Vprašala je taksista, če 
mu rabi frizerska pomoč. Taksistu je ravno zvonil telefon in ji ni odgovoril. Nekaj 
minut kasneje je promet izginil in Kendy je končno prišla do muzeja, ki je bil 
zaprt. Prijateljice ni bilo. Preklela je metlo, ki jo je dobila pred vrati, ker se je z njo 
tako zabavala pometati, da je pozabila na zmenek. 

  Valentina 
 
Ona je zdravnica Zofija. Vsak dan zgodaj vstane zajtrkuje in kupi časopis in gre v 
bolnico. Zmeraj prebere v prostem času v bolnici revije in časopise, saj so ji zelo 
všeč novice. Nekega dne je v eni sobi videla poseben stol. NI vedela, zakaj je bil 
tam. Presenetila jo je svetla barva stola. Mogoče ga je nekdo nekomu v bolnici 
podaril. Odpravila se je s kolesom do Kamilove hiše, da bi jo vprašala, če kaj ve o 
stolu. Ko se je vozila, je v parku opazila, da za drevesom se je skrilo krdelo ljudi. 
Približala se je k njim in se zavedala, da so njeni prijatelji. Hoteli so jo presenetiti, 
saj je bil njen rojstni dan. Zelo svesela je postala, ko so ji povedali, da je bil stol 
darilo. Odpravili so se vsi do Zofijine hiše, kjer so imeli večerjo. Naslednje jutro 
pa je vse naredila kot ponavadi: zgodaj vstala, zajtrkovala, šla v bolnico, in 
seveda, kupila časopis. 

   Lucijana 
 
 
 

Matjaž in Tijana  
Pesem Joelle Grudina za rojstni dan  

Akrostih je : JOELLE 
 

Jaz sem imel prijatelja 
Oni pa ga niso imel 

in smEjali smo se skupaj 
Lepo sva se pogovarjala 

Lepo je bilo imeti prijatelja 
Enkrat pa se je to končalo 
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LEGENDE IZ NAŠIH KRAJEV 
 
Ena od raznih legend iz mojih krajev je tista od kraljice Vide. Kraljica je bila zelo 
priljubljena, saj jo je spoštoval ves narod. Živela je v času Attilih spopadov, zaradi 
katerih sta ona in njeni ljudje preživeli hude čase. Ne pozanamo dobro obdobja 
teh sporov, ker mi jo uvrstimo kot ena legenda. Zgodba pripoveduje o tej kraljici 
ki se je skrila v landarsko jamo s svojim narodom. S seboj so imeli dosti vreč 
polne pšenice. Tako so bili za nekaj časa varni pred Attilom. Ko je ostala samo 
ena vreča pšenice, jo je kraljica Vida vzela in vrgla Hunom. Rekla je, da ima toliko 
vreč, kolikor je delov pšenice, ki jo je vrgla. Takrat se je Attila začel bati, da bi to 
osvajanje trajalo predolgo, zato je s svojo vojsko odšel. 
Petra 
 
 
Bela dama (legenda) 
V Devinu stoji nad skalo en zelo star grad. Ta grad ima veliko legend zaradi 
oblike skale. Skala pod njim je kot da bi bil vklesan obraz neke žene, ki kriči. 
Pravijo, da je nekoč v daljnem času v gradu živel krut vitez, ki je sovražil svojo 
dobro in krepostno ženo. Ona pa ga je ljubila tako zelo, da mu je odpustilavseh 
križevnih dejanj in upala, da bi utegnila z ljubečimi besedami spremeniti njegovo 
obnašanje. Moža pa je motilo njeno obnašanje in se je izmislil načrt za njen 
umor. Nekega večera jo je pritegnil na balkon. Jo je porinil dol v morje. Dama je 
zaradi obupa okamenela v skali. Od tega dne se duhov bela dama loči od skale in 
se večkrat sprehaja naokrog po gradu. 
Carolina 
 
 
Šla sem v Dominikansko republiko in se morala plačat 1179 € za nič. Ko sem 
prišla , nisem dobila kovčka, ker so ga pozabili naložiti v letalo. Hotel ni bil inič 
podoben kot na sliki, res je bil umazan in ni bil ob peščeni obali. Rekli so mi v tej 
agenciji da bo veliko sončnih dni, ampak je vsak dan hudo deževalo. Na balkon se 
nisem mogla hoditi sončiti, ker je bil zaprt. 
Bile so najslabše počitnice in če to ne boste popravili prihodnjič ne bom več 
potovala z nami. 
Viktoria 
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PRITOŽBE AGENCIJI 
 
Dober dan, gospod Mehle. Žal mi je, 
toda ko so tipkali listke za potep, so 
napisali neko drugo ime.  Naslednjič 
pa, če boste še bili s skupino Sonček, 
bomo pazili. Lahko pa vam vrnemo 
1/3 denarja, če želite. Žal nam je. 
Joëlle  
 

Pritožba turistični agenciji Spar 
Potovanja 
Najprej vas lepo pozdravljam, ampak 
vam hitro rečem, da ste me malo 
razočarali. Potovanje v Hrvaški (7dni) 
ni bilo dobro. Ste mi obljubili, da v 
hotelu je bila disko, a ni bilo tako, bila 
je samo majhna plesna dvorana 
polna starčkov. V hotelu je bila 
najgrša animacija in jedli smo zelo 
slabo. Tudi uslužbenci so se grdo 
vedli. Zelo sem razočarana. Če se ne 
boste popravili, prihodnjič ne bomo 
več potovali z vami! 
Alice 
 

Pritožba turistični agenciji Sonček, 
Prušnikova 17. Lj. 
Lep pozdrav. Mislila sem, preden 
sem potovala, da je Sonček najboljša 
agencija. Ampak imam nekatere 
pritožbe. Voda ni bila vedno čista. 
Nisem edina, ki to misli. Drugi ljudje 
so se tudi pri vas pritoževali, a nič ni 
bilo drugače. 
Tudi so pravili, da je kosilo ob 13:00, 
in včasih so kuhinjo odprle 13:10. 
Rekli so, da so posebna potovanja 
brezplačne, in potem so računali 8 
evrov. Prosim, prihodnjič poboljšajte 
vse to. Hvala. 
Kamila 

 
Pritožba turistični agenciji Sonček 
Najprej vas lepo pozdravljam, vendar 
vam moram povedati, da ste me 
razočarali. Zadnja dva dneva sta bila 
zelo slaba. 
Kot prvo, niso zamenjali brisače v 
sobi. Ker so zgubili ključe. Hotel ni bil 
dobro organiziran. Ljudje so hodili po 
hodnikih in vedno zavpili. Obljubili ste 
mi fizioterapijo, in to ni bilo v 
programu. 
Če se ne bost epopravili, prihodnjič 
ne bom več potovala z vami. 
Lucijana 
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Skupina 10 
 
 
 

 
 
 
 

Lektorica: Helena Nadižar 
  

Jovana Bekić, Marianna Blasutig, Gabriele Gariup, Tomas 

Klemen, Sofia Maria Marolt, Matias Mavric, Maria del 

Carmen Omahen, Ivana Pavlović, Jose Gabriel Pregelj, 

Nicolas Jose Puntar, Teodora Radivojčević, Liza Rinkema 
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RECEPTI 
 
Recept za lep dan 
 
Potrebujemo: 

- prijatelje 
- zelo dobre volje 
- lep prostor 
- zajterk z družino 
- lepo vreme 

 
Najprej moremo se dobro zbuditi z dobre volje pa dodamo en vesel zajterk z 
družin. Nato gremo na izlet z dvema prijatelja. Ne pozabi dodati lepega 
vremena. Tako bomo imeli zelo lep dan. 
 
Marianna in Jose  
 

Recept za srečno ljubezen 
 

    Potrebujemo: 
poštenost 

potrpežljivost 
ljubezen 
lepota 
sanje 

veselje 
energija 

fanta ali punco 
 
 

1. Ko iščemo pravo ljubezen moramo gledati vse naokoli. Moramo biti 
potrpežljivi, da bi dobili pravega fanta.  

2. Ko ga dobimo moramo biti pošteni, sanjati moramo o prihodnosti in 
delati različne stvari z njimi. 

3. Vedeti moraš, da moreš biti v dobrih in slabih časih zmerom pri 
njemu. 

4. Imeti moramo veselje, energije, biti dobre volje in za govorjenje.  
 

Maria in Teodora 
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Recept za dobro zabavo 
 
Potrebujemo: 

- veliko dobre volje 
- prijatelje 
- prosti čas 
- lepe dneve 

 
Da se dobro zabavamo, potrebujemo prosti čas, da smo lahko s prijatelji. 
Lepe dneve zelo pomagajo, zato ker bomo lahko naredili več stvari. Najbolj 
potrebna stvar je dobra volja. Brez nje ne moremo se zabavati.  
 
Tomas  in Gabriele  
 
 

Recept za nepozabni teden v Ljubljani 
 
Potrebujemo: 

- 100 kg veselja 
- 50 kg energije 
- 70 kg prijateljstva 
- 1 zemljevid 
-  1 pizzerija 
- 1 dijaški dom 
- 10 kg zgodovine 
- sonce 
- 1 par dobrih 

čevelj 
- 100 EUR 
- 100 kg zabave 
- veliko trgovin 

 
Zmešamo veselje, energijo, prijateljstvo in zabavo skupaj v velikem loncu. 
Dodamo še zemljevid in zgodovino. Skuhajmo sonce in dobre čevlje. 
Pečemo 100 EUR in veliko trgovin 10 min. Vse zmešano z pizzerijo in 
dijaškim domom. Vse skupaj uro v hladilnik in potem maš 1 nepozaben 
teden v Ljubljani.  
 
Sofia in Liza 
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Recept za najboljšo 
nogometno tekmo 

 
Potrebujemo: 

- 1 žogo 
- 22 igralcev 
- 4 sodnike 
- 45.000 navijalcev 
- ogromno vuvuzel 
- veliki štadion 
- ognjemeti 
- lepo vreme 

Vzamemo štadion in ga napolnimo 
z 45.000 navijačem. Dodamo malo 
veselja in piva. Razdelimo igralce 
na dve ekipi. Postavimo žogo sredi 
igrišča in nato naj sodniki 
dirigirajo. Se razdelijo vuvuzele 
med navijače, dodamo malo moži, 
še malo ognjemeti za toploto 
navijaških duš, še nato lepo vreme. 
To se pomeša, se speče 90' in 
vuela, naša najboljša nogometna 
tekma. 
 
Nicolas in Ivana 
 
 
 

Recept za nepozabno 
mladinsko poletno šolo 

 
Potrebujemo: 

- 2 kg dobre volje 
- 0,5 kg veselja 
- 1 kg energije 
- 100 g učenja 
- 1 kg prijateljstva 
- 10 listov 
- 0,5 kreativnosti 
- 1 dobro učiteljico 
- 1 par natikačev 
- dobre izlete 
- sonce 
- lunch pakete 
- klimo 
- zemljevid 
- veliko zabave 
- pivo (za moške) 
- svetovno prvenstvo 
- eno žogo 

Vse damo v lonec in mešamo 14 
dni. Dodamo še malo soli, pečemo 
5 minut, zapojemo »Siva pot«, 
dodamo diplome in je že skuhano. 
 
Matia  in Jovana  
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Buenos Aires v treh dneh  
1. Dan: »facturas« in mlečna kava za zajtrk 

Tour po mestu Buenos Aires 
Kosilo v restavraciji »Siga la Vaca«, v kateri lahko poješ, kar želiš 
Sprehod po Puerto Madero, zelo bogati kraj mesta 
Za večerjo: pica pa pivo 
Gremo spat! 
 

2. Dan: spet »facturas« pa »mate«, 
 izlet v Lujan, spoznamo baziliko 
Za kosilo dunajski zrezki s krompirjem 
Gremo v Parque de la Costa, to je park, ki ima različne igre, da se zabavamo; 
Jemo domače empanade 
Gremo ven, v Sunset, to je najpomembnejša diskoteka v Argentini, in pijemo 
fermet 
 

3. Dan: se zbudimo za kosilo in spečemo dobri domači asado 
Gremo na tekmo nogometa Boca – River 
Pridemo domov in malcamo tostadas z mate 
Gremo v »Opera Pampa«;  
večerjamo v restavraciji, vsak kar želi- 

Zofija in Niko 

Italija v treh dneh 
1. dan - Tridentinsko gornje poadižje  
Hodili bi po zelo velikem državnem parku, kjer lahko vidiš dosti živali, kot so 
medved, kozorog, jelen … Jedli bi tipično: juho z kanedeli, meso in polento. 
 
2. dan - Rim  
Ogledali bi si Kolosej, Piazza di Spagne in Fori Imperiali, jedli bi špagete 
amatričana, meso z zelenjavo. 
 
3.  dan - Sicilija 
Zajtrk:  granito in briosch 
Mesto Agrigento: ogledali bi si antične znamenitosti. Vulkan Etna. 
Za kosilo bi jedli špagete z morskimi sadeži, ribo, cannoli siciliani. 
Šli bi še v Taormina, ogledali bi si mesto in grško gledališče. 
 

Marianna in Gabriele 
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Skupina 11 
 
 
 

 
 
 

Lektorica: Irena Jerovšek Vogrinc 
  

Stefania Coceanig, Nicolas Martin Grohar, Vanja Marinčič, Maja 

Mašić, Sonja Miklič, Ivan Namor, Kristina Pavlovič, Selena 

Rakijaš, Karin Rizzi, Nicolas Rozina, Saši Smrdelj, Sofia Vogrig
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NADALJUJ ZGODBO: 
 
Sonja je delala v gledališču. Ker je 
imela naslednji dan pomembno 
predstavo, se je odločila, da bo 
ostala in vadila dolgo v noč. 
Zaklenila je vsa vrata in pridno 
vadila. Noč je bila temna in veter je 
močno pihal. Kar naenkrat je Sonja 
zaslišala korake. Utihnila je in 
poslušala. Nič. »Verjetno se mi je 
samo zdelo!« je pomislila Sanja in 
nadaljevala z vajo. Ampak spet je 
slišala korake. Tokrat bližje … 
 
 
 
… vidi eno črno osebo, ki se 
premika. Sonja je zelo prestrašena 
in začne kričati in vprašati pomoč, 
ampak kar naenkrat eno roko mu 
zapre usta. Kdo je bil? Tat, pošast? 
Ona ni mogla vedeti to, ampak 
pomisli, da bi bilo boljše, če bi šla 
domov popoldne in bi ne ostala v 
gledališču po noči. Ta črna oseba 
je bila zelo močna in ona ni mogla 
izginiti. Je bila prav zares 
ustrašena. Je pomislila na družino, 
na prijatelje in na vse bi lahko 
izgubila. Kar naenkrat Sonja vidi v 
temi nož in bi hotela kričati, ampak 
ni utegnila zaradi roke na ustih. 
Sedaj je že mislila, da bo umrla, 
ampak kar naenkrat luči se 
odprejo in vidi da v sobi je polno 
ljudi in da ta »črna oseba« je bila 
njegov najljubši prijatelj. So se vsi 

hecali in tudi ona se je malo 
smejala, ampak je mislila, da ta 
hec, je bil pregrozen. Ampak ni 
mislila na tega ampak da sedaj je 
bila živa in zato je bila zelo vesela. 
Po tega dogodka je šla spat in je 
spala tako dobro in dolgo, da 
predstava od naslednjega dneva je 
šla odlično. 
Ivan 
 
 
… Naenkrat pa je  med temi stopil 
na gledališče Sonjin oče! Že prvič 
ga ni Sonja takoj spoznala, saj ga 
ni videla že dolgo časa nazaj, 
skoraj 15 let. To pa zato, ker oče je 
zapustil Sonjo, ko je imela 11 let, in 
odšel iz hiše zaradi družinskih 
težav. Od tistega dne naprej je 
Sonja vedno hotela pozabiti očetov 
obraz. Zdaj ko pa ga je skoraj 
pozabila, on spet stopi v njeno 
življenje. Vendar oče je hotel videti 
njegovo hčerko v taki pomembni 
predstavi, saj jo še ljubi. Ona pa je 
takoj začela jokati. Mislila je, da so 
to vse sanje. Vendar Sonja tudi še 
ljubi svojega očeta in brez da bi 
karkoli rekla, sta se močno objela. 
Potem sta še dolgo časa govorila o 
njegovem življenju. Potem pa je 
Sonja nadaljevala z vajo, saj jutri je 
pomemben večer in oče bo tudi 
jutri tam z njo.  
Nicolas R. 
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… Spet je utihnila in je pred sabo videla velike zelene oči in se ustrašila, 
ampak ko je videla kdo je, lažje ji je bilo, ker je to bil njen najboljši prijatelj. In 
ji je povedal »Oprosti ker sem te ustrašil, ampak moram ti povedati in ne 
morem čakati niti eno minuto več.« Ona je vedela kaj ji bo povedal ker je ona 
tudi mislila enako kot on in je imela prav. Povedal ji je da mu je že 2 leti všeč 
in je konec tudi bil srečen ker sta bila skupaj. 
Selena 
 

… Zdaj pa se je res prestrašila. Hitro se je skrila za vrata in opazovala kdo 
naj bi to bil. Počakala je par minut a zdaj se niso slišali koraki. Se je odločila, 
da bo naprej vadila. 
Prižgala glasbo in plesala. Ampak kar naenkrat spet je slišala korake. Zdaj 
že ni vedela kaj naredit. Zavriskala je: Kdo je tam!!?? Bom klicala policijo!!! 
Zgrabila je mobi in začela tipkat številko policije. Nato za odrom se prikaže 
mladi fant, v črnem oblečen, s šopkom rož. Si vzame kapo in se oprosti.  
Bil je njen fant, ki jo je hotel presenetit pred predstavo ampak mu ni prav 
dobro uspelo. Bil je v dvorani cel dan v tišini in čakal moment v katerem bi 
lahko ji dal rože a ona je imela dober posluh in ga je slišala. 
Po tem slabem trenutku, fant je bil oproščen in Sonja je nadaljevala vajo. 
Naslednjo noč predstavitev je bila odlična. 
Nicolas G 
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 … Koraki so bili težki in močni. 
Sonja se je prestaršila in zato se 
skrila. Koraki so bili vedno bolj 
močni in hitri. Oseba se je 
prikazala na odru in Sonja jo je 
pogledala. Bila je svoja prijateljica 
Petra, se je zdela prestrašena. 
Sonja je šla k njej in vprašala: »Kaj 
se je zgodilo?« Ona z nizkim tonov 
je odgovorila: »To gledališče je 
polno duhov in nas iščejo!!!« 
Začele so kričat kot ene kokoši. 
Kar naenkrat se prikaže en duh in 
reče: »Vedve bosta umrle uhh 
ahhaha.« Punce ustrašeno so 
stekle in se skrile. Kar naenkrat 
Petra reče: »Se ne prestrašit, je bil 
en hec.« In Sonja jezno odgovori: 
»Ma ste neumni. Ampak kdo ti je 
pomagal?« Petra se je nasmejala 
in rekla: »Jože!!« Navijale so se 
proti Jožetu in ko so videle po tleh 
je bil bel kot sir: »Kaj se je 
zgodilo?« skupaj sta vzkliknili. Kar 
naenkrat umrejo. Sonja se zbudi in 
kot v sanje sliši korake in je bila 
Petra z Jožetom živi. Prišli so tja 
vprašati za malo denarja. 
Vanja 
 
 
… in odločila je, da bo šla pogledat 
kdo ali kaj je. Ko je izstopila iz 
njene sobe je videla senco in se 
ustrašila. Ampak od vogala je 
prišel mladi fant, ki je imel 
umazane obleke in je bil zelo suh. 
Seveda se je videlo da ni jedel še 
dolgo časa. Ko sta se pogledala v 
očeh on je hitro povedal svojo 
zgodbo. Začela je tako, da je imel 

zelo lepo hišo in z družino se je 
zabaval in smejal. Kar naenkrat pa 
njeni starši so izginili in on je ostal 
sam. Hiša je bila precej daljša od 
vasi, tako je šel iskat pomoč. Dobil 
je Sonjino hišo in vstopi, saj je 
dobil odprta vrata.  
Ko je končal povedati zgodbo, 
Sonja mu je dala hitro za jest in za 
pit. Odločila je, da ga bo držala s 
sabo in ga pomagala. Dnevi so 
tekali in se je počutil vedno boljše. 
En deževni in grdi dan, Sonja je 
bila v dnevni sobi, ki je vadila za 
predstavo, je zaslišala kričanje, ki 
je prišel iz sobe fanta. Šla je hitro 
gledat kaj se je zgodilo, ampak v 
sobi ni dobila nobenega. Niti sledu 
fanta. Dnevi so za Sonjo potekali 
žalostni, saj se je zaljubila tistega 
fanta. Ona je ostarela in tudi skoraj 
umrla, a o fantu se ni vedlo še nič. 
Karin 
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… od odra je slišala druge korake. Ustrašila se je. Takoj je šla pogledat kdo 
je bil. Kar naenkrat je videl enega lepega otroka. Bil je prav lep. Vstopil je v 
gledališče, kar je slišal en lep glas ki je pel. Otrok je bil ves umazan in je 
imel hlače in majico raztrgano. Ni imel več hiše in denarja, bil je sam. Otrok 
je prosil kaj za jesti. Sonja ko je končala vaje je šla z otrokom v restavracijo. 
Tam so jedli prav dosti. Drugi dan Sonja je imela gledališko predstavo. V 
prvi vrsti je sedel prav ta otrok. Otrok je našel svojo družino in ko to je videla 
Sonja je postala vesela. Postala je bolj korajžna. Vstopila je na oder in je 
začela peti. Gledališka predstava je bila lepa, vsi so ploskali in peli z njo. 
Zaljubila se je tudi v enemu fantu v prvi vrsti. Tisti dan je bil najboljši v 
njihovem življenju. 
Stefania 
 
… Potem je iz teme prišel eden fant ki jo je vprašal kaj dela tako pozno. Ona 
je odgovorila da jutri ima pomembno predstavo in da mora delati. On je 
prišel bližje in jo je vprašal: »Kako ti je ime?« Ona ga je dobro pogledala in je 
ustanovila da je zelo lep fant. Potem je rekla: »Jaz sem Sonja. Ti?« On ji je 
odgovoril, da mu je ime David, in se usedel na stol. Tako sta se pogovarjala 
dolgo časa, in je David rekel da gre domov. Potem jo je vprašal za telefonsko 
številko in je odšel. Sonja je ostala in je mislila o Davidu. »David je zelo lep 
in prijazen fant…«, je mislila. Naslednji dan, na predstavi, je Sonja opazila 
Davida. Prišla mu je in ga vprašala: »Hej David! Kako si?« On je odgovoril: 
»Sonja, odlično sem. Hvala na vprašanju. Predstava je odlična. Kako si pa 
ti?« Ona je odgovorila: »Hvala lepa. Tudi jaz sem dobro.« Jutri jo je David 
poklical po telefonu in sta se pogovarjala. Pogovarjala sta se in odločila sta, 
da bosta šla v kino in tako sta postala par. Štiri leta kasneje sta dobila sina 
in sta živela dolgo in srečno. 
Maja  
 
… je bil fant, star 26 let ki šel v gledališče za pomoč, ker mu ni delal 
avtomobil. Sonja se je zelo prestrašila, ko ga je videla. Niko tudi se je 
prestrašil ampak ni mogel verjeti kako je bila lepa Sonja. Imela je dolge lase 
in modre oči. Vprašal ji je kje bi lahko popravil avto, ampak Sonja je 
odgovorila, da ne bi mogel, ker je bila že temna noč in začelo je deževati. 
Sonja je ponudila Nikotu če bi rad vstal v hotelu, ki je bil blizu gledališča. 
Niko se je zahvalil in šel počivat v hotel. Drugi dan  ga je Sonja čakala v 
hotelu in sta šla skupaj popravit avto. Skupaj sta se pogovarjala dolgo časa 
in zmenila sta se, če si se še naprej videla. Tako je rodila močna ljubezen. 
Saši 
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… so se zasliša korake, da se je odločila, da gre opazit kaj se dogaja. Našla je v 
njenem kabinetu prijateljico Marijo. Marija prihaja iz Francije. Živi v Parizu z 
družino. Prišla je v Anglijo na obisk. Skupaj sta govorili in smejali celo noč. 
Skrbelo ji je Sonji, da ne bi dobro poteka predstava. Zato, ker ni veliko vadila in je 
bila zelo zmatrana. Naslednje jutro se je hitro odpeljala proti gledališču in 
zadnjikrat vadila. Zelo lepo je zaplesala. Ko je bilo točno ura 10 se je zastor odprl 
in tam je bila Sonja. Imela je lep nasmeh. Zelo vesela je bila, ker je lepo 
predstavila svojo točko. Marija jo je čakala na odhodu z lepimi rožami. Marija in 
Sonja sta se sprehajali po mestu in govorili cel dan. Zelo vesela je bila Sonja za 
Marijino presenečenje. 
Sonja 
 
 
… Utihnila je še enkrat, ampak še nič. Vadila je še, dokler je slišala, da vrata so se 
odprla. Skrila se je za omaro in gledala kdo je. Videla je enega moža s črnimi 
lasmi in s črno obleko, ki je imel v rokah velik in špičast nož. Sonja je bila 
prestrašena, ampak se je zadržala od joka. Ni razumela kaj tisti mož je hotel 
narediti, zato se je pogumno dvignila in se umaknila od omare in vprašala moža, 
kaj hoče. Mož ko jo je videl, se je vedno bolj približal z nožem v rokah, Sonja je 
vzela stolico in jo vrgla v glavo. Mož je padel po tleh in Sonja je stekla domov 
počivat. Naslednji dan Sonja se ni prikazala na predstavo od strahu in torej v 
tisto telovadnico se ni nikoli vrnila. 
Sofia 
 
… Zdaj se je pa res ustrašila. Bila je sama in verjetno v tem trenutku je pomislila 
na najslabšega. »Moram se umiriti« je rekla Sonja in je vdihnila. Ni mogoče da je 
nekdo drug tukaj. Šla je v kopalnico in si umila obraz. Morala se malo sprostiti. 
Potem je šla nazaj vaditi. Ampak ji ni šlo. Ves čas je mislila na korake, ki je 
poslušala. Zdaj pa je poslušala korake še bližje. Vrata se je odprla. To je bil en 
človek ki dela v gledališču, in ona ga je poznala, ampak tokrat je bila prestrašena 
in je mislila, da ga sploh ne pozna. Začela je kričati. »Zakaj kričiš? A me ne 
poznaš? Nekaj sem pozabil in imel sem ključ.« Sonja ga je pogledala in zdaj je 
vedela, da se ne bo nič slabega zgodilo in je rekla: »Hvala bogu da si ti.« 

Kristina 
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Skupina 12 
 
 
 

 
 
 

Lektorja: Boštjan Kernc, Irena Sotlar 

Micaela Drajzibner, Kerstin Hlebayna, Melanie Edith Kogler, 

Mario Nicolas Krzisnik, Nicolas Andres Menghini, Nikolaj 

Nemanič, Filip Papić, Francisco Ivan Petkovsek, Veronika 

Pučnik, Micaela Resnik, Daniela Selan, Martin Tomas Smole
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LJUBLJANA MALO 
DRUGAČE 

 
Vila Schönbrunn 
Pred 150 leti se je milijonar Igor 
Dobnič poročil z znano šiviljo Anko v 
vili Schönbrunn, v kateri so živeli s 
čistilko. Ker je čistilka rada moške 
zapeljevala, jo gospa Dobnič ni 
spustila izpred oči. Ko je gospa 
Dobnič izvedela, da nikoli ne bo 
dobila otrok, je začela popivati. 
Postala je odvisna od alkohola. Mož 
jo je poslal v kliniko za odvajanje 
alkoholizma, ker si ni priznala, da 
sama ne more nehati s tem. Zaradi 
odvisnosti je ostala precej časa v 
kliniki. Prav zaradi tega je njen mož 
postal osamljen. Medtem ko je bila 
žena odsotna, sta se gospod Dobnič 
in čistilka zbližala. Čeprav je ljubil 
svojo ženo, je imel razmerje s 
čistilko. Ta pa je zanosila.  
Ko je gospa Dobnič izvedela, da jo 
njen mož vara, ji je uspelo pobegniti 
iz klinike. Ob pozni uri je vlomila kot 
tat v svojo vilo. Ko ju je zagledala v 
postelji, je vzela svečnik in na 
najhujši način ubila. Šele potem, ko je 
videla kri, se je zavedala, kaj je 
naredila. Ker tega ni prenesla se je 
skušala obesiti s telefonsko žico, 
vendar ji to ni uspelo. Zato je vzela 
moževo pištolo in se ustrelila. Še 
danes strašijo te duše po vili.  
Melanie in Kerstin  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Bila je nemirna noč v Čopovi gostilni. 
Čeprav ni bilo gostov, je tisto noč 
gospa Čop rodila majhno deklico, ki 
starša sta se jo veselila in jo 
imenovala Anica.Anica je rada hodila 
v šolo, zato ker je res želela postati 
pisateljica. V prostem času je brala in 
pisala. Ampak ko je oče umrl, je 
Anica morala zapustiti šolo, da bi 
mamici v gostilni pomagala. Hitro in 
močno je rastla in preživela med 
krožniki in kozarci. Neskončne noči je 
pretrpela med upitjem pijanih mož in 
nevljudnih gostov. 
Čeprav je morala delati, je neutrudno 
pisala. Pesmi je pisala na papirnatih 
servetih: za vsakega gosta je imela 
posebno pesem.  
Tako je Anica preživela svoje življenje 
v gostilni: pisala je pesem za 
pesmijo, medtem ko je čakala, da 
nekdo napiše pesem za njo. 
Daniela in Michaela  
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V starih časih je ta stavba bila 
najlepša, kraj, v katerem bi vsi radi 
živeli. Ampak vsak ni mogel priti do 
tega kraja, saj so lahko do tja prispeli 
samo bogati ljudje. Sedaj, lahko do te 
stavbe pride veliko turistov si jo 
ogledati, ker pravijo, da se je v 
zadnjem nadstropju zgodilo veliko 
čudnih dogodkov. Spodnji sosedje 
pravijo, da slišijo čudne zvoke iz 
višjega nadstropja, ko ura zvoni 
polnoči. Legenda pravi, da je v tisti 
sobi preživel svoje zadnje dni stražar 
stavbe, ki ni bil prijazen in zato ker je 
toliko časa tu preživel, je tu ostala 
njegova duša. Pravijo, da ta človek ni 
bil zgovoren, ampak je zmeraj svojo 
službo opravil in ljubil. Ni pustil, da 
pridejo okoli navadni ljudje, zato ta 
stavba še obstaja v celotnem stanju. 
Mikaela Resnik in Martin Smole 
 
 
Neki dan smo se Marjan, Andrej in 
jaz zmenili, da bi si šli ogledat 
Ljubljano ponoči. Sprehodili smo se 
po Prešernovem trgu in hodili preko 
Ljubljanice. Potem pa smo se za en 
čas ustavili in po nekaj pivih in 
zanimivem pogovoru smo nadaljevali 

našo pot. Hodili smo po glavni cesti 
Ljubljane. Ko smo prišli do velikega 
nebotičnika, nismo mogli verjeti, da 
je tako velik. Ko pa smo hoteli iti 
naprej, se je nekaj čudnega zgodilo. 
Slišali smo zelo glasno žensko vpitje, 
kar je prihajalo iz nebotičnika. Zelo 
smo se začudili ter vstopili v hotel. 
Iskali smo sobo iz katere smo slišali 
tako strašno vpitje. Pogledali smo v 
nekatere sobe, a brez uspeha. 
Nestrpni prestrašeni smo bili, ker 
nismo mogli pomagat dekletu v 
stiski. Utrujeni smo končno prišli do 
desetega nadstropja, kjer so bila 
neka lesena vrata. Vdrli smo notri in 
se začudili, ko smo se zavedli, da so 
neko lepo dekle presenetili z zabavo. 
Ljudje so se zelo smejali in nas 
povabili na zabavo. Tam so peli, pili 
in spoznali zanimive ljudi. 
Nikolaj in Marjan 
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Nekoč je živel kralj, ki je ostal brez 
dveh sinov, tretjega pa je ubil sam. v 
tem stanovanju je živel kralj, ki je 
imel tri sinove in dvor kot raj. Nekega 
dne je hudobni zmaj prišel takrat, ko 
so kralj in sinovi na dvoru pili čaj. 
Najstarejšega sina je vzel zmaj. 
Srednji sin je začel braniti svojega 
brata še kar je mogel, ampak ni bil 
močan in ni imel prave kondicije. 
Zmaj je vzel starejšega in srednjega 
ubil. Najmlajši sin je postal žalosten 
in ni več govoril z očetom. Kralj ga je 
ubil. Postal je žalosten za celo 
življenje. 
Filip in Francisco  

 
 
 
V srednjem veku je nek slovenski 
grof dal zgraditi mogočno dvorano na 
evropskem križišču. Gradili so jo 27 
let. Pred otvoritvijo je ta grof umrl je 
to bilo zapuščeno. Nekega dne se je 
priselil v dvorano mlad berač, ki ni  
imel stanovanja. Ko se je sprehajal 
po hiši, se je nenadoma pod zrušil in 
padel je v klet in na njegovo srečo je 
našel zaklad, ki je pripadal grofu.  
Potem je s pomočjo zaklada postal 
najbogatejši in najbolj poznan grof v 
Sloveniji. Sezidal si je nov grad in 
prenovil je dvorano, da bi postala 
najpomembnejša opera na svetu. 
Veronika in Nikolas 
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V soboto, 10. 7., smo se zgodaj 
zbudili. Čakal naj je vzpon na 
Veliko planino. Po zajtrku smo se z 
avtobusi pripeljali do parkirišča 
pod planoto. Od tam smo se 
povzpeli do vrha z gondolo in 
sedežnico. Z vrha je bil čudovit 
razgled okolice. Sprehodili smo se 
po planoti ob spremstvu vodiča. 
Ogledali smo si malo kapelico, ki je 
bistveni del tamkajšnje vasice. 
Kosili smo v okrepčevalnici in se s 
sedežnico in gondolo vrnili do 
avtobusov. Od tam smo se 
odpeljali do term Snovik. Kopali 
smo se, podili po toboganih in se 
veselo zabavali. Bila sta dva 
tobogana, na katerih smo se veliko 
zabavali. Zvečer smo se trudni 
vrnili domov. 
David  
 
Lep sončen dan 
V soboto, 10. 7. 2010, smo se vsi 
zbudili ob 7. uri, zato ker smo na 
programu imeli veliko stvari za 
delati. Ob 7.30 smo štartali in smo 
se napotili proti Veliki planini. Ko 
smo prišli tja, so nam dali neke 
karte, tako smo se lahko peljali z 
gondolo do Velike planine. Tam 
smo se lepo sprehajali in 
občudovali vse zanimive očarljive 
stvari, ki jih nudi kraj in narava. Po 
sprehajanju in opazovanju smo šli 
jest v neko kočo in po končanem 
kosilu smo se vsi spet vrnili dol. 
Okoli 14.30 smo se odšli zabavat v 
bazen. Ob  15.30 smo bili v bazenu 
in smo se lahko zabavali in plavali, 
dokler na žalost ni bilo več časa. 

Ko smo prišli domov, smo se 
stuširali, pojedli ter nekateri smo 
plesali v sobah ali pa smo gledali 
tekmo. In tako se je zaključil naš 
lepi sončen dan. 
Simone  
 
Učne ure na mladinski poletni šoli 
potekajo od ponedeljka do petka, 
zato smo bili v soboto in nedeljo 
prosti in smo šli na izlet. V soboto 
smo obiskali Veliko planino. To je 
gorski kraj blizu Ljubljane, kjer 
poleti pasejo krave, pozimi pa se 
lahko smučamo. Planina je visoka 
okoli 1666m.  
Kakšna grozota. Vstali smo ob 6. 
uri. Bili smo zelo trudni, saj smo 
tisto noč spali samo 5 ur. 
Odpotovali smo od doma ob 7.30, 
na planino pa smo prispeli okrog 
9.30. Tam smo si ogledali zelo 
velik pašnik in prelepo naravno 
okolje. Ogledali smo si tudi tipične 
gorske hiše. 
Jedli in pili smo v koči in sicer smo 
lahko izbrali klobaso s pomfrijem 
ali pa makarone. Vsega je bilo 
preveč, zato smo se z mojimi 
prijateljicami odločile, da gremo na 
sonce, ampak nobena ni imela 
kreme. Zato smo postale vse 
rdeče.  
Po sprehodu smo se šli kopat v 
toplice. Vsi smo čakali nedeljo, da 
bi končno šli na morje. Tudi v 
nedeljo smo se zbudili ob 6.30, 
odpotovali pa smo ob 7.30. Najprej 
smo si ogledali lipiške konje. Šele 
ob 13.30 smo prišli na morje v 
Fieso. Po kosili so nam dali več ali 
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manj 3 urce, da bi se šli sami 
kopat in se sončit. Na koncu smo 
hodili 10 minut do Pirana, kjer smo 
si ogledali mesto. Ob 6h smo 
odpotovali proti domu. Vsi smo 
upali, da bomo lahko prišli za 
začetek finala ob 20.30, ampak 
imeli smo 15 minut zamude.  
Na koncu smo bili vsi izmučeni in 
izčrpani. Nekateri so bili tudi zelo 
žalostni zaradi zmage Španije 
proti Nizozemski. 
Vittoria  
 
Poletni dan 
Nek poletni dan sem spala do 
poznega. Tuširala sem se in 
zajtrkovala. Bila sem zelo trudna, 
ker prejšno noč sem bila na 
zabavo, kjer sem spoznala fanta, ki 
mu je bilo ime Gregor. Je bil zelo 
visok, imel je modre oči, lasje so 
bili rjave barve. Nosil je modro 
majco in črne hlače. 
Plesala sva celo noč. Spoznala 
sem svoje prijatelje. So bili zelo 
simpatični. Popoldne sem se 
srečala s prijateljicami, ki so me 
vprašale podrobnosti o prejšnji 
noči. Prepovedovala sem celo 
zgodbo in smejale so se vse. 
Sramovala sem se, ker nisem 
marala, da moje prijateljice vedo o 
mojem zasebnem živlenju. Zvečer 
smo se dobile v trg Oberdan in 
smo šle v restavracijo, kjer smo 

srečale dva fanta, ki sta se nam 
pridružila. Večerjali smo in smo se 
sprehajali po molu Audace. Pojedli 
smo sladoled in klepetali smo cel 
večer. Eden od dveh me je vprašal 
za telefonsko številko. Naslednji 
dan mi je napisal en sms, v 
katerem je bilo napisano, če bi šla 
v soboto na zmenek. Bila sem zelo 
vesela in navdušena, vendar me ni 
zanimal. Celo popoldne sem 
mislila o Gregorju. Hotela sem ga 
videti. Zvečer nekdo mi je poslal 
sms, v katerem je bilo napisano, 
da misli veliko name. Sumila sem, 
da je bil Gregor. Sem imela prav. 
Bil je on. Odgovorila sem, da tudi 
jaz ga hočem videti. Odločili smo 
se za zmenek. 
V soboto zvečer sem bila nestrpna, 
ker sem se bala, da on ne bi prišel 
na zmenek. Nosila sem črno 
obleko in zelo visoke pete. 
Šminkala sem se in sem bila 
pripravljena. Dobili smo se v trg 
Unita, kjer smo večerjali in potem 
hodili po mestu. Ustavili smo se v 
baru, kjer smo pili en kozarec 
kokakole. Pospremil me je do hiše. 
Doživela sem krasen dan.  
Naslednje jutro sem dobila na mizi 
rožo. Obrnila sem se proti kuhinji 
in na stolu je sedel Gregor. Ostala 
sem brez besed. Poljubil me je. 
Sprehajala sva se po mestu in 
videla sva dva fanta, ki sta 
žonglirala. Igrala sta se z žogicami. 
Po 6 letih sva šla živet skupaj in 
imela sva dva otroka. 
Irina  
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Zunaj je bil zelo krasen dan, ampak moji prijatelji so bili v hiši. Jaz sem 
hotela iti na kakšno zabavo. Jovana in Tijana sta rekli, da lahko gremo 
zvečer. Bila sem srečna. Takoj sem pogledala v omaro. Moja najljubša 
obleka je bila umazana. Poklicala sem eno prijateljico in sva skupaj odšla v 
BTC. Kupila sva si nove obleke. Ko sem videla svojo obleko, zaljubila sem se. 
Selenina obleka je bila modra. Na njej je zelo lepo izgledala, ker ona ima 
modre oči. 
Ura je bila sedem in jaz sem se morala iti tuširat. Oblekla sem svojo novo 
belo obleko. Bila sem zadovoljna s svojim izgledom. Lase sem pustila, ker 
sem zdaj imela lepe, dolge lase. 
Ob osmih so prišle Jovana, Tijana in Selena. Vse so tako lepe bile. Petnajst 
minut smo hodile do kluba. Na cesti smo srečale ljudje, ki so žonglirali. 
Igrali so tudi igrice z žogami. Ko smo prišle v klub, naročile smo nekaj za 
piti. Koktejli so bili z malo alkohola. Zabavale smo se cel večer. Spoznale 
smo luštne fante. Ob dvanajstih je moj oče prišel po mene. Hotela sem še 
malo ostati zaradi enega fanta, ampak je bilo v redu. Zaspala sem z 
nasmehom na obrazu. 
Jovana  
 
Danes smo se zelo zabavali (kot ponavadi). Srečna sem, da imam tukaj zelo 
zabavne prijatelje in mi ni nikoli dolgčas. Zjutraj smo vstali zgodaj, kar je 
bilo zelo naporno. Spali smo na avtobusu, nekaj časa kasneje pa smo prišli 
do Velike planine. Imeli smo čudovit razgled na hribe in na planine. Bilo je 
veliko krav, ki so se prosto pasle okoli nas. To, kar mi je bilo najbolj všeč, je 
bilo, da smo hodili zelo malo, saj smo dobro polovico poti sedeli na 
sedežnici. To, kar mi ni bilo všeč, je bilo, da sem bila lačna in sem morala 
čakati veliko časa na soncu. V nedeljo je bilo zelo lepo, ampak ni mi bilo 
všeč videti konje zaprte v njihove premajhne bokse in niti ko smo videli, 
kako so bedasti tisti, ki jahajo konje in niso bili nič v primerjavi z bednim 
možem, ki je nerazumljivo opisoval, kaj pravzaprav konji delajo. 
Brigita  
 
Spala sem do devetih. Skozi okno se je dalo videti krasen sončni dan, nebo 
popolnoma brez oblakov. Pripravila sem se kot vedno. Najprej sem šla pod 
tuš, da bi se malo osvežila. Tisti teden je bilo več kot 40 stopinj vsak dan. 
Potem sem si dala pomladno obleko, ki je pasala z mojimi modrimi očmi. 
Končno sem spila kozarec vode. Zdravniki pravijo, da je to zdravo. Vse to 
sem storila v eni uri. Zapustila sem hišo in sem začela hoditi po ljubljanskih 
notranjih ulicah, in sem opazila, da je bilo malo drugače kot na 
Prešernovem trgu. Arfikanci in cigani, amerikani in reveži, vsi brez 
dokumenta. Nekateri so žonglirali, da bi lahko pridobili vsakdanjo hrano. 
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Cigančki so tekli povsod in se igrali v čudnem načinu: razbijali so stekla in 
požgali gume. Če ne bi bila tako utrujena od nočne zabave, bi jim gotovo kaj 
rekla ali zavpila. Kako me motijo taki ljudje! 
Marijana Lucija 
 
Srečna veselica 
Prejšnji teden je bila pripravljena veselica v Čusperku. Veliko ljudi je bilo 
povabljenih. Vsi so čakali na sobota, ker so hoteli imeti pravo zabavo. 
Srečno je prišel krasen dan in vsi so bili navdušeni. Srečali so se vsi mladi 
od različnih vasi. Popoldne so nekateri fantje imeli možnost za se naučiti 
žagliranje medtem ko so se dekleta igrale odbojko. Po tem je bila 
pripravljena okusna jed in vsi so z veseljem jedli. Jure, eden izmed fantov je 
že od vsega začetka opazal lepo dekle. S prijatelji je hotel nekaj narediti, da 
bi ga ona videla. Ampak oni so hoteli, da bi se sam nje približal. Začel je 
hoditi proti njej in ko jo je imel pred sabo je opazil njene modre oči in njen 
globok pogled. Postal je nervozen ko se mu je ona nasmehnila in ga 
spraševala kako se imenuje. Ona se je imenovala Nuša in bila je stara 18 let. 
Začela sta se pogovarjati in sta se začela spoznavati. Jure jo je povabil, da bi 
skupaj nekaj spila. Ko sta oba imela steklenico piva v roki je nek otrok 
porinil Nuša in njena obleka je bila vsa omazana s pivom. Slabo se je 
počutila ker so ji umazali njeno najljubšo obleko. Jure jo je miril ampak oni 
ni bila dobre volje. Oni ji je hotel na nek način pomagati. Pomislil je in zdelo 
se mu je, da bi jo lahko spremljal v njeno hišo, da bi se še boljše počutila. 
Zelo je bila vesela, da jo je spremljal zato se mu je pohvalila in prosila če se 
lahko še drugi dan videta. Jure se je čutil popolnoma srečen. Poslovila sta 
se in Jure je šel domov, da bi šel pod tušem in bi šel spat.  
Luciana  
 
Plaval sem na nebu, lahek in srečen in sem skakal iz oblaka na oblak. Z 
očesom sem gledal zemljo, majhno, zeleno, videl sem tudi sence oblakov, ki 
jih sonce popije na tla, tako da se je zdelo, da so gorejski modeli.  
 
Na smučišču je polno snega, jaz se z neverjetno hitrostjo spustim z vrha 
gore, zgubim nadzor na smuči, mislim, da bom umrl, ampak na srečo 
izognem se vseh drevesov in z okna padem v jedilnici neke koče. Uni 
ploskajo in mi plačajo toplo čokolado.  
 
Hodim po gozdovih za nabirat gobe in divje sadje in kadar hočem se vrniti 
domov razumem, da sem izgubil pot. Nenadoma se pojavijo številni škrati, 
druga nepoznata bitja in nekateri živali, ki govorijo. Eden me vpraša kdo 
sem. Praznina. 
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Sem v rdeči sobi, z rdečimi stenami, rdečimi tlemi, rdečimi policami, 
rdečimi okni, rdečo luč. Sedim na rdeči postelji in strmim rdeče vrata. 
Naenkrat vrata se odprejo in vidim čudovito punco z rdečimi oblekami. 
Postanem rdeč v obraz. Ljubezen.  
Giovanni  
 
Nikdar nisem pomislil, da bi lahko postal to, kar sem danes. Življenje mi je 
zamenalo iz enega dne v drugega. Bilo je navadno poletno jutro. Bil sem 
doma z družino in kot po navadi sem spal do pozne ure. Ostal sem še le 
kadar sonce je bil v najvišji točki. Takrat sem vstal iz postelje, šel pod tuš da 
bi lahko tako omehčal moje mišice.  
 
Zunaj ni bilo oblakov in tudi preveč vročine ne. Bil je krasen dan za iti ven s 
prijatelji in se žoglirati. V moji hiši sem imel tri žogice za žogliranje. Večkrat 
sem se igral z mojim bratom, drugič pa s sošolci. Tako smo se zabavali v 
naših počitnicah. Tisti dan me je mama rekla naj grem kupit zelenjavo. Jaz 
nisem hotel nehati z mojim igranjem, a moral sem ubogati. Na poti sem 
videl neki plakat, ki je opiseval, da je v mojo vas prišel cirkus. Takoj ko sem 
videl tisto sporočilo sem hodil hitreje domov in pozabil na zelenjavo. Prišel 
sem domov opehan in isto časno pravil mami o cirkusu, med tem ko je ona 
mirno pila sok. Vesela je bila da me toliko nekaj veseli. Zaradi tega se je 
odločila, da me bo naslednji dan peljala v cirkus.  
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Nestrpno sem čakal da bi se odpeljali ke. Napravil sem se mojo najlepšo 
obleko in odšel. Prišli smo do prostora ki je bil namenjen in plačali 
vstopnica. Sprejel nas je mladi kodrolasen fant ki je imel žareče modre oči. 
Rekel nam je, da kot smo ta prvi se lahko vsedemo v prvo vrsto. Čakali smo. 
Nestrpno čakali da bi se začel show. Točno ob 18.00 uri se je začel in nisem 
mogel verjeti vse zanimive stvari ki so osebe delale. Leteli so po zraku se 
igrali iz žogicami … Od tistega dne naprej sem vedel da hočem delati v 
cirkusu.   
Lucas 
 
Zgodi zjutraj, zvoni budilka. Hiša v temi. Vstanem in po oknu si ogledam 
krasnega dne. Hitro sem zajtrkoval, in potem začel hoditi in se zabavati.  
 
Med potjo sem užival krasno naravo, ptičji petje in mnogih rastlin. A tudi 
sem bil srečen v srcu, vsaj sem srečal punco modrih očeh, napravljeno z 
rozasto obleko. Nikdar več sem jo srečal v tisti poti.  
 
Vstavil sem se v gostilni in spil 
malo vode za olajšati žejo. Ko sem 
nazaj prišel do svojega doma, sem 
šel še malo spati, saj je bilo še 
zgodaj. Zvečer sem šel k mojemu 
prijatelju. Videli smo nogometno 

igro in potem, z drugimi prijateljimi 
se igrali tarok. Lep dan sem 
preživel s prijateljemi in naravo.  
Aleks  
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MODA JE ŽENSKEGA 
SPOLA 
 
Prepričana sem, da skoraj vsi 
mislijo, da je moda stvar za ženske 
in da zanima samo njih, vendar ni 
vedno tako. 
V zadnjih letih se je ta misel 
spremenila in preoblikovala, 
morda so se ljudje sprostili in 
končno odprli glavo novemu svetu. 
Ampak ne smete biti presenečeni 
če se po televiziji še vidi in sliši o 
raznih oblikah diskriminacije proti 
homoseksualcem, fantom, ki se 
zanimajo za obleke, drugim 
etnijam in tako dalje. Vem, da je za 
ženske moda življenje in je zelo 
pomembna, ampak vem tudi, da 
večji del fizičnega interesa za drugi 
spol je odvisen prav od občutka, ki 
ga imamo, kadar vidimo osebo in 
torej tudi od stila, oziroma obleke, 
ki jo oblečemo. Zunanja lepa oseba 
se tudi lepo obleče in zato, zakaj 
ne bi bilo prav, če bi se tudi možje 
zanimali za svoje zunanje stanje? 
Moda pomaga. Pomaga pri 
socializiranju z ostalimi in da bi se 
razlikali od drugih. Vam se ni nikoli 
zgodilo, da ste spoznali osebo prav 
preko oblačenja? Meni ja. Bila sem 
v Vidmu z Martino, ko sta naju 
ustavila dva fanta. Vprašala sta, 
kje je moja prijateljica kupila majco 
od supermana. Pišemo se šele 
danes.  
Ta primer bi moral pokazati, da 
tudi moda je način komunikacije in 

ne samo med ženskami, temveč 
med ljudmi.  
Nekoč mislim v zadnjem stoletju, 
oblačila so bila narejena za ženske 
potrebe, saj fanti niso imeli velike 
garderobe, kot pa mi punce. Vse se 
je začelo po drugi svetovni vojni, 
ko je globalizacija življenja vzela 
roko in nova industrijska revolucija 
in svet je začel delati razne 
produkte in s tem se je tudi prvič 
pojavil fenomen mode. Seveda, ta 
je bil že prej, čeprav najvišjo točjo 
je dobil prav v drugi polovici XIX. 
stoletja. Kot ste mogoče razumeli, 
zame je moda vseh spolov in ni nič 
hudega, če se fant zanima za svojo 
zunanjo podobo. 
Lorena S. 
 

MOJIH 5 
NAJPOMEMBNEJŠIH 
PREDMETOV 
 
Ime mi je Martin Marchesich in 
imam 15 let. Živim v Logu, to je 
majhna vasica v predmestju Trsta. 
V petnajstih letih sem nabral še 
kar veliko predmetov, ki so zame 
pomembni, ampak pet jih je 
najpomembnejših. To so: 
violončelo, iPod, Eastpak torba, 
čevlji All star in majica, ki mi jo je 
moj oče kupil v Buenos Airesu. 
Violončelo je glasbeni inštrument, 
katerega se jaz učim na tržaškem 
konzervatoriju Giuseppe Tartini. 
Prihaja iz Romunije, a sem ga kupil 
v Italiji, v Anconi. Zame je to moj 
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najpomembnejši predmet, ker se 
medtem ko igram sprostim in 
čutim občutek lahkote. 
iPod sem dobil za darilo, ko je bil 
moj oče v Ameriki v MAC centru v 
New Yorku. V njem imam 
shranjenih več kot 800 pesmi, od 
klasičnih skladb za violončelo, do 
jazza, tanga in popa. Ko poslušam 
glasbo, čutim občutek, da sva jaz 
in glasba le eno. iPod je predmet, 
ki ga imam vedno s sabo 
kadarkoli.  
Eastpak torbo sem dobil lani, ko 
sem začel obiskovati družboslovni 
licej Antona Martina Slomška v 
Trstu. Kupil sem jo v neki trgovini v 
Trstu. Zelo jo imam rad. Vanjo 
dajem zvezke in knjige, ki jih 
uporabljam v šoli za ure, ki jih 
imamo na urniku. Tudi torbo nosim 
vedno s sabo. 
Čevlji All star so čevlji znane 
znamke All star – Shuck Taylor. 
Kupil sem jih preko neta na spletni 
kupovalni strani eBay. Na žalost jih 
uporabljam v pomladnih in 
poletnih mesecih, ker pozimi 
zamrznejo noge in prsti. Ti čevlji 
prihajajo iz Amerike in so mi zelo 
pomembni. 
Majica, ki mi jo je prinesel oče iz 
Argenine, Buenos Airesa. Kupil jo 
je tam, ko je bil s svojim kvintetom 
Triestango na turneji, točneje v 
San Telmu. Na majici je narisan 
par, ki na cesti pod svetilko pleše 
tango. 
Mislim, da po tem, kar sem napisa, 
sem oseba, ki ne potuje, a imam 
veliko predmetov, ki prihajajo z 

različnih koncev sveta. Na to sem 
zelo ponosen.   
Martin 
 
 
A: Ali je to mogoče Matjaž? 
B: Ali je to sploh Tadeja? 
A: Zakaj, ne zgledam jaz? 
B: Ali bi moral takoj razumeti, kdo 
je? 
A: Zakaj pa ne? 
B: Zakaj pa ja? 
A: Kako je kaj s tabo? 
B: Hočeš laž ali resnico? 
A: Katero imaš ti raje? 
B: Pa ti? 
A: Ali smem odgovoriti? 
B: Po tvojem? 
A: Katerega mnenja si ti? 
B: Zakaj nadaljujeva z vprašanji? 
A: Kdaj sva sploh začela? 
B: Kdaj bova odnehala? 
A: Si prepričan, da bova odnehala? 
B: Zakaj ne nadaljujeva pogovor v 
restavraciji? 
A: Zakaj pa ne pred kavo? 
B: Ali sem kdaj rekel, da mi je kava 
všeč? 
A: Ali sem kdaj rekla, da sem 
lačna? 
B: Ali sem ti že kdaj razkril, da si 
mi zelo všeč? 
… 
Marta in Leo  
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BREZ MEJE 
 
Hodim 
sam sem, sam hodim, 
brez meje, brez cilja, 
nobenega načrta … 
hodim … 
Ne vem, kje sem, 
izgubil sem se, 
neskončno se bom premikal. 
Nimam prijateljev, 
nobenega ne poznam, 
za druge sem že umrl. 
Do smrti bom hodil, 
sam, brez meje. 
 
Marco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
S: Ob kateri uri moramo iti v BTC? 
G: Ti veš? 
S: Ma po tvojem? 
G: Nimaš programa? 
S: Ne tu … 
G: Kje ga lahko najdemo? 
S: Misliš, da Brigita lahko ve? 
G: Ti kaj misliš? 
S: Koga bi lahko potem vprašali? 
G: Vzgojitelja? 
S: Greš ti? 
G: Ti greš z mano? 
S: Ne bi morala sedaj iti na kosilo? 
G: Koliko je ura? 
S: Se ti zdi, da imam uro s sabo? 
G: Kje si jo pa pustila? 
S: Je nisem nikoli imela. 
G: Kako pa bi jaz lahko to vedela? 
S: In če bi se malo bolj zanimala 
zame? 
G: Ti zame bi se? 
S: Kaj me ne poznaš dovolj dobro? 
G: Koliko časa se že poznava? 
S: Ti se spominjaš? 
G: A ne bi raje izpustile to temo? 
S: Za kaj pa? Kaj se ne spominjaš? 
G: In ti? 
S: Mogoče bi bilo dobro, da bi se 
odpravile, kaj praviš? 
G: Gremo? 
S: Ali imaš ti ključe? 
G: A jih nisi vzela ti? 
S: Brigita? 
B: Jaz? 
 
Silva in Gaia 
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Med včerajšnjim poukom smo imeli debato v zvezi z modo. Do tedaj nisem nikoli 
pomislila na to tematiko, ker sem vedno mislila, da je moda odvisna od osebe do 
osebe. Sedaj pa mislim, da je moda res ženskega spola in ne samo zaradi 
slovnične strukture. Ženske se veliko bolj ukvarjajo z estetiko, zato skrbijo za 
svoj videz, ki ga drugi vidijo. Po mojem mnenju, če se nek fant briga preveč za 
svoj videz, zgleda nekam čudno ali preveč zagledan vase. To še ne pomeni, da 
niso sposobni kreativnih izdelkov, v tem primeru v modi. Vsekakor imajo ženske 
naravno lastno prepoznanje lepote. Ni slučaj, da so pogostoma samo ženske po 
mestu oz. po trgovinah. Lahko se uredijo tudi parčki, čeprav je vedno punca, ki se 
zanima za t. i. shopping, medtem ko fant se čuti popolnoma izgubljenega in 
neprimernega. To pa se ne zgodi vedno, to je seveda odvisno od situacije. 
Jaz sem mnenja, da manekenke in manekeni delajo svojo delo oz. službo samo 
za dobro plačo in za slavo. Vsekakor se mi zdi, da so manekenke bolj realistične, 
se čutijo bolj sproščene, mogoče je res manekenk več kot manekenov. Mogoče je 
celotna družba bolj navajena na manekenke ženske, kot je tudi navajena na ideal 
perfektne ženske kot izredno suha in podobno predmet brez možganov. Ženske 
seveda niso to, so popolnoma drugačne in seveda boljše, ker je vsaka ženska 
drugačna od druge. Žal so ti stereotipi o suhi ženski zelo razširjeni v današnji 
družbi in so druga slaba plat mode. Moda je samo način oblačenja, tisto kar pa 
res prevzame niso obleke, temveč način obnašanja, način gledanja na svet in 
način sporazumevanja z ljudmi. 
Vem, da sem se precej oddaljila od prvotne tematike, vendar sem napisala vse 
tisto, kar mislim. In tudi, če sem na začetku povedala, da je moda ženskega 
spola, se sedaj zavedam, da z mojimi mislimi sem navtralna, ker mislim, da 
kdorkoli lahko naredi tisto, kar se mu zdi anjbolj primerno, ker smo vsi svobodni 
in jaz zelo verjamem v svobodo tako fizično kot besedno. 

Ivana 
 
ŽOGA = Žoga je eden mojih najljubših predmetov in zame je zelo važna. 
Uporabljam jo velikokrat, ker je nogomet moj najljubši šport, seveda tudi 
treniram nogomet in ljubim ta šport. Nogomet igram tudi v prostem času, ko se 
zberem s prijatelji na nogometnem igrišču v vasi. Tam smo do večera in se zelo 
zabavamo, to delamo večkrat na teden. 
Ni mi všeč samo nogomet, ampak vse igre z žogo nasploh, npr. košarka, odbojka 
… Še več pa, ko vse to igram v skupini s prijatelji. Tudi doma imam veliko žog 
vseh tipov in hočem še nove, ampak oče pravi, da jih imam že preveč.  
PES = Žival ki je najpodobnejša človeku po značaju in čustvih in zato včasih 
rečemo, da je najboljši prijatelj človeka. Doma imam tudi dva psa istega tipa. Z 
njima se tudi veliko igram in večkrat jih peljem na sprehod. Jaz in moja družina, 
ko gremo na k morju, peljemo tudi njega in skupaj se veliko zabavajo. Igrajo se z 
žogo in veliko plavajo. Ne samo psi, ampak tudi vse druge živali so mi všeč – 
konj, lev, morski pes. Zelo imam rad živali. 
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TELEFON = Ta predmet je tisti, ki ga imam vedno s sabo in brez njega ne bi 
mogel živet in ko ga kje pustim in si ga pozabim me prime panika in hitro ga 
grem iskat, dokler ga ne dobim. S pomočjo tega predmeta lahko kličem prijatelje 
in pišem sporočila, večkrat pišem sporočila kot kličem. Ko pa nimam kaj delati, 
se pa igram razne igrice, ki jih imam. Telefon pa uporabljam tudi kot evro. 
RAČUNALNIK = Doma jih imam dva in ju uporabljam največ za surfati po 
internetu in govoriti s prijatelji. Računalnik lahko uporabljam na več načinov, npr. 
za igrice in za pisanje domačih nalog.  
iPOD = To uporabljam vedno, ker ljubim muziko. Poslušam vse tipe muzike ko 
npr. sem v avtu, avtobusi itd.  

Nicola 
 
Če pomislim na besedo »moda«, mi kot prva stvar pride na misel mlada ženska, 
saj smo mi tiste, katerim je najbolj všeč slediti modi, čeprav ji ne sledimo le mi, 
kajti je tudi veliko fantov, ki to počne z velikim zanimanjem. Veliko je tudi modnih 
oblikovalcev moškega spola, kot so Dolce & Gabana, Louis Vuitton, Valentino in 
Giorgio Armani, a večina njihovih stvaritev je namenjena ženskemu spolu. 
Moda se večkrat rodi s televizijo. Mladostniki jo zelo pogosto gledajo in tisti, ki jo 
urejajo, izkoriščajo to priložnost tako, da pokažejo mladim izdelke, ki bi jih radi 
prodali. Ti tako zelo pogosto postanejo del mode.  
Obstaja veliko kategorij mode, kajti ta se menja glede na starosti, ki jo osebe 
imajo, ter države, v kateri živijo. Pri nas, v Italiji, so trenutno zelo priljubljene 
Converse, Etnies, Pave Frank ter Havaianas. 
Zame slediti modi pomeni spoznati se v nekateri stilistični liniji in spreobrniti jo 
tako, da pokažeš svetu, kakšen si. Nekatere osebe pa sledijo prav natančno eni 
liniji, a to meni ni všeč, saj to razumem tako, da se nekako skrijejo, ker se bojijo 
mnenja drugih. Ta bo lahko negativen, a bi ga morali sprejeti s filozofijo tako, da 
uporabljamo nasvete, da bi se poboljšali. 
Modo pa večkrat mi mladostniki prevzamemo tudi iz sfilat. V teh pa se pokažejo 
tudi veliki problemi, katerim nekateri mladostniki tudi sledijo, ker mislijo, da so 
pozitivna stvar. Eden največjih je anoreksija. Ta problem se največ pokaže pri 
mladih manekenkah, ki niso zadovoljne s svojim telesom. Zato jejo manj in 
včasih ne jejo niti več. Te manekenke pogosto vidimo na televiziji in na sfilatah in 
za nekatere osebe te postanejo zgled, kateremu sledijo. Nekatere pa, da 
postanejo kot televizijske manekenke celo bruhajo in postanejo bulimične. 
Bruhanje s časom postane odvisnost in, če ljudje blizu osebi, ki to dela, ne 
preprečijo njenega dejanja, telo začne avtomatično bruhati in za to osebo je že 
prepozno, da zavrača to pot, ki jo bo prinesla do smrti. 
Na koncu lahko rečemo, da je beseda »moda« slovnično ženskega spola, 
konkretno pa spada največ ženskemu, a tudi moški se pozanimajo zanjo, čeprav 
večina od njih bi rda bila drugega spola.  

Martina       
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NEPRIČAKOVANO POTOVANJE 
Moje zimske počitnice 2009 so se začele z neki presenečenjem. Dobila sem e-
mail, ki se je začenjal: »Liebe Gewinnerinen…« (Drage zmagovalke), ki ga je 
pošiljala Tehniška univerza v Münchnen (TUM). 
Neki dan je profesor nemščine Bernd Gockel vsemu razredu ponudil in razložil 
možnost sodelovanja pri natečaju, ki ga je organizirala TUM. Navodila so bila 
sledelča: natečaj je za učence nemških šol po svetu od 16. leta dalje. Delo poteka 
v skupinah (največ pet učencev), ki morajo pisati o sledečih temah: študij in študij 
v Nemčiji. Nagrada za najboljši spis je petdnevno bivanje v Münchnu oktobra 
2009. 
Pod naslovom »unsere Zukunft bauen wir uns selbst« (prihodnost si gradimo 
sami) smo si zamislile zgodbo v obliki monologa. Mladi Tobija je premišljeval o 
svoji prihodnosti, in sicer o možnosti, da bi študiral kje po svetu. Čeprav je misel 
na študij v tujini lepa in vabljiva, ni vedno lahko izvedljiva. Treba je upoštevati 
prednosti in slabosti: zapustiti državo, družino, prijatelje, odkriti novi kraj in še 
dosti drugih stvari. Nismo več otroci, še malo korakov in bomo odrasli, zato 
moramo začeti načrtovati našo prihodnost in se istočasno soočati z nelahkimi 
odločitvami. Z zgodbo smo uspele potovati v Nemčijo. 7. oktobra 2009 smo se 
napotile novim doživetjem naprti. Poleg petdnevnega programa na univerzi smo 
si privoščile vse tri še nekaj dni za boljše spoznavanje mesta. 
Ogledale smo si veliko lepot in zanimivosti kot npr. Marienplatz, kraljeva palača, 
Theatinenkirche itd. Posebno zanimiv je bil obisk taborišča Dachau. Že samo ime 
človeka pretrese. In še bodeča žica, znani napis na vhodnih vratih »ARBEIT 
MACHT FREI« (DELO OSVOBAJA), peči, plinska celica… Hodiš po prostorih 
trpljenja, mučenja in smrti in se sprašuješ, kako je bilo kaj takega mogoče.  
Zanimiv je tudi bil obisk uredništva revije Neon, kjer so nam razkazali različne 
oddelke. 
Poleg izletov in vseh stvari, ki smo jih obiskale je bilo tudi zelo zanimivo srečanje 
z ljudmi drugih držav in v enem dnevu govoriti v treh različnih jezikih.  
19. oktobra smo se vrnile vsaka na svoj dom obogatene z novimi izkušnjami. 

Caterina 
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