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Ugriznimo (v) slovenščino 
 
A se slišmo? Joj, tako ste bili glasni, da ste nas skoraj preglasili. Včasih ste bili tako živahni, da 
smo vas asistentke komaj krotile. Skoraj tekli ste po cesti, peli po Ljubljani in nas jezili. Včasih 
ste bili utrujeni, ker niste dovolj spali, in so bili lektorji obupani, kako naj vas učijo.  
 
Ko smo lepili fotografije in izdelovali plakate, smo se smejali do solz. Vsako popoldne so 
lektorji sestavljali vaje, rezali slikice in razmišljali, kako bi vam pomagali, da lažje ugriznete v 
slovenščino. Najbolj sta nam pomagala naša hišnika Slavc in Andrej. V spominu bomo 
ohranili vse vaše dežele Argentino, Italijo, Avstrijo, Srbijo, Makedonijo, Bosno, Nemčijo, 
Slovenijo, Hrvaško, Belgijo, Francijo, Madžarsko, Švico, Nizozemsko, Rusijo, Španijo, Kanado, 
vaše obraze in vtise. Naše skupne izlete, bolj ali manj dovoljene izhode po kebabe in v 
trgovino ter druženje z vami.  
 
Želimo, da se prihodnje leto vrnete v našo šolo, še bolj pa, da utrjujete svojo slovenščino, jo 
govorite in jezikate in se vrnete s Slovenijo tudi s svojimi prijatelji in družinami. Pred vami pa 
je naš skupni časopis, Poletnik. Berimo ga! 
 
V imenu Damjane, Mihaele, vseh lektorjev in asistentov, Anja Gašperin   
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

Urednice in tipkarske mojstrice: Anja Gašperin, Nina Barbič in Mateja Mivšek  
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Damjana Kern in Mihaela Knez, naše modro vodstvo. 
 
 
In asistenca:  
Martin, Mateja, dve Katarini, Petra, Ana, Meta, Nina in Anja.  
 
Na naslednji strani pa še lektorice in lektorji: 
Zvonka, Mihaela, Matej, Jasna, Katja, Tjaša, Tanja, Helena, Zvonka, Andrejka, 
Nuša in Irena.  
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1. skupina: Mihaela Knez 
 

Anton Elsufev, Nina Erjavec, Alexandra Junge, Sascha 
Kavelar, Andrea Ojembarrena Magister, Alberto 
Ojembarrena Magister, Olivia Petric, Isobel Williams 
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ČRNA 
črn krokar 
črna senca 
črno srce 
črna luknja 
črna duša 
črna barva je konec življenja  
 
Anton Elsufev 

RDEČA 
rdeča jagoda 
rdeča roža 
rdeče sonce 
srce je rdeče 
rdeča je močna barva 
 
 

A. J. 

ORANŽNA 
oranžna knjiga 
oranžna roža 
oranžen sončni zahod 
oranžna obleka 
oranžna barvica 
oranžen šal 
oranžno sadje 
oranžna sonca 
oranžna je lepa 
 
Anonymous  

VIJOLIČNA 
vijolične so rože 
vijolično je grozdje 
vijolično je kolo 
vijoličen je papir 
vijolična je majica 
vijolična je lepa 
daars vind ik mooi 
 
 
 
Nina Erjavec 

ZELENA 
Mihaelina majica je zelena 
drevo je zeleno 
trava je zelena 
oči so zelene 
kača je zelena 
hruške so zelene 
verde que te quiero verde 
 
Andrea O. Magister 

RUMENA 
rumena roža 
rumeno sonce 
rumena banana 
rumen ananas 
rumen sir 
rumen zvezek 
rumena je vesela barva 
 
Olivija Petrič 

MODRA 
modra voda 
modro nebo 
modro jezero 
moder dež 
modra roža 
modra riba 
modra barvica 
modro izberi sam 
 
Alberto Ojembarrena Magister 
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Ime mi je Andrea, 

po slovensko Andreja. 
Stara sem 14 let. 
Po horoskopu sem vodnarka. 
Moja najljubša barva je zelena. 
Rada igram kitaro in plešem. 
Rada nosim obleko, kavbojke, majico, sandale. Rada nosim roza obleke. 
Najrajši je sir. 
Rada pijem malinovec. 
Moje najljubše mesto so Atene v Asturiji. 
 
Andrea O. Magister 

 

Ime mi je Olivija. 

Stara sem šestnajst let. 
Po horoskopu sem vodnarka. 
Moji najljubši barvi sta vijolična in zelena. 
Rada plavam na morju. Ne maram peti. 
Rada nosim puloverje. 
Najrajši jem solato. 
Imam lepo mačko. 
 
Olivija Petrič  

 

I'mtoocooltohavearealname 
Stara sem petnajst let. 
Rojstni dan imam avgusta. 
Moja najljubša barva je oranžna. 
Rada govorim. 
Ne maram študirati. 
Rada pijem. 
Moje najljubše mesto je Ljubljana. 
 
Isobel Wlliams 
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Ime mi je Alberto. 
Star sem 17 let. 
Rojstni dan imam septembra. 
Moja najljubša barva je modra. 
Imam eno sestro. 
Rad hodim. 
Moja najljubša hrana je meso. 
Moja najljubša pijača je ledeni čaj. 
Moja najljubša gora je Triglav. 
Moja najljubša žival je volk. 
 
Alberto Ojembarrena Magister 

 

Ime mi je Anton.  

Moj vzdevek je Himera. 
Star sem 15 let. 
Rojstni dan imam februarja. 
Moji najljubši barvi sta črna in rdeča. 
Rad poslušam barvo. 
Rad nosim hlače. 
V prostem času rad slikam. 
Moje najljubše mesto je Omsk. 
Moj idol je Valerij Kipelov. 
Imam vse. Sem brez denarja in vesti. 
 
 
Anton Elsufev 

 

Ime mi je Nina.  
Stara sem 13 let. 
Po horoskopu sem oven. 
Moji najljubši barvi sta vijolična in modra. 
Rada jaham konja, plešem, pojem, igram nogomet in tenis. 
Rada nosim majice, kavbojke, jopo in  superge. Rada nosim roza obleke. 
Moja najljubša hrana je pica. 
Moja najljubša pijača je smoothie. 
Všeč so mi Ljubljana, Bled in Koper. 
Moja najljubša mesta so Amsterdam, Ljubljana, Willenstad, Beograd. 
Imam veliko. 
 
Nina Erjavec 
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2. skupina: Matej Klemen 
 

Maria Cortiula, Tanja Erschen, Tanja Ursula Hallegger, 
Tamas Kovacs, Maria Moschioni, Amela Sinanovid, 
Karina Simone Trabesinger 
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Naše družine in družinice  
 

Med našim bivanjem v Ljubljani nas je doma čakala družina. 
Nekateri so prišli na obiske, peljali smo jih po mestu, ki ga že bolje 
poznamo kot oni. Peljali so nas na pico in objeli smo mlajše sestrice 
in bratce. Vsak dan so nas klicali v dijaški dom. Zdaj se vračamo 
domov, ampak drugo leto spet pridemo …  
 

Katarina Simone Trabesinger:  
Jaz sem Katarina Simone Trabesinger. Imam enega brata in eno sestro. Moj brat je 
star že 25 let in študira tehniko v Grazu. Moja sestra je stara 22 let in študira 
slovenščino, italijanščino in pedagogiko v Celovcu. Moj oče je star 62 let in moja 
mama je stara 53 let. Po poklicu moj oče je upokojenec in moja mama je gospodinja. 
To je moja družina. 

 

Maria Cortiula:  
Moja družina živi v Čedadu. Moja mama je profesorica in se imenuje Pavla. Ona ima 
46 let. Moj oče se imenuje Gianni in ima rojstni dan 26. aprila. Imama brata. On se 
imenuje Francesco in študira medicino. Moj brat ima 19 let in je simpatičen in 
prijazen. Naša hiša je zelo velika in ima tri nadstropja. V prvem nadstropju so: dnevna 
soba, kuhinja in kopalnica. V drugem nadstropju so štiri sobe in dve kopalnici. Všeč mi 
je. Moja babica in moja teta sta tečni. Moja dedka sta simpatična. Imam štiri sestrične 
in enega bratranca. Moj oče, moja mama, moj brat in jaz gremo na sprehod. V 
prostem času moja mama rada kuha, teče in bere knjigo in časopis. Moj oče rad dela 
na vrtu in posluša glasbo. Moj brat rad dela z računalnikom, se pogovarja s prijatelji in 
gre na sprehod. Jaz rada sem s svojo družino.  

 

Maria Moschiani:  
Moja družina mi je všeč. V moji družini so moj oče, moja mama, moja sestra in jaz. 
Moj oče se imenuje Paolo. On je zelo prijazen in zabaven. Po poklicu je zobotehnik. 
Star je 50 let. Moja mama se imenuje Paola. Zelo je prijazna in sladka. Po poklicu je 
profesorica. Stara je 48 let. Moja sestra se imenuje Anna in stara je 12 let. Zelo je 
zabavna; ponavadi ona je tečna ali lena, ampak pogosto je prijazna. Imamo dve 
mački. Moja družina živi v Čedadu, v beli hiši. Imam tudi babico. Moja babica se 
imenuje Resy. Ona je zelo pametna in simpatična.  

 

Tanja Erschen:  
Priimek moje družine je Erschen. Moj oče, moja mama, moj brat in jaz živimo v lepi 
hiši v Lovankah. Šef v hiši je moj oče, Paul, ki je stra 45 let. Po poklicu je mizar. On je 
zelo zabaven in (zelo) veliko naredi za nas. Hildegard je moja mama. Stara je 41 let. 
Ona je zelo prijazna. Moja mama ima rjave lase in rjave oči. Rada poje v zboru SRCE. 
Ona naredi vse za nas. Imam jo zelo rada. Moj starejši brat se imenuje Thomas. On je 
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star osemnajst let. Konec tedna pride domov iz šole. Thomas je zelo pameten. Ko je 
doma, obiskuje prijatelje. Thomas ima črne lase in rjave oči. Jaz sem zelo vesela, da 
imam takšno družino.  

 

Amela Sinanovid:  
Moja sestra je stara 10 let, je lepa, prijazna, zabavna, pametna in ima v šoli zelo 
dobre ocene. Ona je zelo dobre volje. Imam mamo, ki je prijazna, zabavna, pametna, 
ampak je včasih stroga. Imam očeta, ki je tudi zabaven. Moj stric je simpatičen, 
zabaven in zelo zanimiv. Moje sestrične so pametne in zabavne. Moji bratranci so 
simpatični, pametni, zabavni in tudi zanimivi. Imam babici, ki sta zanimivi in zelo 
zabavni. To je moja družina.  

 

Tamas Kovacs:   
Moja družina ni velika. Imam sestro in nimam brata. Moja sestra je prijazna in visoka. 
Moja mama je prevajalka in ona rada igra na računalniku karte. Moj oče je učitelj in 
on rad dela šport in imam stari in zabavni babici. Imam simpatične sestrične in imam 
visokega bratranca in majhnega bratranca.  

 

Tanja Hallegger:  
Jaz sem Tanja Hallegger. Stara sem 16 let in obiskujem dvojezično trgovsko 
akademijo. V prostem času delam šport. Hodim, plavam, jaham, tečem, plezam. 
Imam dve sestri, ki se imenujeta Verena in Anita. Verena je stara 16 let in obiskuje 
socialno šolo v Celovcu. Verena je zelo prijazna in v njenem prostem času ona igra 
kitaro, plava, hodi, kolesari. Midve si poveva vse. Anita ima 28 let in obiskuje 
dvojezično trgovsko akademijo v Celovcu. Njen hobi je e-kitara, kitara in keyboard, 
joga, ples in risanje. Midva greva na koncerte in festivale, midva imava zabavo. Anita 
je zelo prijazna. Moja mama je Anna, ona je zelo prijazna, če imam problem, pridem k 
ona. Moj oče je Primus. Midva skupaj hodiva in obiskujeva koncerte. On je zelo 
prijazen. To je moja družina.  
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Italija in Čedad 
 

Maria Moschioni:  
Jaz živim v Čedadu, v Italiji. Italija je v Evropi, blizu Sredozemskega morja. Italija je zelo lepa 
in zanimiva in ima visoke gore, modro morje, stara in lepa mesta. Italijanska hrana je zelo 
dobra. Ljudi in turisti jejo pico, lazanje, sladoled … Turisti vedno hodijo v Italijo. Ponavadi 
Italija ni zelo čista, ampak ima prijazne punce in fante. Italija mi je všeč. Živim v Čedadu. 
Čedad je majhno mesto v Furlaniji Julijski krajini. Čedad ni velik, ampak je zelo lep, zanimiv 
in zgodovinski. V Čedadu je dobro vino in gubana. Je tudi reka Nadiža. Poleti lahko plavamo 
v Nadiži, ampak voda je zelo hladna. V Čedadu so tudi Tempietto langobardo in muzej. 
Čedad je zelo lep! 

 

Maria Cortiula:  
Jaz prihajam iz Italije. Italija je znana za jedi lot pica, špageti, lazanja, sladoled in vino. Italija 
meji z Sredozemskem morju na jugu. Na severu z Slovenijo, Avstrijo in Francijo. V južni Italiji 
sta zelo dva lepa morja: Ionsko in Sredozemsko, ampak jaz živim na severu. Tukaj so zelo 
lepe gore: Alpe. Jaz živim v Furlaniji Julijski krajini, Čedadu. V Čedadu lahko si ogledaš 
Teripietto langobardo, Ipogeo celtico in Arheološki muzej. Čedad je majhno mesto z 11 000 
prebivalcev, je zelo tiha in zanimiva. Jaz stanujem v veliki in rdeči hiši v Gaglionu.  

 
 
 

 V TRGOVINO 

Maria Moschioni, Amela Sinanovid, 

Karina Simone Trabesinger,: 

 

Naše malo kolo 

je pokvarjeno, 

da ne dela. 

 

Pa Maria se ne vozi, 

pa Amela se ne vozi, 

pa Karina se ne vozi. 

Potrebujemo novo kolo! 

 

V trgovino, v trgovino, trgovino, 

 

 

 

gremo mi. 

La, laj, la, la, la, la, 

la, laj, la, la, la, li. 

 

V trgovini, v trgovini 

so nova kolesa, 

na tleh pa so. 

 

Pa če v trgovini 

so vsa nova, 

mi bomo jih rada imeli. 

Če nimamo denarja, 

nikdar nimamo kolesa. – O, ne! 
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V DOMU 

Maria Cortiula, Tanja Erschen, Tanja 

Halleger, Tamas Kovacs 

 

Naš velik dom  

je zelo zabaven, 

da se vsi smejejo. 

 

Pa mi smo na balkonu, 

pa vi ste na balkonu, 

pa oni so na balkonu. 

Naj gremo v sobo! 

 

V sobo, v sobo, v sobo, 

gremo mi. 

La, laj, la, la, la, la, 

la, laj, la, la, la, li. 

 

V sobi, v sobi 

so stvari, 

na tleh pa razmetane. 

 

Pa če v sobi 

so vsi glasni, 

mi bomo nori. 

Ponoči 

nikdar ne bomo zaspani. – O, jeah! 
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   3. skupina: Katja Kralj 

Manuel Hallegger, Melanie Edith Kogler, Alan Kranjc, 
Franz Kuchler, Lisa Maier, Laura Pušnik, Ana Stojkovska, 
Hadrien Willame 
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Živalski dialogi 
 

Veste, da živali govorijo slovensko? Odkar znamo slovenščino, smo 
prisluhnili živalim. Takole se pogovarjajo …   
 

Tigri – Ana Stojkovska:  

 
1. Gremo spat! 
2. Kaj ti je? 
3. Mi bomo pili zdaj. 
1. Kaj boste pili? 
3. Vodko ali tekilo. 
1. Lahko pijem z vami? 
2. Pa zakaj ne greš spat? 
1. V redu ampak lahko popijem en 
kozarec? 
3. Pojdi spat! 
2. Mi bomo pili ti pojdi spat! 
3. Si razumel? 
1. Kaj ste nori? (hihihi) 
1. V redu, jaz grem. 
2. Lahko noč, otroci.  
3. lahko noč.  
2. Gremo vzet pijače.  
3. Kje je tržnica? 
2. Ne vem.  
3. Potem gremo kam drugam. V redu? 
2. V redu, zakaj pa ne? 
3. Super ideja.  
2. Gremo.  
 
 

Konj in fant – Laura Pušnik in 
Alan Kranjc: 

 
Konj: Zdravo! Hooo, ti izgledaš tako kot 
jaz. 
Fant: Da, to vem. Ampak jaz sem lepši kot 
ti! Jaz imam velike zobe kot ti, zato sem 
tudi eden konj, kateri je lepši.  

Konj: Ne verjamem ti. Hočem narediti sliko 
od naše zobe.  
Fant: Dobro, boš videl, da sem lepši kot ti.  
 

Raci in lisica - Lisa Maier in 
Manuel Hallegger: 
 
Prva raca reče drugi: »A lahko greva na 
sprehod?« 
Druga raca odgovori: »Itak.« 
Potem grejo vse na sprehod.  Na sprehodu 
srečajo lisico.  
Lisica reče: »Dober dan, kako ste?« 
Raca odgovori: »Hvala lepa, zelo dobro, 
ampak ni dolgo, zdaj ti boš jedel!« 
Lisica reče: »Ja, to je prav, in zdaj tečete 
hitro.« 
Raca reče: »O moj bog, tečemo, hili, hili.« 
Ampak race nimajo možnosti in zdaj je 
mrtve. 
 

 Mucek se smeje za znoret – 
Melanie Edith Kogler in Franz 
Kuchler: 
Mirjam: Zakaj se smejiš? 
P: Jaz sem tebe gol videl, ha, ha … ! 
M: A je to tako smešno? 
P: Ja itak! Ha, ha … ! 
M: Ti si tako neumen! 
P: Ha, ha … ! 
M: Pusti me prosim. 
P: Če imaš prsi kot kokoši. Ha, ha … ! 
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Ko bom zares velik, čez 

deset let, bom … 
 

Laura Pušnik:  
 Bom družino imela. 
 Imela bom enega moža. 
 Bom živela na morju. 
 Bom študirala. 
 Bom imela dolge lase. 
 Bom šla v U. S. A. 
 Bom mojo mamo poklicala. 

 Bom srečna. 
 Bom imela enega psa. 
 Bom plesala. 
 Bom kuhala za mojega očeta. 
 To je to. 
 Bom jedla burek. 
 Bom delala na policiji.  

 

Franz Kuchler:  
 Jaz se bom udeleževal pri Ironman. Bom poscal policist. Bom imel lep avto.  
 

Lisa Maier:  
 Manuel bo imel družino, bo šel na Dunaj, bo imel hišo, mogoče bo imel mačko, mogoče 

bo študiral angleščino, bo imel športni avto.  
 Alan bo imel veliko hišo, bo imel družino, bo imel športni avto, bo študiral računalništvo.  
 

Manuel Hallegger:  
 Lisa bo študirala, ali bo imela družino, bo imela lastno hišo. Bo imela veliko denarja, 

mogoče se bo poročila, bo dobra v športu.  
 Alan bo imel veliko hišo, bo imel družina, bo imel športni avto, bo študiral računalništvo.  
 

Ana Stojkovska:  
 Bom študirala moden dizajn. 
 Bom imela dolge lase. 
 Bom srečna in … 
 Bom plesala.  
 Bom imela enega psa.  
 Bom plesala modern balet v prostem času.  
 To je to.  
 

Melanie Edith Kogler:  
 Bom živela v Ameriki in imela bom eno hišo pri Vrbskem jezeru. Bom znala veliki jeziki. 

Bom imela cel svet.  
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Moje zadnje počitnice 
 

 Melanie Edith Kogler: En teden sem bila v Turčiji. Cela družina se je peljala z 

avtom na letališče na Dunaj. Leteli smo približno tri ure. Cel teden smo bili pri morju in v 
bazenu. Vreme je bilo zelo toplo in morje je imelo 30 stopinj. Ležali smo na obali in smo 
počivali. Bila sem s prijatelji, smo se kopali in smo jedli sladoled.  

 

 Lisa Maier: Bila sem na Kanarskih otokih. Moj oče je treniral več. Mama je pazila 

majhne otroke. Sem tekla ob morju. Sem počivala in sem ležala na obali. Veter je pihal 
večkrat. Na Kanarskih otoki je 25 stopinj februarja. Všeč so mi Kanarski otoki zelo. 

 

 Alan Kranjc: Jaz sem bil v Sloveniji z mojo družino in je bilo toplo. Mi smo šli plavat 

na kopališče na prostem in to je bilo lepo. Mi smo šli k moji prababici in smo se 
pogovarjali.  

 

 Manuel Hallegger:  Zadnji mesec sem bil v Lignano. Vreme je bilo zelo dobro in 

zelo toplo. Vsak dan smo šli na obalo in mi smo igrali odbojko. Vsako noč jaz in moj 
prijatelj sva šla v mesto. V centru je zelo velika igralica. Midva sva igrala na vse avtomati. 
Zjutraj sva spala dolgo in ob 11 sva šla na obalo.  

 

 Franz Kuchler: Zadnje leto sem bil v Izoli. En teden smo bili tam. Izola je zelo stara in 

lepo mesto. Zelo veliko sem plaval in ležal sem v senci. Moja sestra se je igrala v mivki. 
Vreme je bilo zelo dobro. Enkrat smo igrali mini-golf. Spoznal sem veliko ljudi. Igral sem 
odbojko z mojim bratom. Jedli smo sladoled. Bilo je zelo dobro. Bili smo tudi na izletu v 
Piranu. Piran je tudi zelo lepo mesto. Tam smo bili en cel dan. Moje zadnje počitnice so 
bile zelo dobre.  

 

 Laura Pušnik: Bila sem 6 tedni v Sloveniji. 3 tedne sem bila sama, ker moji starši so 

morali delati, ampak jedla sem in vse drugo pri babica in dedku. Vsaki dan sem ven šla z 
mojem bratrancem in prijateljem. En teden sem bila na morju na Hrvaški z mojo družino 
ampak brez oči in mama. In še dva tedna sem bila pri mojih starših v radlje ob Dravi in 
sem pomagala delati v hiši. Jaz sem tudi bila pri moj drugi bratranci ker on ima 4 otroke 
in sem jih malo pazila. Veliko sem obiskala druge bratrance, ali tako.  

 

 Ana Stojkovska: Bila sem z moje prijatelje na jezeru. Bilo je super. Kopali smo se. Jaz 

in Filip sva igrala badminton, Marko in Darko pa tenis. Drugi prijatelji so se kopali v 
jezeru. Vreme je bilo sončno, bilo je polno ljudi. Bili smo eno nedeljo. Bilo je super. V 
zvečer smo bili v kafe baru. Bilo je zabavno in nepozabno.   
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4. skupina: Tjaša Alič 
 

Blagojevid, Andreja Bogojevska, Bojan Bogojevski, 
Thomas Cavallo, Milan Dirid, Filip Hočevar, Aleksandar 
Kodela, Danica Kodela, Selena Rakijaš, Simon Stojilkovid 
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Stereotipi 
  

Kako prepoznati tipičnega Makedonca, Srba, Francoza? Nič lažjega. 
Pridi na Mladinsko poletno šolo slovenskega jezika v Ljubljano 
naslednje poletje! 
 

 Simon Stojilkovid:  

Tipičen Makedonec ima stanovanje, star avto in slabe manire. Vsak dan hodi v službo, je 
zguba, ali se ukvarja s turizmom in trgovino – dela osem ur. Bere časopis Špic 
(brezplačen), Vreme ali Utrinski Vesnik. V prostem času ima rad počivanje: gleda kakšen 
film ali serijo na FoxLife. Poletne počitnice preživlja na Ohridu ali v Grčiji, zimske pa na 
Mavrovu, Pelisteru ali Kruševu. Ima še hobije, kot so: šah na divjih vodah, celodnevno 
glupiranje in tako dalje. Tipičen Makedonec ima svoj vrt in vikend na računalniku ali pri 
starših.  
 
 

 Andreja Bogojevska:  

Tipičen Makedonec ima hišo, star avto in nima psa. Vsak dan zamudi v službo in dela 6 ur. 
Bere časopis Utrinski Vesnik, Vreme ali Špic. V prostem času ima rad televizijo, računalnik 
in šport. Poletne počitnice preživlja v Makedoniji ali Grčiji. Tudi ve, kako se igra beljot.  
 
 

 Thomas Cavallo:  

Tipičen Francoz ima lepo hišo in avto. Vsak dan hodi v službo. Dela osem ur. V prostem 
času ima rad šport in naravo, pozimi smuča, poleti igra nogomet in rokomet. Poletne 
počitnice preživlja: v Afriki, v Ameriki, v Aziji. Tipičen Francoz gre na vikend na morje. Ima 
zelo zelo rad nogometno ekipo Olimpique de Marseille. 
 
 

 Danica Kodela:  

En povprečen Srb živi v bloku. Rad ima psa ali muco. Njegova edina služba traja 8 ur. Srbi 
se večinoma ne sprehajajo v gorah in ne radi se ukvarjajo s planinarstvom.  
 
 

 Jovana Bekid:  

Tipičen Srb ima hišo, slab avto in ima hišnega ljubljenčka. Vsak dan hodi v službo in dela v 
kakšni tovarni. Bere Večernje novosti ali Blic. Vsak dan gleda dnevnik in je obremenjen s 
politiko. Rad ima šport in ga rad gleda. Poleti gre v Črno Goro in zimske počitnice 
preživlja doma. 
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Izrezki iz časopisa –  

ljubezenski oglasi  
 

Na mladinski poletni šoli se spletajo poznanstva, prijateljstva in tudi 
ljubezenske vezi. Včasih so obupani iskali ljubezen po časopisih, 
danes dajejo oglase na internet. Naša dekleta in fantje niso 
obupani, so pa drug drugega predstavili, kot se vidijo …  
 
 Imenujem se Aleksandar, po poklicu sem dijak. Star sem 14 let. Jaz sem vesel, temnolas 

in imam rjave oči. Živim v Banju Luki. Moj konjiček je plavanje, igranje in kolesarjenje. 
Rad imam čokolado, pico in gledališče. Ne maram šole.  

 
 Ime mi je Bojan. Po poklicu sem dijak in star sem 13 let. Po karakterju sem vesel, prijazen 

in zelo pameten. Vizuelno sem temnolas in imam rjave oči in kratke lase. Živim v Bitoli. 
Moji hobiji so zmagovanje v kartah in kikbox. Rad imam glasbo, prijatelje in ples. Ne 
maram resnosti.  

 
 Jaz sem Aleksandar Kodela, sem dijak, star sem 15 let. Jaz sem pameten, lep in suh. 

Prihajam iz Srbije, iz Niša. Rad igram kitaro, tenis, imam punco in ne maram slabe glasbe, 
majoneze.  

 
 Ime mi je Marko. Po karakterju in vizualno sem pameten privlačen, zanimiv … Živim v 

Srbiji, v Nišu. Nimam hobijev. Rad imam punco, prijatelje, in da spim. Stvari, ki jih imam 
rad, so dež, zima in izobražene punce.  

 
 Imenuje se Filip. Po poklicu je dijak. Star je 17 let. Po karakterju je zelo pameten, vesel in 

prijazen. Ima dolge svetle lase in ima modre oči. Živi v Makedoniji (Skopje). Njegovi hobiji 
so košarka in kolesarjenje. On ima rad šport, računalnik in punce. Ampak on nima rad 
beljota, šole in Bojana.  

 
 Ime mi je Simon. Dijak sem in sem star 17 let. Po značaju sem zanimiv, zelo pameten in 

prijazen. Imam modre oči, velik sem, mlad, svetlolas in kratkolas. Živim v Skopju, v 
Makedoniji. Rad igram domino, sprehajam psa. Rad imam svoje pse, punce in avte. Ne 
maram šole. Vse proste punce, javite se, čakam vas! 0800-54-54-7 

 
 Sem Tomas, sem učenec, imam 12 let. Sem pameten, prijazen, vesel. Živim v Franciji. 

Hobiji pa so sablanje, nogomet, kino. Rad imam TV, računalnik in play-station. Ne maram 
grde punce, neumne punce in slabe hrane.  

 
 Ime mi je Selena, stara sem 14 let, po poklicu sem dijakinja. Po karakterju sem vesela, 

prijazna in pametna. Vizuelno sem svetlolasa. Imam zelene oči in dolge lase. Živim v 
Beogradu. Moji hobiji so igranje odbojke in igranje klavirja. Rada imam glasbo, prijatelje, 
ples. Ne maram šole in ljudi, ki so žalostni in dolgočasni.  
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 Ime mi je Jovana. Sem dijakinja in sem stara 16 let. Po značaju sem vesela, prijazna, 
pametna. Imam zelene oči, velika sem, lepa sem, dolgolasa in temnolasa. Živim v 
Zrenjaninu, v Srbiji. Rada poslušam glasbo, se družim s prijatelji. Rada imam žepnino, 
grem v trgovine in obleke. Ne maram dolgočasnih ljudi, žuželk in dežja. Vsi prosti fantje, 
javite se. Čakam vas! 064-342-9715-WD 

 
 Ime mi je Danica. Jaz sem dijakinja, stara sem 13 let. Po karakterju sem vesela, 

svetlolasa, rjave oči. Niš. Moji hobiji so kopanje, igranje violončela. 3 stvari, ki jih imam 
rad: kopanje, kopanje, kopanje. 3 stvari, ki jih ne maram: šola, šola, šola. 

 
 Ime mi je Andrea, po poklicu sem dijakinja, stara sem 14 let. Po videzu imam dolge lase, 

sem mlada, suha, svetlolasa in rjave oči. Po karakterju pa sem pametna, zanimiva in 
prijazna. Živim v Makedoniji, moji hobiji so nakupovanje in kopanje. Rada grem na 
nakupovanje, rada grem na pijačo in rada imam čokolado. Ne maram Bojana, Coca Cole 
in šole.  
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5. skupina: Tanja Kropivšek 
 
Tijana Bekid, Tarik Denanovid, Matija Đukanovid, Nikola 
Klipa, Sara Krstid, Antun Malnar, Marija Maneva, Ana 
Ravnjak, Matic Stare, Marija Stojkovska, Sara Trkmič, 
Jovana Vujanov 
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Nasveti naših svetovalk  
 
Marija Stojkovska: Posveti nekaj dragocenega časa samo sebi! 
Svoje otroške slike pogledam vsak dan, ker jih imam v svoji denarnici. Zadnjo pesem sem 
napisala 3. junija pred koncem šolskega leta. Vsak dan rišem, ampak zadnjo risbo sem 
narisala včeraj za mojo sestro Ano, ki jev 3. skupini. Nikoli nisem sama, ker je moja sestra 
vsak dan z menoj. 
 

Ana Ravnjak: Bodi aktiven! 
Izkoristite prosti čas, ki ga imate na voljo. Naučite se novega jezika, ki vam lepo zveni. 
Naučite se igrati šah, poslušajte glasbo … 
 

- Katera je tvoja najljubša pesem? 
Moja najljubša pesem je Emergency od Paramore. 

- Katera igra ti je všeč, pa je še ne znaš igrati? 
Meni je všeč badminton, znam ga igrati, ampak še nisem trenirala. 

- Kaj počnete s prijatelji, ko se družite? 
Ko sem s prijatelji, se hecamo. 
 

 
 

Marija Maneva: Posveti nekaj dragocenega časa samo sebi 
Pred 3 tedni sem nazadnje pogledala svoje otroške slike, ampak ena od njih j v denarnici. 
Pred pol leta sem napisala pesem z naslovom »Ne hodi brez slovesa«. Rada imam risanje, 
ampak zadnjo risbo sem narisala pred 2 mesecema v šoli. Kadar sem sama, berem knjige – 
ljubezenske romane, pozabim na računalnik, poslušam glasbo, ki me sprosti. 
 

Sara Krstid: V prostem času rada berem knjige, gledam TV, grem ven. Rada se tudi družim 

s prijatelji in grem na Facebook. V prostem času tudi spim in vozim kolo. 
 

Sara Trkmič: Nikoli se ne neham smejati. Izleti so mi smešni, tečaji so mi smešni, prijatelji 

so mi smešni, Mercatorji so mi smešni. Vse mi je smešno! Ko se smejem, se dobro počutim. 
 



 25 

Jovana Vujanov: Netopirji, Italijani, Tarik in veliko Mercatorjev v Sloveniji me vedno 

nasmejejo. Rada se smejim s svojimi prijatelji. Zelo nam je lepo. 
 

Nikola Klipa: Jaz bi lahko razveselil svoje starše in prijatelje. Starše bi razveselila 

razglednica Ljubljane in malo darilo. Moje najboljše prijatelje bi razveselilo neko darilo. 
 
Všeč mi je kriket. Igra se igra največ v Angliji in Indiji. Jaz bi rad šel v Anglijo in se naučil 
kriket.  
 

Matic Stare: Jaz zjutraj vstanem ob 8.00. Če se zjutraj zbudim prej, sem utrujen, zato ker 

grem pozno spat. Ne telovadim vsako jutro. To mi ni všeč, če vsak dan telovadim, zato ker 
moram vstati pred 8.00. Če se prebudim po 8. uri, imam rdeč obraz, ko se pogledam v 
ogledalo. Zjutraj po zajtrku se igram na računalniku. To je moja najljubša igrača. 
 

Tarik Čenanovič: Zjutraj vstanem ob 6.30. Dvignem se iz postelje, pogledam se v 

ogledalo in vidim … nič ne vidim. Zjutraj zgodaj vstanem. Če vstanem pozno, sem utrujen in 
dan je zanič. Oblečem se, nekaj pojem in grem teč. Tečem okrog 5 km. Ko se vrnem, se 
okopam in naredim nalogo za šolo. Pogledam televizijo in grem v šolo. To je moje jutro. 
 

Tijana Bekid: Posveti nekaj dragocenega časa samo sebi 
V prostem času rada berem knjigo. Sprehajam se s prijatelji. Moja najljubša knjiga je »The 
clicque«. Jaz tudi rada gledam TV, moj najljubši kanal je »Fox life«. A najraje spim. 
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6. skupina: Simona Gotal 
 
Antonio Bevilaqua, Marianna Blasutig, Judith Maria 
Borstner, Ivan Chiuch, Fabian Jakob Čertov, Johann 
Immanuel Hartmannsgruber, Elisa Kandutsch, Davide 
Maria Mansutti, Manuel Shwartz, Enrico Stulin, 
Elisabeta Trossolo, Petra Vogrig 
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Če bi bil … 
 

Kandutsch Elisa: Če bi bila žival, bi 

bila veverica, ker je majhna in gibčna. Če 
bi bila drevo, bi bila palma, ker raste v 
toplejših krajih. Če bi bila jed, bi bila pica, 
ker je dobra in te nasiti. Če bi bila obleka, 
bi bila majica, ker je udobna. 
 

Petra Vogrig: Če bi bila obleka, bi bila 

jeans, ker ga najraje nosim in je udoben. 
 

Manuel Schwarz: Če bi bil avto, bi bil 

najraje Nissan Skyline GT-R34, ker je hiter, 
lep, močen, športen, zanesljiv in zna 
'driftat'. Rad bi ga imel v srebrni in modri 
barvi, z NOS, z enim 'spojlerjem' in 
'bodykitom'. 
 

Davide Maria Mansutti: Če bi bil 

avto, bi bil najraje Poudino 4X4 Elegouteu, 

športen, hiter, z barvnim ognjem in zlato 
pobarvanim izpuhom. 
 

Judith Borstner: Če bi bila sadje, bi 

rada bila banana, ker raste v toplih 
državah in ker ljudje radi jejo banane. Če 
bi bila obleka, bi rada bila majica, ker mi je 
všeč. Če bi bila jed, bi rada bila torta, ker je 
sladka in jo rada jem. 
 

Johann Immanuel 
Hartmannsgruber: Če bi bil žival, bi 

bil ptica, ker je svobodna in brezskrbna. 
 

Fabian Čertov: Če bi bil žival, bi bil 

slon, ker mi potem nihče ne more nič 
narediti. 

 
 
 

Oglas za Bled in Olimje 
 

Ivan Chiuch in Marianna Blasutig:  

Na Bledu si lahko ogledaš jezero in na sredini leži otok. Na otoku stoji cerkev. Najameš lahko 
pletno, da prideš do otoka. Blizu jezera je travnata steza za bob. Na bližnjem hribu je blejski 
grad. Upamo, da boste preživeli lep dan. 

 

Judith Borstner in Davide Maria Mansutti:  
V Olimju si lahko ogledaš čokoladnico in lekarno. Blizu lekarne si ogledaš cerkev in za ogled 
najameš vodiča.  
Ko prideš v kopalni park, se lahko sončiš. Za kosilo in za piti lahko najdeš bar v centru 
kopalnega parka. Za igrati se lahko uporabljaš tobogane ali se lahko kopaš v bazenu, tudi 
kadar so valovi (v enem specifičnem bazenu). 

 

Elisabetta Trossolo in Fabian Čertov:  

Bazen v Olimju se imenuje Aqualuna. Je zelo lep in ima 7 toboganov. Lahko se sončiš, plavaš, 
se igraš in ješ. Imajo tudi animatorje. So štirje bazeni, v enem so tudi valovi. V Olimju lahko 
vidimo čokoladnico in tudi terme. Od kulturnih znamenitosti je zelo zanimiv samostan v 
Olimju. V samostanu je tudi najstarejša lekarna na svetu. 
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Antonio Bevilacqua:  

Olimje lahko najdemo v vzhodni Sloveniji. Je zelo lep kraj za preživeti konec tedna. Tam je 
velik termalni izvir, ki oskrbuje z vodo veliko bazenov. V bazenih so dejavnosti za odrasle in 
za otroke.  
Ampak tam niso samo bazeni, saj v Olimju lahko vidimo tudi pomembno cerkev z 
umetnostnimi, gastronomskimi, verskimi in kulturnimi posebnostmi. Otrokom bo zelo všeč 
čokoladnica, odraslim pa bosta všeč lekarna in cerkev. 

 

Elisa Kandutsch in Johann Immanuel Hartmannsgruber:  

Bled je eden od najlepših krajev v Sloveniji. Leži na Gorenjskem. Bled ima lepo jezero, v 
katerem je majhen otok. Ta otok je edini otok v celi Sloveniji. Zanimiva je tudi cerkev na 
otoku, kamor lahko greste s pletno. Pogled imate tudi na blejski grad in zadaj lahko vidite 
lepi Triglav. Veseli bomo, če pridete sem. Obljubljamo vam, da boste imeli lep in miren dan. 

 

Petra Vogrig in Enrico Stulin:  

Kraj blizu Olimja je zelo lep. Lahko si ogledaš živali kot so ptice in metulji. Tukaj je tudi 
čokoladnica, cerkev od germanov, samostan in veliko bazenov. Olimski grad ni zelo velik in 
se nahaja na vrhu gore, tori je polno kulturnih in starih stvari. Bazen ima dosti toboganov in 
ostalih igral, ki so zelo zabavna. 
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Moj najboljši prijatelj 
Petra Vogrig:  

Moja najljubša prijateljica se imenuje Marianna. Ima 15 let kot jaz. Rodila se je 6. aprila 
1994 in po horoskopu je oven. Ima rjave lase, ki segajo do ramen. Ima rjave, majhne oči in 
nosi očala. Ima eno sestro, ki se imenuje Cecilia in ima 20 let. Živi v Crostu s svojo družino, z 
mamo Danielo, očetom Luco, s sestro in svojima psoma Argom in Čiško. V prostem času 
rada igra klavir in zelo rada plava. Marianna je zelo simpatična in me zna poslušat. Je zelo 
lepa in dobra prijateljica. 

 

Marianna Blasutig:  

Petra je moja najljubša prijateljica. Ima 15 let in je z menoj obiskovala osnovno, srednjo in 
višjo šolo. Ima rjave kodraste lase in rjave oči. Ima mlajšo sestro, ki se imenuje Sofia in ima 
12 let. Jaz jo poznam že od otroštva, ker so se naši starši poznali že pred najinim rojstvom. 

 

Elisa Kandutsch:  

Moja najboljša prijateljica se imenuje Guilia. Ona je stara 17 let. Je visoka in suha, ima 
kratke svetle lase in zelene oči. Poznava se že od otroštva. Živeli sva v isti vasi, zdaj pa sem 
se preselila v drugo vas, ampak to ni problem, ker se kljub temu vidiva.  
Guilia je zelo simpatična in zabavna. Z njo se dobro razumem. Ona je potrpežljiva in me 
posluša. Če imam kakšno težavo, je ona prva, ki mi pomaga. Tudi ona igra klavir, tako da 
včasih igrava tudi štiriročno. To imam zelo rada in upam, da se bo najino prijateljstvo 
nadaljevalo tudi v prihodnosti. 

 

Johann Immanuel Hartmannsgruber:  

Vedno, ko hodim po svetu, najdem ljudi, ki so mi všeč. To pomeni, da sem spoznal veliko 
ljudi in sem dobil veliko prijateljev, ampak najboljšega prijatelja imam samo enega. Svojega 
najboljšega prijatelja, ki se imenuje Niels, sem poznal že v prvem razredu. Zelo je pameten 
in tudi takrat mi je pomagal v šoli. Niels mi vedno pomaga, včasih je šola, včasih gre za 
punco, včasih me življenje straši in potrebujem pomoč. Niels in jaz veliko skupaj narediva. 
Tudi, če samo hodiva v mesto, ni nikoli dolgočasno. Vse mi je lepo, ker mi moj prijatelj 
polepša dan. Ko sem bil bolan, je prišel na obisk in mi je pomagal. Jaz bi za njega enako 
storil. Saj veste, on je moj najboljši prijatelj. 

 

Manuel Schwarz: 

 Moj najboljši prijatelj je zabaven, zna me poslušat. Lahko mu vedno vse zaupam in me 
vsakič znova spravlja v dobro voljo. Z njim se lahko pogovarjam o vsem in me razume. Ve, 
kako se počutim, ne da mu karkoli rečem. Če ga potrebujem, je vedno tukaj in kadarkoli ga 
lahko pokličem. On se zna zabavat in biti resen. Zato je moj najboljši prijatelj. 

 

Fabian Čertov:  

Moj najboljši prijatelj je Rafael. On je star 16 let. Skupaj sva bila v vrtcu in v ljudski šoli. 
Zaradi tega se zelo dobro poznava in on ve vse o meni in tudi jaz o njem vse vem. Če imam 
problem, je on vedno tisti, ki pomaga rešiti problem. Tudi v vsaki situaciji je on na moji 
strani. Midva vedno organizirava največje zabave. 
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Judith Borstner:  

Moja najboljša prijateljica se imenuje Tanja. Ona je malo starejša od mene, ampak hodiva v 
isti razred. Poznam jo od tedaj naprej, ko sem prišla v novo šolo (šola za vzgojiteljice v 
Celovcu). Z njo se lahko zabavam in če potrebujem nekoga, ki me posluša, je vedno tu in mi 
pomaga pri reševanju problemov in me tolaži, če sem nesrečna in žalostna. 
Z njo sem našla veliko novih prijateljev in prijateljic. Ne bi si mogla predstavljati svojega 
življenja brez nje. Če se skregava, ne potrebujeva dolgo, da se spet razumeva. No ja, kaj pa 
naj naredim? Je moja najboljša prijateljica! 

 

Davide Maria Mansutti:  
Moj najljubši prijatelj se imenuje Giovanni Rucli, ampak prijatelji ga kličemo Buzzo. Giovanni 
je zelo simpatičen in prijazen in nosi očala. Ima rjave lase in igra bobne. Z mano igra tudi v 
rock bandu Noname. Rad se uči slovenščino in naslednje leto bo tudi on prišel na mladinsko 
poletno šolo. 

 

Antonio Bevilacqua:  

Moj najboljši prijatelj se vedno igra z menoj. On je zelo prijeten, ko se igra z menoj, ampak 
ko pridejo druge osebe, on zbeži, ker je zelo sramežljiv, jaz pa ostanem sam in se 
dolgočasim. On se zna vedno obnašati z mojimi čustvi: ko sem žalosten, ve, kako me 
razveseliti, ko sem vesel, si izmišljuje najboljše igre. Vedno mi pomaga z nalogami, ker je 
zelo moder, čeprav ni nikoli šel v šolo, če pa bi šel, bi bil odličnjak. 
Ko imam malico, bi mu hotel dati malo hrane, ampak on ni nikoli lačen in ne potrebuje nič, 
saj nima družine. Jaz bi hotel biti kot on, ampak potrebujem veliko stvari in moja družina 
skrbi zame. Če njega ne bi bilo, bi se jaz moral igrati z drugimi otroki, ki mi vedno nagajajo. 
On je najboljši prijatelj in bi hotel, da bi midva bila sama na celem svetu. 

 

Elisabetta Trossolo: 

 Jaz imam dve najboljši prijateljici, ki se imenujeta Andrea in Aurora. Andrea ima rjave in 
zelene oči in rjave lase. Je zelo simpatična. Aurora ima rjave oči in rjave lase. Tudi ona je zelo 
simpatična. Obe imata 13 let kakor jaz. Sta zelo lepi in smo vedno skupaj, tudi v šoli. Skupaj 
gremo v mesto in igramo odbojko in nogomet. Obe imam zelo rada. 

 

Ivan Chiuch:  

Giovanni je moj prijatelj od enajstega leta in je kot moj brat. Je prijazen in simpatičen, 
ampak včasih je nervozen. Je zelo priden, igra nogomet in zelo dobro igra na bobne. Je 
bobnar v mojem rock bandu. Je visok in malo debel. Imam ga rad, ampak ne hodi zelo hitro. 
Je zelo prijazen, ampak tudi neubogljiv. Pred dvema letoma je hodil na plavanje z mojo 
sestrično. 

 

Enrico Stulin:  

Moj najljubši prijatelj se imenuje Sebastiano. Ima 14 let in živi blizu mene. Ima rjave lase, je 
nizek (158 cm), ima zelene oči in je zelo, zelo simpatičen. Ukvarja se s tekom, ampak mu je 
všeč tudi nogomet. Ima enega brata, ki se imenuje Oliviero. Onadva se tepeta vsak dan in 
Sebastiano vedno zmaga. Je eden od prijateljev, ki me pelje s sabo na morje. 
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Sestavljanka iz črk 
 

Johann Immanuel 
Hartmannsgruber: 

 
Skloni, slovnica 
Ljubljana, lektorica 
Otok Bled, Olimje 
Vinogradi, Vogel 
Ednina 
Nanos, narod 
Šola, Špik, štruklji, Šmarna gora 
Čevljarski most 
Internacionalen, Izola 
Novo mesto, Nova Gorica 
Avsenik 
 

Fabian Čertov: 

 
SVOBODEN 
LJUBICA 
OELO 
VELJA 
ENICA 
NIČ 
ŠEST 
ČIST 
ITAK 
NOČ 
EV 
 
 

Antonio Bevilacqua: 

 
Naučili smo se 
                  Sklone 
   Ampak smo se tudi 
            Zabavali 
                  Ker 
           Simona 
   Je najboljša 
                 Učiteljica 
            In mi smo 
                   Najboljša 
       Skupina na svetu  

Manuel Hallegger: 

 
Sošolci 
Lipa 
Odlično 
vodnik 
Evolucija 
Naloge 
Šola 
Igre 
Negacija 
Alga 
 
 

 

Elisa Kandutsch in Marianna 
Blasutig: 

 
Slovenija 
Lepa  
Vesela 
Enkratna 
Nenavadna 
Športna 
Čista 
Inteloektualna 
Nedvoumna 
Artistična 
 
 

Petra Vogrig in Enrico Stulin: 
 
Skloni  
Ljubljana 
Originalna 
Velika 
Energična 
Narava 
Simpatična 
Čudovita 
Igre 
Nenavadna 
Artistična 
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Slovenija 
Luksemburg 
Oman 
Venezuela 
Etiopija 
Nizozemska 
Švedska 
Češka 
Italija 
Norveška 
Amerika 
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        7. skupina: Jasna Maček 
 
Sonia Dimnik, Andrés Dolenc, Lucia Maria Montañez, 
Matias Francisco Rant, Damian Guillermo Re, Mirian 
Noelia Senk, Matias Gabriel Urbančič, Matias Alejandro 
Urbančič 
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Matjaž Urbančič odgovarja 

bralcem revije Poletnik: 
 
Hej! 
Imam velik problem in ne vem, kako ga rešiti. Hodim v drugi letnik gimnazije in imam fanta, 
ki je star enako kot jaz. Skupaj sva že dve leti. Tudi on je hodil v gimnazijo, vendar se je zaradi 
slabih ocen prepisal in zdaj obiskuje prvi letnik srednje vzgojiteljske šole. Problem pa je v 
tem: v razredu sta samo dva fanta in 29 punc in mene muči ljubosumje. V odmorih, ko bi 
lahko bila skupaj, je raje z novimi sošolkami kot pa z mano. Razumem, da se šele zdaj 
spoznavajo, ampak to še ne pomeni, da zaradi tega lahko mene zapostavlja. Na njihovi šoli je 
ena punca iz drugega letnika, ki misli, da je najlepša na Zemlji. Večina dijakov je ne mara, 
toda moj fant na njej ne vidi nič slabega in je ves čas v njeni družbi. Ona pa ga ves čas osvaja, 
on se ji samo smeji, mene pa to ubija. Sva se že pogovorila glede tega, vendar si zatiska oči in 
mi pravi, da sem samo ljubosumna.  
Prosim, svetujte mi, kaj naj naredim, saj ga imam zelo rada in ga nočem izgubiti. 
Ljubica   

 
Draga Ljubica! 
Hej! 
Imaš zelo težek problem. Po eni strani, on želi spoznati punce iz svojega 
razreda, in imeti prijateljice, saj človek lahko ima punco za prijateljico, ali ne? 
Po drugi strani, pa moraš poskusiti resno pogovoriti se z njim, in tudi z 
njegovimi prijateljicami, saj si ti njegova punca. Bodi mu ti bolj blizu; in če pa to 
ne pomaga, kar ti se zbližaj s fanti!!! Tako boš videla, da bo tudi on ljubosumen 
in bo videl, da bi moral biti s tabo. 

 
 

Vprašalnik o prijateljih 

 
(Na vprašalnik so odgovarjali Mirian in Matija, Andrej in Damian, 
Lucia in Sonja ter Marjan in Matiaž.)  
 
1. Ali sta fant in dekle lahko tudi prijatelja? 

 Ja. Zato ker včasih ženske potrebujemo svetovanje od fantov in fantje od deklet.  

 Ja sta lahko fant in dekle prijatelja, ker včasih ti pomaga v ljubezenski stvari in v 
študiju.  

 Ja. 

 Ja, člahko sta prijatelja, ni potrebno, da kdo želi kaj več.  
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2. Kaj pa če nas prijatelj ne mara več? 
 Se bom pogovarjala z njim in vprašala, zakaj tisto misli.  

 Ga vprašam, kaj se je zgodilo in vemo potem kako nadaljujemo naše prijateljstvo.  

 Skušam pregledat, kaj nisem naredila dobro in vprašam.  

 Vprašali ga bi, zakaj ne želi več biti naš prijatelj, če pa res ne želi to, ga pa bomo 
pustili iti.  

 

3. Kje lahko spoznamo prijatelje? 
 Kjerkoli.  

 V različnih krajih po svetu.  

 Največ v šoli in domu, če ne v mestu itd. 

 Lahko jih spoznamo povsod: v šoli, na počitnicah, v domovih, v pogovoru z neznanimi 
osebami itd.  

 

4. Je važno, koliko prijateljev imamo? 
 Ne, ker čeprav imaš malo prijateljev ali več, isto lahko se zabavaš al pogovarjaš.  

 Ne, se mi zdi, da če smo zadovoljni med seboj.  

 Ne, je važno, da se spoznamo dobro s prijatelji.  

 Ne, ni važno koliko, ampak kakšne! Če praviš, da ga imaš, pa ni ti toliko poznan ali 
prijazen, se lažeš.  

 

5. Kdo je dober prijatelj? 
 Tisti, ki te posluša, ti svetuje in te ima rad.  

 Ki ti pomaga, kadar imaš en problem. 

 Tisti, ki te sliši, ti pomaga, te svetuje in je zmeraj s teboj.  

 Kdor te posluša, ko imaš kakšni problem, kdor te potolaži, kdor ti zmeraj pomaga brez 
dobička, kdor te razume. 

 

6. So lahko tudi starši naši prijatelji? 
 Ja. Ker nas poznajo in vejo, kaj nam lahko svetujejo.  

 Ja, ampak ne za vse stvari.  

 Točno niso prijatelji, ampak ti vseeno lahko svetujejo resničnost in ljubezen do 
drugega.  

 

7. Je prijatelj lahko tudi nekdo, ki je starejši ali mlajši od nas? 
 Ja. Na primer če je starejši in bolj izkušen, in mlajši, ker te lahko posluša.  

 Ja.  

 Ja, ker javno lahko pridobiš od njega več kot kdor koli tvoje starosti.   
 

8. Dober prijatelj: 

 SME: 
 Sme pomagati prijatelju, ko rabi pomoč ali je v težavah.  

 Sme pomagati prijatelju ko pomoč potrebuje in tako mu vedno pomaga.  
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 Sme pomagati.  

 Zaupanje.  
 

 NE SME: 
 se lažit, ker če ne zgubiš zaupanje prijateljev, biti nedostopen.  

 Udariti, opravljati.  

 Prijatelj ne sme lažit.  

 Razočarati njegova prijatelja.  

 Biti histeričen.  
 

 MORA: 
 Mora biti srečen in ljubezniv.  

 Mora biti potrpežljiv, zvest in dober. 

 Mora zaupat, poslušati in razumeti.  

 Mora pomagati, kadar drug sosed ima en problem, paziti.  

 Mora poslušati, ko imam dobre in lsabe stvari za povedat.  

 

 NI TREBA: 
 Da je zaletav, zato da se bosta razumela.  

 Nagajati, lagati.  

 Ni treba se prepirat.  

 Ni treba, da je enak meni. 

 Ni trebaq se prepirati, ko drugače mislimo.  
 

LAHKO: 
 Je ljubeč, ker je krasno zvedeti, kako te ima rad.  

 Joka s teboj, se smeje.  

 Lahko ga kličeš vsak čas, on zmeraj te posluša.  

 Lahko misli, kakor on misli in dela, kar hoče, ampak mi more biti zvest prijatelj.  

 Fant in dekle sta lahko vedno dobra prijatelja.  
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Ljubezenska zgodba 

 
A) Sonjina zgodba 
Kdo je on?  

 On je Jože Rupnik. Ima 43 let, dela pri podjetju od serenisima. V 
prostem času se igra z računalnikom in tudi s svojo hčerjo in 
sinovi. Kdaj potuje zaradi dela v Evropo in Ameriko.  

Kdo je ona? 

 Ona se imenuje Nadia Diaz, ima 39 let, dela doma. Študira za 
kuharico in v prostem času se igra tudi z Jožetom in svojimi 
sinovi. Ampak v preteklosti je delala kot stevardesa.  

Kako sta se spoznala? 

 Nekega dne se je Jože peljal z argentinskim letalom. Tam je 
spoznal Nadio, ko je bila stevardesa. Jože jo je gledal in je postal 
leden zaradi njene lepote.  

Kaj se je zgodilo potem? 

 Pogovarjala sta e in sta se poljubila. Čez nekaj let sta se poročila 
in imela sinove. Tako sta živela svoje najboljše življenje.  
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B) Matijeva zgodba 
Kdo je on? 

 On je Boštjan. Ima 32 let, igra nogomet v Argentini. Rad spi in 
je. 

Kdo je ona? 

 Ona je Neda, je zelo debela. Stara je 31 let in nič ne dela.  
Kako sta se spoznala? 

 Sta se spoznala na gasilski veselici. On je plesal in Neda pa 
gledala. To je bilo v Rakeku.  

Kaj se je zgodilo potem?  

 Potem pa sta se veliko poljubljala in imela 4 otroke.  
 

C) Mirianova zgodba 
Kdo je on? 

 On je mlad fant, njegovo ime je Valentin. Ima 19 let. V prostem 
času rad igra žogo oziroma nogomet s svojimi prijatelji in igra 
kitaro, študira na fakulteti za inžinirje.  

Kdo je ona? 

 Ona je Nina. Ima 18 let. V prostem času rada poje, igra odbojko 
in se zabava s svojimi prijateljicami. Tudi se uči plesat tango, 
kjer mu je zelo všeč. Nina bo nehala šolo to leto. 

Kako sta se spoznala? 

 Sta se spoznala v šoli, ker oba sta v istem razredu, preden Nina 
gre na kosilo, se je zaletela z Valentinom. Potem Valentin, ko je 
bil pri kosilu, je videl, da je brala, in je šel k njej in ji rekel, da 
pozna njeno knjigo in začela sta se pogovarjati.  

Kaj se je zgodilo potem? 

 Sčasom oba sta se veliko še spoznala, prvi je bilo težko, ker on je 
študent in ona je … in včasih sta se obiskovala. Postala sta fant 
in deklica, ker oba imata skoraj enako mišljenje.  
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8. skupina: Zvonka Kajba 
 
Desirée Canzian, Francesco Chiabai, Mirko Chiuch, Leila 
Crociati, Mariana Patricia Fantini, Leonardo Gaser, Alina 
Kapun, Marco Maria Mansutti, Ivan Namor, Alejo 
Matias Smalc, Maria Založnik, Patricia Založnik  



Ljubezen  
 

Desiree Canzian 
 
Ljubezen je kot sonce, 
blešči na nebu, 
je močna 
in neskončna, 
vsi ne dobijo ljubezni 
in postanejo strastno jezni. 
 
Ljubezen je kot roža, 
se važi in je lepa, 
čudovita je 
in lepih barv, 
ne vidijo je vsi, 
ampak se lahko smejijo. 
 
Ljubezen je kotmavrica, 
je raznobarvna, 
se pojavi redkokdaj 
in pride veselit ljudi, 
dobiti ljubezen je čudovito, 
včasih tudi skrito. 
 
Kakšenkrat pa ljubezen je kot smrt, 
črna in žalostna, 
dolgočasna in 
veliko se joče, 
večkrat ljudje se pustijo 
in potem tudi ne spijo. 
 
Ljubezen je lahko gnila, 
ljubezen nima vedno srečnega konca, 
ne, mogoče skoraj nikoli, 
ampak dokler obstaja, je zelo lepa. 
 

 
 
 
 

Ljubezen  
 

Leila Crociati:  
 
Ljubezen je, kot sladka noč, 
Ki iz misli ne gre proč, 
Kakšenkrat vzbuja smeh, 
Drugič pa je jezen cel svet. 
 
Brez ljubezni ne bi živeli, 
A vsi jo imamo v želji, 
Neprestano jo hočemo, 
Nekateri se tudi jočejo. 
 
Ljubezen je do matere, 
Ki te prvič objema, ko si majhen, 
In te iz njenih prsi hrani, 
In ko imaš rano, je ona, ki te zdravi.  
 
Ljubezen do očeta, 
Ki se igra s tabo, 
Z njim nisi slabo, 
Ko te objema, pa se počutiš varna.  
 
Ljubezen je, ko ne moreš živeti brez njega, 
Z njim je kot, da se svet prebuja, 
Ti si njena zvezda bleščeča, 
V vesolju si njena sreča. 
 
Ljubezen je sonce, 
Po nevihti ali dežju, 
Ko se zbudiš zjutraj in dobiš osebo, ki te 
ima rada, 
Misliš, da si kot diamant draga.  
 
Ljubezen je maksimum veselja, 
Je kot kaplja dežja, 
V roži komaj prišla na dan, 
In misliš, da si ti z njegovo pobožo. 
 
Njegove oči te privlačijo, 
In v njih si se izgubila, 
Ne dobiš pravo pot, 
To pomeni, da si zaljubljena.  
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Nenavadna časopisna novica 
 

Maria Založnik: Nesreča 
V ponedeljek, 6. 7. 2009, se je zgodila ena nesreča. Avto je zapeljal v drugi. Mož ni videl, da je na 
semaforju rdeča luč. Potem se je zapeljal v drugi avto. To se je zgodilo v centru Ljubljane. Hvala 
Bogu, da se mož in žena nista ranila. 
 
 

Marco Maria Mansutti, Francesco Chiabi: Divji prašič zasede tržaški Trg 
»Enotnosti« 
Danes zjutraj, ko so vsi spali, je divji prašič prišel s Krasa v Trst. Ko so se Tržačani zbudili, so dobili 
nenavadno žival na svojem trgu. Meščani, ker niso bili navajeni na divje živali, so se veliko bali in 
kričali. Ob deseti uri je ena stara žena klicala policijo, da bi jo reševali. Ko je policija prišla, ni mogla 
ujeti divjega prašiča, ker je tekel zelo hitro. Minilo je nekaj časa in ob enajsti uri so ga ujeli in so ga 
prinesli spet na Kras. Vse se je torej dobro končalo in se je dan srečno končal. 
 

Leonardo Gaser: 
Potnikom, ki so se vračali s počitnic v Španiji, so sporočili, da bo njihov let zaradi tehnične napake 
na letalu imel osemurno zamudo. Letalo bi moral popraviti mehanik, ki pa je bil v tujini. 
Eden izmed potnikov se je predstavil kot izkušeni inženir za letala in ponudil svojo pomoč pri 
odpravi napake. Potnik je tehnične težave hitro odpravil, letalo pa je s samo 35-minutno zamudo 
prišlo do cilja. 
 

Mariana Patricia Fantini: Novi dinozaver v Afganistanu 
V nedeljo 6. 7. 1997 so arheologi našli jajce dinozavra na jugu lepega mesta v Afganistanu. 
Presenečeni so ga preštudirali v laboratoriju in spoznali da je to nova zvrst dinozavra. Zanimalo jih 
je tudi če so v bližini tudi kosti njegove matere ali drugih dinozavrov. Skrbno so delali, kopali in 
preiskovali ves okraj … delali so več let, a po mnogem času so končno našli velikansko kost. Potem 
še več kosti in včeraj so lahko sestavili velikansko okostje matere malega dinozavrčka. Merila je 
300 m, visoka pa je bila 50 m. Res je to velika iznajdba. Arheologi bojo še veliko študirali o njem da 
bi dobili njegove gene.  
 
 

Črna kronika 
 

Patricia Založnik: Ena majhna deklica se je zgubila 
Včeraj v Celovcu se je ena majhna deklica zgubila. Njena mamica, ki se imenuje Laura, je bila v 
trgovini. Mimi, tako se imenuje ta deklica, je naprej šla. Mamica jo tu ni videla. Gospa Laura se je 
zelo ustrašila, ker njene hčerke ni tukaj bilo, zato je poklicala policijo. 
Majhna Mimi je bila v trgovini pri čokoladi. 
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Alejo Matías Smalc: Moj odnos s starši 
Imam ata in mamo. Z njima se imam zelo lepo in se veliko pogovarjamo. Res se veliko pogovarjam 
z njima, še bolj pa pri večerji. Kot vsaka družina imamo tudi probleme, ampak jih  skušamo hitro 
popraviti. Imam tudi sestro, s katero se imava tudi lepo. Skušava ne veliko si nagajati, da ne bi bilo 
staršem treba naju kaznovati. 
Morda zgleda da moji starši vplivajo ves čas v mojem življenju. Domov prihajam zelo pozno, zaradi 
šole ali zaradi športa. Oče me ob sobotah pelje igrat rokomet. Mama je profesorica biologije, torej 
mi včasih pomaga z domačimi nalogami. 
Jih imam zelo rad. Pustita mi čas tudi za zabavo kadar sem utrujen in dovolita mi ob petkih iti 
plesat s prijatelji. 
 

Vaje v slogu 

 

Marco Maria Mansutti in Alina Kapun:  
Neki mladenič stoji na avtobusni postaji in čaka avtobus. Ravnokar je kupil budilko in jo spravlja v 
torbo. S sabo ima tudi rdeč telefon, ki ga nese popravit. Stopi na avtobus. Na njem je velika gneča. 
Ljudje se prerivajo in gledajo telefon in fanta. Ko se eden izmed sedežev sprazni, se mladenič 
usede nanj, na kolena pa si položi rdeči telefon. (Navita budilka v torbi) nenadoma zazvoni. Ljudje 
gledajo in pričakujejo … Fant dvigne telefonsko slušalko, jo ponudi najbolj radovednemu sopotniku 
in reče: »Za vas je, gospod.« 
Gospod reče: «Ja, hvala, gotovo je mama, ki kliče iz Avstralije.« In vzame telefon. Začne govoriti: 
»Dober dan, mama, kako ti je, vse dobro …?« Mine ena ura in gospod konča pogovor. Vrne telefon 
otroku. Fantek vzame mobitel in gleda na ekran. Pisalo je, da mora plačati 1000 €. 
 

Desirée Canzian in Leonardo Gaser: 
Neki mladenič stoji na avtobusni postaji in čaka avtobus. Ravnokar je kupil budilko in jo spravlja v 
torbo. S sabo ima tudi rdeč telefon, ki ga nese popravit. Ko stopi na avtobus, vidi v njem veliko 
gnečo. Ko se eden izmed sedežev sprazni, se mladenič usede nanj, na kolena pa si položi rdeči 
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telefon. Nato zazvoni navita budilka ki jo je imel v torbi. Ljudje ga gledajo in se sprašujejo za kaj se 
gre. Fant pa dvigne telefonsko slušalko, jo ponudi najbolj radovednemu sopotniku in reče: «Za vas 
je gospod. Mislim, da je vaša mama! Zgleda zelo jezna …« 
Nato se vsi začnejo smejati, gospod pa je osramočeno gledal na tla. 
 
 

Mirko Chiuch in Mariana Patrizia Fantini: 
Nekega dne je Marko stal na avtobusni postaji in utrujen čakal avtobus. S sabo je imel veliko torbo 
v kateri je bila budilka in rdeč telefon. Stopi na avtobus, kjer je bilo veliko ljudi, ki so se prerivali in 
kričali. Čez nekaj časa se je spraznil eden izmed sedežev. Marko se je udobno sedel in zaspal. 
Nenadoma je zazvonila budilka. Obupani ljudje so ga grdo gledali in pa so pričakovali da jo ugasne. 
Ampak še vedno trdno spi. 
Ob vsakem trenutku ki mini so ljudje bolj hudi, torej so ga hitro zbudili. Osramočen je izstopil iz 
avtobusa. 
 
 

Patricia Založnik in Francesco Chiabai: 
Nekoč je bil en fant ki se imenuje Jože. On je čakal avtobus. Ima tudi rdeč telefon ki ne dela in ki ga 
nese popravit. Ko je v avtobusu, telefon zazvoni. Vsi gledajo grdo fanta. Jože dvigne telefonsko 
slušalko in reče: »Za vas je, gospod.« Potem pride ena deklica ki ima dolge svetle lase. Ona se 
imenuje Silvija. Silvija vzame telefonsko slušalko in govori: «Abra kadabra simsala bim, hočem biti 
en pes.« In pufff. Silvia je postala en pes. 
 
 

Maria Založnik in Ivan Manor: 
A: Živjo. 
B: Živjo. Kje si bila? 
A: Sem čakala na avtobus. Veš kaj sem videla? 
B: Ne, kaj? 
A: Neki mladenič je vstopil v avtobus in s sabo je imel rdeč telefon in vsi so gledali na telefon. Kar 
naenkrat začne zvoniti. Avtobus je bil poln ljudi, ki so pričakovali kaj bi fant naredil. 
B: Kaj je naredil? 
A: Fant je dvignil telefonsko slušalko in jo je ponudil sopotniku. In je rekel: »Za vas je, gospod.« 
B: Kako smešno! Kako je ta gospod reagiral? 
A: Vsi so mislili, da se bo gospod razjezil ampak on se je smejal. Potem so se vsi sopotniki 
zasmejali. 
B: Bi hotel tudi jaz biti tam. Jutri bom prišel tudi jaz čakat na avtobus. Mogoče bo spet naredil isto 
šalo. 
A: Se vidimo! 
B: Nasvidenje. 
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9. skupina: Helena Nadižar 
 
Michele De Toni, Valeria Gaser, Niko Janežič, Elizabeth 
Cristina Jeretina, Maria Gabriela Malovrh, Boris Gabriel 
Malovrh, Danijel Mervig, Veronica Elizabeth Papež, Zoran 
Pavlovic, Kristina Pavlovid, Dajana Sredid, Amalia Stulin  
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Razglednice iz Ljubljane 
 

Kristina Pavlovid: 
 
Draga prijateljica, 
pišem ti, ker sem zelo srečna tukaj. Tukaj sem spoznala veliko prijateljev iz celega sveta. 
Včeraj smo šli na ogled Ljubljane in moram povedati, da je Ljubljana zelo lepo mestoin 
mislim, da ti bo tudi všeč. Bili smo na Prešernovem trgu in nam je asistentka povedala nekaj 
o Prešernu. 
Tukaj se imam zelo lepo in se čez 1 mesec vidiva in seveda bova šla na kavo in ti bom vse 
natančno povedala. 

Lep pozdrav, 
Kristina 

 

 

Zoran Pavlovid 
 
Dragi starši, 
pošiljam vam razglednico od prelepe Ljubljane. Zelo dobro se počutim in mi je zelo zanimivo 
tukaj. Fajn se učimo v šoli in imam veliko prijateljev. Upam, da sta vidva tudi dobro in da se 
bomo videli kmalu. 

Lep pozdrav, 
Zoran 

 
Včeraj smo šli na ogled v Ljubljano. Gledali smo Prešernov trg, stari del Ljubljane in neke 
druge znamenitosti. 

 
 

Veronika Papež: 
 
Draga Nežka! 
 
Včeraj sem prišla v Ljubljano. Spoznali smo jo in se sprehajali po mestu. Videla sem zelo lepe 
stavbe in hiše in tudi čiste ceste. Ljudje v tej deželi so zelo prijazni in tudi zanimivi. Smo se 
zelo zabavali, čeprav je veliko deževalo. Jutri pa bomo obiskali Postojnsko jamo. Pozneje ti 
bom poslala še drugo pismo, v katerem ti bom pisala, kako je bilo. Se vidimo. 
 

tvoja sestra 
Veronika 
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Elizabeth Jeretina: 
 
Draga Marjanca! 
 
Kako se imaš? Tukaj vse v redu. Včeraj smo šli na sprehod v Ljubljano. Obiskali smo 
Tromostovje, hodili po lepih cestah in opazovali nove trgovine. Malo je tudi deževalo, 
ampak hvala Bogu vreme gre na boljše. 
 
Upam, da se kmalu vidimo! 
Pošiljam ti lepe pozdrave. 

Lizi Jeretina 
 

 
 

Gabriela Malovrh: 
 
Draga Magali, 
 
včeraj sem spoznala Ljubljano, glavno mesto Ljubljane. 

Ljubljana je zelo staro mesto, ki ima ogromno spomenikov kot naprimer 
Prešernov spomenik. Zraven spomenika je tudi trg, kjer prodajajo veliko različnih stvari. 
Spoznali smo tudi knjižnico in katedralo. Vse je čisto in urejeno, ne kot v mestu Buenos 
Aires. 

Na žalost je včeraj deževalo, a vseeno smo se lepo imeli. 
Drugič ti pošljem slike. 

LP 
Gabi 
 

 
 

Danijel Mevrig: 
 
Draga družina, 
včeraj smo si ogledali Ljubljano. Iz dijaškega doma smo peš odši v center Ljubljane. 
Ogledali smo si najvažnejše trge, kot npr. Prešernov trg. Ogledali smo si tudi stolnico z 
znamenitimi vrati, ki simbolizirajo zgodovino Slovenije. Povzpeli smo se tudi na Ljubljanski 
grad, kjer je bil razgled čudovit. 

Lep pozdrav iz čudovitega mesta, 
Danijel 
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Kristina Pavlovid 
 
Ko v Slovenijo potujem, 
sorodnike obiskujem, 
veliko oblačil kupujem 
in s prijateljicami si dopisujem. 
 
V slovenščini napredujem 
in vedno se dokazujem … 
nakit izdelujem 
in kako naj ga prodam načrtujem. 
 

Zoran Pavlovid 
 
Slovenijo sem obiskoval, 
povsod sem potoval, 
nič nisem kupoval, 
nič pa tudi daroval. 
 
V Ljubljani si znamenitosti ogledujem, 
domačo nalogo izpisujem, 
zelo rad napredujem 
in vse učiteljici dolgujem. 

 
 

Moje učenje slovenščine 
 

Michele De Toni:  
 
Slovenski jezik se učim že celo življenje. Ko sem se rodil, je moja mama govorila slovenski jezik in 
jaz sem se ga naučil. Ko sem imel tri leta, sem šel v vrtec, kjer so tudi govorili slovenski jezik. Potem 
sem obiskoval dvojezično osnovno šolo v Špetru. Tam sem se naučil veliko slovenščine. Ko sem bil 
star enajst let, sem nadaljeval učenje slovenščine kot tuji jezik v nižji srednji šoli v Špetru. Tu sem 
imel odlično profesorico, ki me je naučila veliko slovenščine. 
In sedaj sem v poletni šoli, da bi se učil še več in boljše slovenski jezik. 
 
 

Dajana Sredid:  
 
Slovenščino sem se začela učiti pred 2 letoma. Pouk imamo enkrat na nedeljo. Pouk traja eno uro 
in pol. Drugič sem na poletni šoli. Lani sem bila v Kamniku. Rada se učim in mi ni težko. Tudi babica 
mi pomaga s slovenščino in se z menoj pogovarja v slovenščini. Na poletni šoli lansko leto sem se 
zelo veliko naučila in upam, da bo tako tudi to leto. In seveda tukaj so odlični prijatelji. 
Dosti za danes  

 
 

Moj prvi obisk Slovenije 

Boris Malovrh:  
 
Moj prvi obisk Slovenije je bil leta 2005. Prišel sem z mojo družino in staro mamo. Najprej smo šli v 
Rim, kjer smo videli papeža in veliko muzejev. 
Slovenija nam je bila zelo všeč. Obiskovali smo sorodnike v Šentjoštu in Škofji Loki. Slovenija nas je 
zelo presenetila zato, ker je zelo čista in urejena. Tudi smo šli v Ljubljano, kjer se turisti slikajo 
povsod in vsi se zabavajo. Vsi smo spoznali nove kraje in nove ljudi. 
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ABECEDA:  

Med filmsko predstavo 

 

 
Valerija Gaser in Viktorija Meklin (10. skupina) 

 
Ali veš, kakšen je naslov filma? 
»Bober v Ljubljani« 
Cel film govori o bobru? 
Če hočeš, ti lahko povem, ampak je boljše, da gledaš film. 
Dej, povej mi, prosim! 
Emm … je o bobru, ki je plaval čez Ljubljanico in se je zgubil v Sloveniji. 
Ful trapasto! Zakaj si me peljala gledat ta film? 
Glej! Nisem vedela, da ti bobri niso všeč! 
Hitro! Pojdiva domov, preden se začne. 
Izhod je predaleč! Ne smeva motiti ljudi, ki gledajo film! 
Joj! … Kaj naj narediva? 
Ko pride druga oseba, ki se hoče usesti, gremo hitro do izhoda. 
Lahko to narediva, ampak ne vem, če bo kdo prišel, film se je že začel. 
Morda bo, nikoli ne veš! 
Nobeden ne bo prišel, boš videla! 
Ok. Potem greva hitro ven od tu! 
Pojdiva! 
Res sem vesela, da sva šli ven! 
Seveda! Ne bi mogla več časa zdržati. 
Štiri ure bi morali zdržati, ker je tako dolg film! 
Tokrat sva bili zelo pametni, ker zdaj lahko greva na bovling. 
U redu! Greva peš ali z vlakom? 
Vlak bo odšel! Morava pohiteti. 
Zmešana si! Ne bova nikoli prišli pravočasno do vlaka! 
Že bova! Samo teci za mano. 
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ABECEDA: Med koncertom 

 

 
Niko Janežič in Marko Weiss (10. skupina):  
 
A ti je všeč? 
Boa ja! 
Cena za vstopnico je bila zelo visoka. 
Čisto visoka. 
Denarja mi je zmanjkalo. 
En evro še imam. 
Fajn! 
Glej, zdaj pride naslednja skupina! 
Hudič, ti so dobri. 
Iron Maden? 
Ja, sveda! 
Kul! 
Lahko mi posodiš denar? 
Mogoče. Moram pogledati, ampak mislim, da ga sam nimam več. 
Ne no! 
Oprosti. 
Pa ni kaj, bom že drugače prišel do denarja. 
Res, a še koga poznaš? 
Samo nekatere ljudi. 
Šumijo gozdovi domači! 
Tiho bodi. 
Uj, zdaj bojo igrali mojo najljubšo pesem. 
Veš, da je ta pesem stara že deset let? 
Zelo zanimivo, zzzzzz… 
Žal mi je. 
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ABECEDA: v trgovini 

 
 

Amalia Stulin: 
 
Ali si kupila sadje? 
Banane sem kupila. Cenejše so. 
Cena se splača? 
Češnje so bolj poceni, ampak banane so zrele. 
Da, vidim. 
Ej,pridi sem. Katero zvrst knjig najraje bereš? 
Fantastične so najlepše. 
Gotovo, ampak meni niso všeč grozljivke. 
Horror? Bomo kupile nekaj knjig? 
Itak, imamo denar … 
Ja, ampak ni primerne knjige zame. 
Katere knjige rada bereš? 
Lahko bi brala vsako zvrst knjig, ampak najraje berem kriminalke. 
Mmmh … Si že brala romane Agathe Christhie? 
Ne še. 
Oh, torej moraš jih prebrati! 
Pač katero? 
Rada imam In potem ni ostal nihče več, ampak tudi Nema priča je zelo lep. 
Si mogoče prebrala Trinajst pri večerji? 
Še nisem, ampak jo bom kupila danes. 
Tudi ta bi lahko bil lep … 
Umor na Orient ekspresu? Ja, zakaj ne … 
Velja! Gremo plačat! 
Zeležnica odpusti postajo ob šestih … 
Že smo v zamudi … 
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10. skupina: Irena Jerovšek Vogrinc 
 
Fedra Crociati, Luka Matej Đevenica, Stefania Leber, Sofia 
Ana Loboda, Marco Damian Malovrh, Mikaela Kristina 
Mehle, Victoria Meklin, Katia Marina Oblak, Nataša Ianina 
Urbančič, Marko Weiss 
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Ljubezenska zgodba 
Kdo je on (kakšen je, koliko je star, kaj je po poklicu, kaj rad dela v prostem času ...)? On je Jože 
Smolek, ima 78 let. Po poklicu je dizajner vreč za smeti. Rad gleda črno-bele filme. 
 
Kdo je ona (kakšna je, koliko je stara, kaj je po poklicu, kaj rada dela v prostem času ...)? Irena je 
lepo dekle, stara je 32 let, po poklicu je profesorica. Rada obiskuje Postojnsko jamo. Rada se igra z 
otroki v prostem času. 
 
Kako sta se spoznala (kaj je delal on, kaj je delala ona, kje sta se spoznala)? On je bil v kinu, je 
gledal film v katerem je ona nastopila. Ko je on hodil po Ljubjani jo je videl in sta se v tistem 
trenutku poročila. 
 
Kaj se je zgodilo potem? Šla sta na dopust in skušala dobiti otroke, toda ni uspelo. Zato sta 
posvojila fanta iz Afrike. 

---- 

Kdo je on (kakšen je, koliko je star, kaj je po poklicu, kaj rad dela v prostem času ...)? Jože Gaden 
je lep, ima lepo brado in nos. Po poklicu je sodar. Rad pripoveduje zgodbe in igra ragby v prostem 
času. 
 
Kdo je ona (kakšna je, koliko je stara, kaj je po poklicu, kaj rada dela v prostem času ...)? Ona je 
Elizabeth, je stara 14 let, po poklicu je študentka in hoče biti plesalka. 
 
Kako sta se spoznala (kaj je delal on, kaj je delala ona, kje sta se spoznala)? On se je vozil z avtom 
in jo je skoraj povozil. 
 
Kaj se je zgodilo potem? On in Ona sta se poročila in imela 12 otrok. Pri dvanajstem otroku je ona 
umrla. In on si je dobil drugo žensko. 

---- 

Kdo je on (kakšen je, koliko je star, kaj je po poklicu, kaj rad dela v prostem času ...)? On je visok, 
ima blond lase, študent, igra košarko. Vem samo, da se imenuje Niko in živi v Trstu. 
 
Kdo je ona (kakšna je, koliko je stara, kaj je po poklicu, kaj rada dela v prostem času ...)? Ona se 
imenuje Klara, je stara 18 let in se uči v šoli. Rada gleda televizijo, ampak tudi veliko bere. Je visoka 
in ima dolge lase. 
 
Kako sta se spoznala (kaj je delal on, kaj je delala ona, kje sta se spoznala)? Spoznala sta se pred 
kratkim na enem rojstnem dnevu. Oba sta prijatelja tistega, ki je praznoval in sta se začela 
pogovarjati in končno sta se še videla potem in se zaljubila. 
 
Kaj se je zgodilo potem? Začela sta se pogovarjati in njej je bil on všeč; tako sta se zaljubila in po 
nekaj letih sta se poročila. 

---- 
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Kdo je on (kakšen je, koliko je star, kaj je po poklicu, kaj rad dela v prostem času ...)? Ime mu je 
Žiga in star je 23 let: Študira fiziko in matematiko. On je zelo strahopeten človek. V prostem času 
večinoma igra PS ali bere knjige. 
 
Kdo je ona (kakšna je, koliko je stara, kaj je po poklicu, kaj rada dela v prostem času ...)? Ona je 
Roberta Mladič. Je 99 let stara. Je že dolgo v penziji. Rada igra bingo in bere knjige. 
 
Kako sta se spoznala (kaj je delal on, kaj je delala ona, kje sta se spoznala)? Spoznala sta se na eni 
veselici. Oba sta delala v isti tovarni a se nista poznala. 
 
Kaj se je zgodilo potem? Potem se je zgodilo, da sta skupaj šla v kino. In potem sta se poročila in 
imela dva otroka. 

---- 

Kdo je on (kakšen je, koliko je star, kaj je po poklicu, kaj rad dela v prostem času ...)? On je Saše. 
Po poklicu je prodajalec pri Mercatorju. Zelo rad poljublja ženske in igra kitaro. 
 
Kdo je ona (kakšna je, koliko je stara, kaj je po poklicu, kaj rada dela v prostem času ...)? Ona je 
Petra Zdovc. Ima 32 let. Po poklicu je zdravnica. Dela v bolnici z majhnimi otroki. V prostem času 
povabi prijateljice v njeno hišo. Rada se z njimi pogovarja. Rada pomaga. 
 
Kako sta se spoznala (kaj je delal on, kaj je delala ona, kje sta se spoznala)? Spoznala sta se v 
Ljubljani. On je hodil po cesti, njej so padli zvezki po cesti in tako ji je on pomagal in zvečer jo je 
poklical. 
 
Kaj se je zgodilo potem? Sta začela hoditi in pogovor je bil dolg. Sta popila zelo dobro kavo in on jo 
je povabil na novo srečanje. Ona je rekla, da ja. 

 

Marko Weiss:  

Vladimir je star 40 let. Po poklicu je inženir. V prostem času se zelo intenzivno ukvarja z 
računalnikom. Zelo rad bere, zato je tudi precej pameten človek. Kar ne mara, je glasba. Simona je 
stara 32 let in dela kot frizerka. Ona ljubi nakit. Vladimir in Simona sta se spoznala v knjižnici. Oba 
sta si sposodila isto knjigo. Takoj sta se pogovarjala o literaturi. Vedno znova sta se srečevala v 
knjižnici in diskutirala. Nekega dne je Vladimir Simono povabil na večerjo. Zaljubila sta se zelo hitro 
in po dveh letih sta se poročila na ljubljanskem gradu. Bila je zelo lepa poroka. Dobila sta dva 
otroka. Po petnajstih letih je Simona umrla v hudi prometni nesreči. Vladimir pa je naredil 
samomor, ker brez nje ni mogel več živeti. Otroka Marko in Luka sta po tej tragediji živela pri 
babici. 
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Zgodba iz petih besed 
 

Katja Oblak:  
Marjeta je slovenistka in je bila utrujena po dolgem dnevu. Delala je že celo jutro in popoldne. 
Kadar je odhajala domov, je šla mimogrede skozi restavracijo s hitro prehrano. Bila je lačna, 
ampak ni hotela jesti take jedi, saj je prejšnji teden kupila tehtnico in se je tehtala in zavedala se 
je, da se je zredila. Njen videz je postal drugačen, njen fant, ki se ukvarja z dirkanjem z avtomobili, 
pa ji je rekel, da ona pretirava in da je lepa kakor je. 

 

Fedra Crociati:  
Poležavala sem na zelenici na mojem vrtu. Razmišljala sem, kako lepo bi bilo, če bi poskusila s 
padalstvom. Zelo mi je všeč skakati v neskončnost in potipati nebo. Žal moj mož, ki je v tistem 
trenutku prihajal s krožnikom testenin, noče, da se jaz  ukvarjam s tem zelo nevarnim športom. 
On ljubi štafeto, ampak jaz jo sovražim. 

 

Mikaela Mehle:  
Jana se zelo rada ukvarja s športom. Ona bi vsak dan kaj trenirala. Ukvarja se z veslanjem in 
rokometom in plavanjem. Najbolj ji je všeč veslanje. Ona se udeležuje različnih tekem in dobi 
prvenstvo. V šoli pa je bila dobra učenka in prijazna sošolka. Nekega dne se je skregala s 
prijateljico in postala zelo žalostna. To je začelo vplivati na športnih tekmah zato, ker ni vedela, 
kako rešiti ta problem. Mamin nasvet je bil, naj govori z njeno prijateljico in ji oprosti. Jana ni bila 
sigurna, ampak tako je storila. Od takrat naprej si je izbrala poseben moto: 'Važno je sodelovati, 
ne zmagati'. 

 

Luka Matej Đevenica:  
Človek je posvojil otroka. Ko je otrok postal starejši, je postal tudi predrzen. Vedno je tožil o tem, 
kako ima enolično življenje. Njegov oče, ki ga je posvojil, ni mogel zadržati bremena in je rekel 
fantu, da je posvojen. Fant je odšel od doma in so se njegovi odnosi z očetom skalili. 

 

Sofija Loboda:  
Pod vodo je plaval potapljač. Trda tema je bila in potapljač ni nič videl in se je zaletel v kamen. 
Ostal je prismukjen in se je slabo počutil, nato pa je prišel drug potapljač, ki mu je dobronamerno 
pomagal. Oba sta šla ven iz vode in ko se je prvi potapljač dobro počuti,l je hotel iti spet v vodo in 
ta drugi potapljač mu je to omejil. 

 

Štefi Leber:  
Gospa Rotar rada je testenine. Vsak teden jih je jedla vsaj štirikrat. Nekateri pravijo, da je njena 
dieta enolična in grda, ker testenine imajo samo maslo. Gospa Rotar se nervira, da vsa vas o njej 
govori, ampak ne more pomagati, saj je samounevno, da se ji bodo vsi smejali. Ker ji ni všeč, da se 
ji smejejo bo poskusila bolj raznovrstno dieto. 

 

Marko Malovrh:  
Nekega dne so se Kitajke uprle svojim možem. Možje so jih spodili od hiše in jim niso več notri 
pustili iti. Samo so jim dali čoln, s katerim so se vse Kitajke odpeljale v Ameriko. Veslale so 
petdeset dni. Med to dolgo vožnjo so se naučile potapljati se. Pred obalo so gledale padalca, ki je 
letel pred njihovim čolnom. Kitajke so planinarile po celi Ameriki. Nikoli več niso videle svojih mož 
in srečno so uživale do svoje smrti. 

 



 55 

Marko Weiss:  
Žrebe je bilo vseskozi mrtvo. Zato so se skalili odnosi med kmetom in veterinarjem. Samoumevno 
je, da mora veterinar žrebetu pomagati, toda ni. 

 

Taši Urbančič:  
Dr. Anton Krajc se je srečal z drugim predsednikom in začeli so govoriti o hitri prehrani. Končali so 
sejo hitro, saj so omenili, da je ta tema obrobna. Po končani seji so šli skakat s padalom z 
namenom, da so se ukvarjali s športom in bodo postali močni ljudje. 

 

 

Moja idealna hiša 

 
Fedra Crociati: Moja idealna hiša mora biti zelo moderna. Ne maram starinske hiše. Živela bi v hiši 
z dvema nadstropjema in z vrtom. Imela bi okoli in okoli železno ograjo z rožicami. Ob vhodu bi 
imela majhno sobico v kateri bi odložila jopico in dežnik. Imela bi v dnevni sobi velika steklena 
okna, ki se začenjajo od tal do stene. Skozi okna bi videla zelo lepo okolje in bi imela tam zofo. Zelo 
velika televizija bi bila sredi sobe. Ona je tanka in obesila bi jo na steno. Moja soba bi imela 
normalno posteljo, ampak bi imela tehnološki radio. Moja soba ne bi bila nekaj posebnega, dovolj 
da spim. Kuhinja bi bila ob vogalu in imela bi stole. Stranišče bi bilo enako – nič posebnega, razen z 
zelo veliko kopalno kadjo z mehurčki.  
Zelo bi dobro poskrbela za mojo hišo in imela tudi psa. Živele bi tudi nekatere moje prijateljice v 
moji hiši in zato bi imela sobo za goste. Imela bi zelo veliko posteljo in posebej svoje malo 
stranišče. Zares lepa bi bila. To je hiša iz mojih sanj. 
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Če bi …  
 

Štefi in Mika: 
1. Če bi živela v Afriki … bi bila visoka in 
pametna. 
2. Če bi imela časa … bi šla na potovanje. 
3. Če bi bila v Buenos Airesu … bi bila 
predsednica. 
4. Če bi hotela … bi igrala na kitaro. 
5. Če bi živela v Sloveniji … bi tekla celo noč. 
 

Katja in Sofija: 
1. Če bi bila 10 m dolga … bi rabila dolge 
hlače. 
2. Če bi imel dežnik … bi vozil avto. 
3. Če bi lahko letela … bi kupila žogo. 
4. Če bi bila na nebu … bi naredila nalogo. 
5. Če bi imela štiri noge … bi gledala skozi 
okno. 
 

Taši in Marko: 
1. Če bi bil učiteljica … bi jedel jagode. 
2. Če bi imel psa … bi prišel zgodaj. 
3. Če bi bil star … bi letel. 
4. Če bi bil slaba oseba … bi tekel. 
5. Če bi želel avto … bi se najedel. 
 

Luka Đevenica in Fedra Crociati:  
1. Če bi bil kmet ... bi letal do neba. 
2. Če bi imel veliko glavo … bi se skril v 
brlogu. 
3. Če bi si zlomil nogo … bi povohal vse. 
4. Če bi bil pes … bi kvakal. 
5. Če bi mi žena bila huda … bi bleščala. 
 

Marko in Irena:  
1. Če bi bil star 100 let … bi potoval po celem 
svetu. 
2. Če bi imel dva otroka … bi imel največ 
prijateljev. 
3. Če bi bil bogat … bi govoril same 
neumnosti. 
4. Če bi umrl … bi bil najpopularnejši človek. 
5. Če bi imel strah pred temo … bi postal 
predsednik Slovenije. 



 
 

Pro et contra: 

Prepovejmo Mc Donald's 
 

Katja Oblak, Štefi Leber, Mikaela Mehle, Fedra Crociati:  
 
Se ne strinjamo s prepovedjo restavracij McDonald's zato, ker mislimo, da ti hitra prehrana 
rešuje težave, kadar si zaposlen in nimaš časa. Menimo, da je tako lažje za tiste ljudi, ki 
delajo in nimajo časa za kuhanje ali pa tudi za tiste, ki nimajo dovolj denarja. McDonald's je 
hitra prehrana, poceni in tudi dobra. Po eni strani hitra prehrana ni zelo zdrava, ampak  
McDonald's ponuja tudi možnosti za jesti zdrave stvari, kot na primer solata, jabolko in tudi 
pomarančni sok. Treba je tudi omeniti, da McDonald's nudi ne samo kosilo in večerjo, ampak 
tudi zajtrk. Postrežba je zelo uspešna in hitra in lahko tudi z avtomobilom kupujemo jedi. 
Naše zaključno mnenje je, da je McDonald's veriga restavracij, ki nudi kupcem veliko različnih 
jedi in uspešno pomaga tistim, ki nimajo dovolj časa niti denarja. Problem ni v tej verigi 
restavracij, ampak v ljudeh, ki ne znajo meriti količine jedi. Če se ljudje ne ukvarjajo s 
športom in samo sedijo za TV ali računalnikom, bi pa morali začeti drug razgovor o tem, da bi 
prepovedali računalnike in TV namesto McDonald's. Prepovedati McDonald's ni rešitev 
problema, ampak morajo ljudje vedeti koliko jesti in kako. 
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11. skupina: Andrejka Močnik 
 
Giovanni Banelli, Piero Ciccone, Nadia Dobovšek, 
Kerstin Hlebayna, Luka Janežič, Lucia Marinčič, Tanja 
Marmai, Natalija Milovanovid, Antonio Ivan Podržaj, 
Elena Rucli, Darja Smrtnik, Kristina Vidovid 
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Najdaljših 5 minut v mojem 

življenju 
 

 

Elena Rucli: Mojih najdaljših pet minut v življenju je bilo letos meseca junija, ko sem imela 
izpit tretjega razreda nižje srednje šole v Špetru. Prvi dan, petnajstega junija, smo imeli 
italijanski spis. Prišla sem v šolo okrog osme ure zjutraj in tam srečala svoje prijateljice. Vsi iz 
tretjega rezreda smo vstopili v šolo, kjer so bile pripravljene mize. Počasi smo se vsedli in 
potem so nam razdelili liste. Profesorji so nam povedali pravila kot na primer, da ne smemo 
klepetati in uporabljati rdečega peresa ali belila. V tem trenutku sem bila zelo zaskrbljena, 
ampak potem je bil pisni izpit lahek oziroma je bil kot enostavna šolska naloga. Ta izkušnja je 
bila strašna, ampak na koncu je bila lepa, ker sem tako spoznala pogumnost. 

 

Luka Janežič: Bil je lep sončen dan. Zunaj peče sonce in v hiši je vroče kot v peči. Ravno 
prihajamo iz izleta, ki je trajal cel dan, v dom. Ko stopim skozi vrata rečem mojemu bratu, da 
naj hitro gre po karte za kosilo, ker so karte v recepciji in ker sem jaz prelen, da bi se tlačil 
skozi množico, ki je stala pred recepcijo. V času, ko je brat šel po karte, sem jaz šel na 
internet. Ko sem zaslišal glas mojega brata, sem takoj šel, ker sem vedel, da še ne greva hitro 
k kosilu in bova stala več kot pet minut. Ko sva prišla v jedilnico, zagledam veliko vrsto pred 
kantino, kjer delijo hrano. Postavila sva se v vrsto, ki je zgledala neskončno dolga. Zgledalo je 
tako, da jaz ne bi prišel pred eno do kosila. Ker sem se tako dolgočasil, sem najprej pogledal, 
kaj dobimo za kosilo. Točno se ne spominjam, ampak mislim, da smo dobili riž in meso. Ko 
sem ugotovil, kaj danes dobimo za jest, sem se odločil, da bom preštel, koliko ljudi je pred 
mano. Prišel sem do 20.  
Medtem se je vrsta, ki je bila prej neskončna, malo skrajšala. Zdaj nisem imel več skrbi, da ne 
bi dobil kosila, ampak sem bil zaskrbljen zaradi sedeža. Videl sem, da so skoraj vse mize 
zasedene in upal sem, da se bodo tisti, ki so prej dobili kosilo, umaknili in nam dali mesto za 
sedet. Končno smo prispeli h kantini. Oddal sem karto, vzel krožnik, šel po kozarec vode, po 
nož in vilice in šel proti prostem sedežu, ki je ravno postal prost. Če ne bi bila vročina, bi še 
dalje moral stati. To je bilo najdaljših pet minut v mojem življenju. 

 

Giovanni Banelli: Bilo je leto 2002, imel sem 9 let. Z mojo družino sem bil na počitnicah v 
Črni gori (takrat še vezani na Srbijo). Mesto, kjer smo imeli sobo za spanje, se je imenovalo 
Budva. Spomnim se, da so se moji starši odločili, da bi preživeli dva tedna v Budvi, ker so 
mislili, da ima tisto beneško mesto na morju zelo malo turistov.  
Ko smo julija meseca prišli tja, smo videli ogromno število turistov, ki so se sprehajali po 
cestah in trgih. Enkrat smo tudi mi šli v staro mesto, da bi kaj pojedli v restavraciji. 
Nenadoma nisem več videl stršev, okoli mene samo desetine neznanih ljudi. Spomnil sem se 
besed, ki mi jih je mama zmeraj pravila. Če se izgubiš, bodi miren na kraju, kjer si opazil, da si 
se izgubil. Hitele so sekunde, pa od staršev ni bilo sence. Vedel sem, da so tam govorili jezik, 
ki je bil podoben mojemu. Vprašal sem za pomoč, a me ni nobeden poslušal. Bal sem se zelo, 
ampak naenkrat sem spet videl sestre in starše. Samo v nekaj minutah sem imel toliko 
straha, da sem jokal in jokal in cele počitnice se nisem več sprehajal, ne da bi dal roko materi 
ali očetu. 
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Toni Podržaj: Vsako leto Slovenska mladinska organizacija pripravi Pevsko glasbeni festival 
ali PGF. Že ko sem bil star enajst let, sem sam zaigral nekaj pesmi. Igrati sam v polni dvorani, 
kamor pride vsako leto okrog 400 ljudi, je že kar nekaj. Zmeraj sem postal nervozen. Ne dan 
pred nastopom ali kaj takega, ampak tik pred predstavitvijo. Najslabše pa je bilo lani. 
Pripravil sem, po mojem mnenju, odličen nastop. Nestrpno sem čakal moment, da bi lahko 
pokazal vse, kar sem se sam naučil. Ko me je napovedovalec začel predstavljati, me je prijela 
groza. V trenutku sem čisto vse pozabil. Medtem, ko je on govoril malo o moji pevski vzgoji, 
sem jaz skušal ponoviti pesmi. Nato sem pa slišal: „In zdaj je z nami s svojo kitaro Toni 
Podržaj!“ Čas je prišel in ni se dalo nazaj. Ko sem nehal igrati, me je publika razveselila z zelo 
močnim aplavzom, zato sem bil zelo zadovoljen. Upam, da se mi drugič ne zgodi več kaj 
takega. 

 

Nadja Dobovšek: Mojih najdaljših pet minut sem preživela, ko sem šla prvikrat z družino na 
počitnice z avionom. Zelo sem bila prestrašena, saj nisem razumela, kako bi lahko bilo 
mogoče, da tako velik avion leti po nebu. Ko smo prišli na letališče, sem že bila nervozna, 
počutila sem se, kot da bi se mi vse vrtelo. Začela sem jokati, ker sem mislila, da bi se lahko 
zgodila kakšna nesreča. Ata in mama sta skušala storiti vse, kar bi lahko, da bi se jaz umirila. 
Po nekem kratkem času smo stopili v avion. Takrat sem mami prijela roko in jo prosila, naj 
me ne spusti med letom. Avion je vzletel in takrat sem čutila, da je to mojih najdaljših pet 
minut v življenju. 

 

Lučka Marinčič: Nimam samo nekih pet minut v spominu, ampak iz vsakega potovanja se 
spominjam nekih groznih pet minut, vse enake in iste. Vsakič, ko potujem, mogoče z ladjo, z 
avtom, vlakom, avtobusom ali avionom in ima pot zelo veliko ovinkov, se jaz slabo počutim. 
Postanem zelo bleda in edino, kar si želim, je stati na trdnih tleh. To se mi dogaja že od 
majhnega, zato so mi starši dajali zdravilo, a vedno sem nehala, saj se mi je zdelo obupno. 
Tako, da zdaj vsakič, ko potujem, spijem te kapljice, se vsedem tako, da gledam naprej, in 
globoko diham, tako da mi ni slabo. Takšnih je vsaj pet minut vsakega mojega potovanja. 

 

Piero Ciccone: Mojih najdaljših pet minut v življenju je tistih, ki jih uporabljam za dopolniti 
domače naloge (tudi ta). Domače naloge so zelo dolgočasne tudi, če trajajo manj kot pet 
minut. Ta domača naloga (čeprav sem jo začel tri minute nazaj) je zelo dolga, tudi, ker mi ne 
pride nič na pamet. Ko misliš in misliš, se ti zdi, da čas nikoli ne gre naprej. Tudi, če jaz ne 
mislim zelo pogosto, sem se moral v teh petih minutah zelo truditi. Zdaj je polnoči in moram 
iti spat. Se vidimo jutri. 

 

Kerstin Hlebayna: Mojih najdaljših pet minut v življenju sem preživela, ko mi je fant, v 
katerega sem bila že dolgo zaljubljena, podal roko. Po šoli sem odhitela k avtobusni postaji, 
saj sem se s prijateljico zmenila, da se dobiva čez 20 minut. Bila je zima in nisem pazila na to, 
da bi tla lahko bila spolzka zaradi leda. Naenkrat mi je spodrsnilo in priletela sem na zadnjico. 
Edino, kar sem v prvem trenutku zagledala, je bila roka. Hotela sem vedeti, kdo mi je podal 
roko. Bil je tisti fant iz višjega razreda. Postala sem rdeča kot paradižnik. Vprašal me je, če me 
kaj boli. Sramežljivo sem se mu nasmejala in mu odgovorila, da je z menoj vse vredu. V 
resnici me je zadnjica tako bolela, da nisem mogla več stati. Poslovila sem se in se spet 
odpravila k avtobusu. 
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Ljubezen je bolezen  

 

Nadja Dobovšek, Piero Ciccone, Kristina Hlebayna in Darja:  
 
Ljubezen je najlepša pesem, 
ki lahko postane bolezen. 
Ljubezen ti da moč, 
da misliš na fanta celo noč. 
Lahko pozabiš modrost, 
in zavlada norost ali žalost. 
Če je ljubezen tvoja misel, 
bi lahko pesem napisal. 
Ljubezen je stvar, 
ki naredi krasen čar. 
Greš v vas 
in zavpiješ na ves glas, 
rada imam vse vas! 
 

Elena Rucli, Maria, Luka, Natalija:  
 
Rodila se je ljubezen med Petrom in Nušo. Poznala sta se že od rojstva, saj sta se šolala v isti 
vasi. Nekega dne se je Peter odločil, da bo svoji zaljubljenki napisal pesem, kateri naj bi bil 
naslov „Stvar“. Misel je bila kar dobra, saj ji je Peter na tak način lahko dokazal tudi svojo 
modrost. Ko je Nuša dobila pesem ni imela moči, da bi jo prebrala, kajti komaj je zaključila 
trening košarke. Ko je Peter za to zvedel, ga je napadla huda žalost. Med nočjo je Nuša 
prebrala pesem in z lahkoto ugotovila, da je Peter dobil bolezen, ki ji pravijo ljubezen. Tudi 
ona je v istem trenutku dobila neko bolezen, tej pa je ime norost, saj je naša junaknija takrat 
razumela, da je za Petrom popolnoma znorela. 
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12. skupina: Nuša Dedo Lale 
 

Nadja Čegovnik, Marta Donnini, Lucas Daniel Garcia, 
Nevenka Luciana Grohar, Carolina Maria Kenda, Lia 
Cecilija Kržišnik, Bojan Magister, Pablo Daniel Oblak, 
Maia Podržaj, Natasha Paula Qualizza, Tatiana Rožanec 
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Čudovite sanje  
 

Nataša Qualizza:  

Sobota, 14. septembra  
No, pa začnimo. Danes je bil super dan; bil je moj rojstni dan!!! Joj, kako fejst je bilo to! 
Zjutraj sta me mami in ati zbudila a slastnim zajtrkom, pa seveda sta prinesla darila;), obleke, 
zgoščenke, sladkarije in še ščetko (kdaj si morem tudi zobke umiti). 
Dan je še lepše potekal: prišli sta sestra Gabi in sestrična Jasna in vse smo šle v kino gledat 
ljubezenski film, šle smo na sladoled, pa še čefurje (no, ni najlepša beseda za njih) smo 
srečale po poti in se z njimi pogovarjale. Zvečer pa seveda žurka!!! 
To je bila gasilska veselica: bile je ogromno čudovitih in živahnih ljudi; pri ansamblu Pomlad 
sta igrala dva harmonikaša, bil je pevec, pa še moj prijatelj Luka je igral na kitaro! Poletna 
noč je bila jasna in prijetna, vsi smo plesali in se zabavali. Nenadoma me kar naenkrat nekdo 
od zadaj prime za roko in me povabi na ples; ta fant (princ) je bil zelooo hud (čeden) in mi je 
seveda takoj padel v oči.  
Ne vem če verjamem v ljubezen na prvi pogled, a on me je očitno očaral. Plesala sva in se 
pogovarjala ceeelo noč in … padla sem iz postelje. Noro! Samo sanje so bile. Ampak sanje se 
lahko uresničijo …  
Vedno tvoja, Nataša  

 

Nadja Čegovnik:  

Bila sem na žurki. Res je bilo zabavno in bila je dobra skupina, ki je igrala na kitare in pela. 
Okrog ognjišča so plesali kurenti, ki os si istočasno umivali zobe s ščetkami. Kurenti so 
nenadoma postali hudi, ko so jim čarovnice postale konkurenčne pri plesu. Skupaj so plesali 
celo noč, toda na koncu je iz te konkurence postala ljubezen. Vse to so bile čudovite sanje.  

 

Tatiana Rožanec:  

Petra se je naglo zbudila in se hitro uredila, saj je bila pozna za v šolo. Medtem ko je iskala 
zobno ščetko, je mislila na svoje čudovite sanje. Če bi se ji le uresničile!! 
Sanjala je, da je zelo žalostna jokala ob ognjišču, ko je prišel Igor in jo potolažil. Vanj je bila 
strašno zaljubljena. Živo se je spominjala njunega prvega srečanja: zaletela sta se neko 
sončno nedeljsko jutro, ko sta hitela oba s svojo kitaro na rami k nedeljski sveti maši. 
Opravičil se ji je, od takrat se ji je Igor zdel najbolj hud fant celega sveta!! 
Sanjala je, da sta šla kasneje na sprehod, pod zvezdnatim nebom, in ob Ljubljanici ji je 
izpovedal svojo ljubezen … Le zakaj se je takrat prebudila? Je jezno pomislila. A hitro se je 
spomnila, da bo v soboto velika žurka. Potolažila se je z mislijo, da se bosta najbrž tam 
srečala!!!  

 

Nevenka Grohar:  

Bil je čudovit sončen dan, ki je že šel h koncu … bila sem v dijaškem domu in se pripravljala 
na gasilsko veselico bližnje vasi. Bila sem vesela, saj je to ponavadi velika žurka!!! Ob 9. uri 
smo stopili na avtobus in se odpeljali proti Vrbi. Prijatelji so s seboj nesli kitare, da bi tam 
skupaj kaj zapeli. Ko smo prispeli na veselico, smo veselo plesali in peli celo noč. Kar naenkrat 
pa so se približali neki čefurji, res čudni dečki, ki so se ga bili napili in me niso hoteli pustiti pri 
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miru. Začela sem kričati, in kar naenkrat je, kot z neba, prišel prelep fant, ki je fante potisnil v 
ozadje in me rešil iz te obupne situacije. Povedal mi je, da se imenuje Zokete in začela sva se 
spoznavati … dal mi je svoj mobi in večkrat sva se srečala na ljubljanskih ulicah. Vzljubila sem 
ga, saj je bil en super hud in čeden fant.  
Neko noč sem imela lepe sanje …. Sedela sem z Zokejem ob ognjišču; z njim sem se bila 
namreč poročila nekega poletnega dne, ko sva spoznala, da je vzcvetela med nama lepa, 
čista ljubezen … ko sem se zbudila, sem bila žalostna, ker sem spoznala, da to ni resnica. A 
zaupala sem v izpolnitev sanj in leto in pol pozneje so se uresničile, in zdaj sem srečna, upam 
da za zmeraj!  

 

Karolina Kenda:  

Živela je deklica, ki je imela veliko sanj. Ko je pomagala mami pospravljati hišo je vedno pela. 
Všeč pa ji je bilo tudi igranje na kitaro, nad katero se je navdušila na eni žurki, kjer je njen 
najljubši pevec pel in igral. Veselega značaja je bila. Nekega dne se ji je zgodilo nekaj 
čudovitega. Hodila je po vasi in se srečala z neko malo deklico, približno petih let, ki se je 
žalostno sprehajala po cestah. Srečna deklica Marijana jo je vprašala za vzrok njenega 
žalostnega obrazka, a mala deklica ji ni odgovorila, saj je bila gluhonema. Vsak dan, ko je 
hodila po istih poteh, jo je srečala. Nek večer ko je deževalo, je brala Ognjišče, dokler si ni 
premislila in pohitela na konkurenčni internet ter se naučila vseh znakov gluhonemih, da bi 
se lahko pogovarjala z deklico. Naslednji dan, ko jo je znova videla, jo je začela učiti. Tako se 
je čez čas mala deklica vse naučila. Vedno je Marijani izražala ljubezen, ker ji je tako 
nepričakovano spremenila življenje.  

 

Kržišnik Cecilija:  

Včeraj smo šli na zelo konkurenčno žurko. Bila je čudovita poletna noč. Hud fant je igral na 
kitaro in neka punca se je zaljubila vanj. Nek gospod, ki je bil oblečen v kurenta, je vedel, da 
je deklica zaljubljena v kitarista. On je hotel, da se dekletove sanje uresničijo, in je naredil, da 
se kitarist zaljubi vanjo. Njuna ljubezen je bila zelo lepa in kmalu sta se poročila.  

 



 65 

Maja Podržaj:  
Jasna si ni predstavljala, da od tiste noči dalje se bo njeno življenje spremenilo. Zgodilo se je 
v soboto zvečer na žurki. S prijateljicami se je pogovarjala o čudovitem fantu, ki je igral na 
kitaro v ansamblu. Nenadoma je slišala, da je nekdo grdo zavpil: »Glejte! Čefurji prihajajo!« 
Jasna je pogledala v tisto smer in zagledala kurenta. Dol si je dal masko in je videla, kdo je bil 
oblečen v kurenta: fant s temnimi očmi in lasmi. Res je bil hud. Srce ji je začelo hitro biti. 
Čeprav je fanta samo na hitro videla in ni spregovorila besede z njim, je vedela, da so se ji 
sanje uresničile: našla je svojo ljubezen.  

 

Bojan Magister: V soboto ob osmih smo se zbrali in v avtobus poskakali, potem pa 

hitro, hitro na veselico zapeljali. Ko smo prišli je staro in mlado v nas zijalo, ampak to ni dolgo 
držalo, ker mi smo žurali zares in jih popeljali v ples. Pivo je začelo teči kot potoček dol, po 
Peci in kdor se je napil preveč, je mogel teči na sekret. Ko so Kingstoni prišli smo nori bili že 
vsi, naprej smo ploskali, in potem pa še argentinsko musko navijali. Ob 2. zjutraj sej e voditelj 
prikazal, in nam ukazal, naj gremo v avtobus, ki zapeljal nas je v Ljubljano. Ko smo odšli, se je 
žurka končala, ker množica je zaspala.  

 

Pavel Oblak:  

V soboto 4. julija smo se zgodaj zjutraj zbudili, ker smo morali iti v Šmarješke toplice. Najprej 
smo šli k maši, ki je bila darovana za Slovence po svetu in jo je vodil škof Peter Štrumf. Naša 
Rast je igrala in pela pri maši. Po maši smo odšli v Šmarješke toplice, kjer se je začel 16. tabor 
za Slovence po svetu. Medtem ko je bila debata, smo se šli kopat, in potem na kosilo. Nato 
smo nastopili, kjer smo recitirali eno pesem, in zaplesali smo en ples. Po tej zabavi smo se še 
malo igrali z žogo in smo odšli proti veselici v Velikih Laščah. Med potjo smo se ustavili v hiši 
Primoža Trubarja, in si jo ogledali. Šli smo tudi mimo hiše Josipa Stritarja. Po dolgi vožnji smo 
končno prišli na veselico. Prišli smo zgodaj, a je bilo že veliko ljudi. Najprej smo pili in jedli, in 
nato smo šli plesat. Igrala je skupina Kingston na tej gasilski veselici, in tudi ansambelska 
skupina, katere imena se ne spomnim. Med pavzo smo tudi prosili DJ-ja, naj zavrti 
argentinsko glasbo, na katero je vsa skupina plesala. Nato smo še malo plesali na slovensko 
glasbo, in potem smo odšli domov spat in počivat v dijaški dom.  

 
 
 

Če bi bila predsednica 

Slovenije 
 

Marta Donnini:  

Če bi bila predsednica Slovenije, bi svojemu ljudstvu prepovedala kajenje. Borila bi se za 
pravice Slovenije, da bi ji zagotovila večno in srečno življenje. Slovenska mladina bi me takoj 
vzljubila, kajti tud šolo bi takoj ukinila. Samo žuri, plesi in rock'n roll, tako bi preprečila, da bi 
se kdo vrgel dol. Žalosti in samote sploh ne bi bilo, saj bi vsako dekle kavalirja našlo. Vsi 
skupaj bi se kar dobro imeli: sovraštva nikoli poznali, ljubezen bližnjemu podarili. Samo 
včasih bi to manj zabavno naredila, da ne bi od Evropske Unije po gobcu dobila.  
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