
    

JEZIKA IN IGERJEZIKA IN IGERJEZIKA IN IGERJEZIKA IN IGER    

Devete Mladinske poletne šole slovenskega jezika se je udeležilo 140 mladih iz petnajstih 

držav, in sicer iz: Avstrije, Italije, Češke, Kanade, Argentine, Francije, Bosne in Hercegovine, 

Srbije, Makedonije, Nemčije, Belgije, Rusije, Ukrajine, Združenih držav Amerike in 

Nizozemske.  

Vsak udeleženec se je iz svoje države pripeljal na dvotedensko bivanje v Ljubljani s kopico 

pričakovanj in želj: po učenju slovenskega jezika, po spoznavanju Ljubljane in Slovenije in 

nenazadnje po sproščenem druženju s sovrstniki s treh celin. Vsak je s seboj pripeljal del 

svojega domačega kraja, svoje kulture, navad, jezika države, v kateri živi, in navezanost na 

nogometne reprezentance, ki so ob tekmah svetovnega prvenstva v nogometu poživljale že 

precej pestre večere v Dijaškem domu Bežigrad. 

Razgiban popoldanski in večerni program so veselo in včasih tudi resno spremljali in 

soustvarjali asistenti, zaspana jutra pa so razblinili lektorji, ki so med dopoldanskim poukom 

spremljali vsakega udeleženca MPŠ na poti do odkrivanja, spoznavanja in utrjevanja 

skupnega imenovalca te nepozabne dvotedenske izkušnje: slovenskega jezika.  

Zelo verjetno nas bo MPŠ povezovala tudi v spominih – z željo in upanjem, da bo vsak od 

udeležencev tudi po koncu našega dvotedenskega druženja še naprej iskal in krepil svoj stik 

s slovenskim jezikom.  

Igrajmo se s slovenščino še naprej! 

 

Ekipa 

Mladinske poletne šole slovenskega jezika 2014 

 



 

LEKTORJI in VODJI MPŠ 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katja Kralj, Matej Klemen,Tanja Kotnik, Helena Šter, Ana 

Brejc, Mateja Eniko, Anja Košir, Marta Marinko, Boris Kern, 

Katarina Gutownig Fürst, Špela Zupan, Tina Jugovič, Irena 

Jerovšek Vogrinc;  

VODJI MPŠ 2014: Mihaela Knez in Damjana Kern 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
ASISTENTI MPŠ 2014: 

Jaka Plut, Marko Klemen, Martin Lissiach, Vito Poredoš, Maja 

Đević, Miša Bitenc Hernčič, Urška Vranjek, Tjaša Kocjan, Irina 

Lešnik, Jerneja Batista, Nika Merljak, Mateja Klinc, Nataša 

Makovšek, Marko Mencigar 



    

1. skupina 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

Lektorica: Lektorica: Lektorica: Lektorica: Marta MarinkoMarta MarinkoMarta MarinkoMarta Marinko    

Emma Cencic, Thomas Ciman, Till Hartig, Megan Missey,  

Martin Missey, Katarina Novak, Margherita Pavia, 

Valentina Spanz, Steffan Tesch, Roxana Tóth 



KDO SEMKDO SEMKDO SEMKDO SEM    

Moj priimek je Missey. Živim v ZDA. Moje mesto je Clayton, NC.  Jaz sem 

učenka. Grem v Riverwood srednjo šolo. Jaz sem 13 let. Moj rojstni dan je 
oktobra. Govorim angleško in malo slovensko. Martin, Rachel, Rebecca, 

Crystal, Callie, Claire, Catherine, Lean, Logan, Gabby, Georgia in Jake so moji 
prijatelji. Jaz rada berem. Rada jem špageti in žemljo. Rada pijem jagodni 

sok. Všeč mi je poslušanje dež in vonj pekarne. 

Megan MISSEYMegan MISSEYMegan MISSEYMegan MISSEY    

Jaz sem Katarina. Pišem se Novak. Prihajam iz Amerike. Po poklicu sem učenka. 

Hodim v 10. razred. Stara sem 15 let. Rojstni dan imam 6 maja. Govorim 
angleško, slovensko in špansko. Sabrina, Anna, Molly, Alison so moji prijatelji. 

Rada poslušam glasbo, imam risanje in spati. Rada jem krofe, pico, špageti, 
kruh in sladoled. Rada pijem vodo in sok. Mi je všeč spati, glasba, prijateljice in 

živalje. Jaz sem mirna, majhna in mlada. 

Katarina NKatarina NKatarina NKatarina NOVAKOVAKOVAKOVAK    

Rojstni dan imam 15. 12. Govorim angleško in malo slovensko. Rad pečem. 
Grem na izlet junija.  Jaz sem prijazen. V nedeljo hodim. Imam pet sestre in nič 

bratje. Lara, Franci in Ella so moji prijatelji. Rad delam, igram nogomet in 
lacrosse. Želim biti inženir. 

Steffan TESCHSteffan TESCHSteffan TESCHSteffan TESCH    

Se imenujem Margherita, Pišem se Pavia. Prihajam iz Italije. Živim v Milanu. Po 
poklicu sem dijakinja. Hodim v drugi srednji razred. Stara sem 13 let. Rojstni dan 

imam aprila. Govorim slovensko, angleško, italijansko, špansko. Moji prijatelji so 
Francesca, Chiara, Vladi. Rada igram klavir, baterijo, igram odbojko. Mi je všeč 

nogomet. 

Margherita PAVIAMargherita PAVIAMargherita PAVIAMargherita PAVIA    

Jaz sem Thomas. Pišem se Ciman. Star sem 15 let. Prihajam iz Francije in 

živim v Parizu. Hodim v 2. razred. Po poklicu sem učenec. Moja najljubša barva 
je belo. Govorim nemčko, francosko. Rad igram košarko. Imam eno sestro. 

Nisem zaljubljen. Rad pijem mleko in pomarančni sok. Emma in Lea sta moji 
prijateljici. Rad jem veliko pico in špageti. 

Thomas CIMANThomas CIMANThomas CIMANThomas CIMAN    

Ime mi je Martin. Država je Amerika. Mesto je North Carolina. Po poklicu sem 

učenec. Šola je Riverwood. Star 13 let. Rojstni dan imam oktober 16, 2001. Govorim 
malo slovensko, angleško. Ian, Sam, Ben idr. so moji prijatelji, in TV.  Rad jem krof, 

jogurt, kruh in riž. Rad pijem kokakolo. Rad nogomet in hrano. Jaz sem brat in rad 
potujem. 

Martin MISSEYMartin MISSEYMartin MISSEYMartin MISSEY    



Ime mi je Till Johann Friedrich. Pišem se Hartig. Prihajam iz Nemčije. Živim v 
Berlinu. Hodim v 8 c razred. star sem 14 let. Rojstni dan imam 16. 3. 2000. Moja 

najljubša barva je modra. Govorim nemško, angleško, francosko in slovensko.  
Moja družina: Steffan, Zova in Jantz. 

Till HARTIGTill HARTIGTill HARTIGTill HARTIG    

Jaz sem Valentina. Pišem se Spanz. Jaz sem Avstrijca. Po poklicu sem učenca. 

Stara sem 13 let. Govorim angleško in nemško. Rada imam šport. Jaz rada jem 
špageti. Grem v šolo BRY – FELDKIRCHEN. Jaz imam dve prijateljici. Moji 

prijateljici sta Laura in thereza. 

Valentina SPANZValentina SPANZValentina SPANZValentina SPANZ    

Ime mi je Emma Cencič.  Prihajam iz Francija. Živim v Pauu. Po poklicu sem 

učenka. Stara sem 15 let. Rojstni dan petindvajset junij 1999. Tomas, Catherina so 
moji prijatelji. Imam en brat. Rada igram violino, šport. 

Emma CENCICEmma CENCICEmma CENCICEmma CENCIC    

Ime mi je Roxana. Pišem se Toth. Prihajam iz Madžarske. Živim v Budimpešti. 
Hodim v 12. razred. Stara sem 17 let. Rojstni dan imam 10. 5. 1997. Govorim 

madžarsko. Aleksandra je moja prijateljica. Rada delam nogomet. Jaz rada pijem 
vodo. 

Roxana TOTHRoxana TOTHRoxana TOTHRoxana TOTH    

    

SONG SONG SONG SONG ––––    PESEMPESEMPESEMPESEM    

    
Tu sem, grem domov, 

sem kot nov. 
Živjo je moj hellow! 

SteffanSteffanSteffanSteffanTESCHTESCHTESCHTESCH    
 

Tu okrog potujem. Obleke 

nakupujem. 
Takšno šolo potrebujem. 

Emma Emma Emma Emma CENCICCENCICCENCICCENCIC    
 

Tu imam novo družino.  

Mi imamo se super in fino. 
Učimo se in se smejimo. 

MeganMeganMeganMegan    MISSEYMISSEYMISSEYMISSEY    
 

 

 

Tu je dobra zabava.  

Tu je super narava. 
Tu je slovenska država. 

Martin Martin Martin Martin MISSEYMISSEYMISSEYMISSEY    
 

Tu nisem sam. 
Tu prijatelje spoznam. 

Tu se dobro imam. 

Till Till Till Till HARTIGHARTIGHARTIGHARTIG    
 

Tu živimo zdravo 
hodimo v naravo 

učimo se z glavo 
gremo na zabavo. 

Katarina Katarina Katarina Katarina NOVAKNOVAKNOVAKNOVAK    

 

Tu sem nasmejan. 

Dobro jutro! Dober dan! 
Že na pamet znam. 

Thomas Thomas Thomas Thomas CIMANCIMANCIMANCIMAN    

Tu šola je vesela. 

Tu vsak igra in dela. 
Tu sem se dobro imela. 

Valentina Valentina Valentina Valentina SPANZSPANZSPANZSPANZ    
 

Tu slovensko pišem. 

Tu slovensko rišem. 
Tu slovensko se 

podpišem. 

Roxana Roxana Roxana Roxana TÓTHTÓTHTÓTHTÓTH    
 

Tu je lepa Ljubljana 
Sta prijazni Mihaela in 

Damjana. 
Jaz sem nasmejana 

Margherita Margherita Margherita Margherita PAVIAPAVIAPAVIAPAVIA    

    

    

    



    

2. skupina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektorica: Lektorica: Lektorica: Lektorica: Špela ZupanŠpela ZupanŠpela ZupanŠpela Zupan    

Veronika Chuhalova, Alexandra Gagliardi, Jessica Naraine, 

Jacqueline Pinnington, Karina Pocrnic, Joey Škulj, 

Caroline Small, Alana Spelko, Natasa Zelko, Sarah Zelko, 

Michael Zelko 



KAJ SI DELAL/DELAKAJ SI DELAL/DELAKAJ SI DELAL/DELAKAJ SI DELAL/DELALA ČEZ VIKEND NA MLA ČEZ VIKEND NA MLA ČEZ VIKEND NA MLA ČEZ VIKEND NA MPŠPŠPŠPŠ----jujujuju????    

V nedeljo sem šla plavati na Bled. Sem 

nosila moje hlače in majico. Pri kosilu smo 
jedli piščanca in špagete. Za večerjo sem 

jedla hrenovke in solato. Zvečer sem 
očistila mojo spalnico. Potem pa sem 

končala domačo nalogo in poslušala glasbo. 
Potem sem šla v posteljo. 

Jessica NARAINEJessica NARAINEJessica NARAINEJessica NARAINE    

 

Za kosilo smo jedli sendvič in okusili smo 
zelo dobro jabolko. Potem smo zapeli svojo 

pesem. Mislim da smo naredili dobro delo, 
vendar pa je vedno za izboljšave. Nato smo 

šli v posteljo in plavali v vodi eno uro. Smo 
bili vsi utrujeni in smo šli spat. Bil je zelo 

dober in zabaven dan, ampak preden smo 
šli spat sem igral igre s kartami.  

Michael ZELKOMichael ZELKOMichael ZELKOMichael ZELKO    

 

V soboto sem pela z mojo kanadsko skupino 
na nastopu v Škofji Loki. Za zajtrk sem jedla 

kruh, nutello in vodo. Za kosilo sem jedla 
sladoled in za malico juho, potico, kruh in 

vodo. Za večerjo sem jedla klobaso, kruh in 
vodo. Nosila sem modro majico in rjave 

hlače (uniformo) za nastop in čez modro 
majico in roza hlače. V nedeljo sem pela 

spet v skupini in si ogledala Bled. Za zajtrk 
sem jedla kruh, nutello in vodo, za kosilo 

špagete, solato in pomarančni sok in za 
večerjo sem jedla hot dog in pila vodo. 

Nosila sem uniformo čez moje kopalke. 

Caroline SMALLCaroline SMALLCaroline SMALLCaroline SMALL    

 
 

 
 

 
 

 
 

V soboto sem šla v Škofjo Loko za nastop. 

Za zajtrk sem jedla kruh z nutello. Za kosilo 
sem jedla juho, kruh in potico. Za večerjo 

sem jedla klobaso in kruh v Škofji Loki. Pri 
nastopu nosim krilo in modro majico. 

Preostanek dneva nosim kratke hlače in 
črtasto majico. V nedeljo sem šla v cerkev 

zjutraj. Kasneje sem nastopala. Nato smo 
šli z avtobusom na Bled. Smo se odpravili 

na kopanje na Bled. Za zajtrk sem jedla 
kruh z nutello. Za kosilo sem jedla sir in 

mesni sendvič. Za večerjo sem jedla 
špagete. Nosila sem kratke hlače in belo 

majico. Je bil zabaven vikend.  

Jacqueline PINNINGTONJacqueline PINNINGTONJacqueline PINNINGTONJacqueline PINNINGTON    

 

V soboto sem šla v Škofjo Loko. Sem pela v 

mojem razredu. Za kosilo sem jedla juho. Za 
večerjo sem jedla klobaso. Nosila sem 

kratke kavbojke, vijolični nahrbtnik in eno 
belo srajco. V nedeljo sem pela ponovno. 

Potem sem šla na Bled. Za zajtrk sem jedla 
kruh in maslo. Za kosilo sem jedla en 

sendvič. Oblekla sem modro majico. Nosila 
sem vijolične kratke kavbojke.  

Karina POCRNICKarina POCRNICKarina POCRNICKarina POCRNIC    

 

Ta vikend smo imeli dva več nastopov. Šel 
sem tudi na Bled in sem plaval. Imeli smo 

naše uniforme na naših predstavah. Jaz 
sem nosil hlače in modro srajco. Jaz sem 

jedel špagete in sendvič in sadje. Jaz sem 
dobro spal pred nastopom. Jaz sem plesal 

in pel. Jaz sem imel veliko zabave ta vikend.  

Joey ŠJoey ŠJoey ŠJoey ŠKULJKULJKULJKULJ    

 
 

 
 



V soboto smo šli v Škofjo Loko nastopati. 

Nosila sem bež krilo in modro majico. Smo 
imeli juho in krofe. Ponoči smo gledali bend 

in plesali. V nedeljo smo šli v cerkev zjutraj 
in peli. Smo nato vzeli uro vožnje z 

avtobusom na Bled. Potem smo se ustavili 
za večerjo in jedli piščanca. Potem smo šli 

plavat v Blejsko jezero.  

Alana SPELKOAlana SPELKOAlana SPELKOAlana SPELKO    

 

V soboto sem šla v Škofjo Loko.  Argentinci 

in Kanadčani smo izvedli slovenske pesmi. 
Za zajtrk sem jedla kruh. Za kosilo sem 

jedla juho, kruh in potico. Za malico sem 
jedla sladoled. Za večerjo sem jedla 

čevapčiče.  

Sarah ZELKOSarah ZELKOSarah ZELKOSarah ZELKO    

 

V petek zvečer smo šli v Ljubljano s 

Kanadčani in Argentinci. Jaz sem nosila 
dolgo obleko in sandale. Jedla sem sladoled 

in pico. V soboto smo šli v Škofjo Loko in 
smo nastopali. Smo nosili uniforme. Smo 

jedli juho za kosilo in čevape za večerjo. V 
nedeljo smo šli v cerkev svetega Stanislava. 

Smo potem izvedli nastop tudi tam. Potem 
smo šli na Bled plavati. Jedla sem 

čokoladni mousse in pila ledeni čaj.  

Alexandra GAGLIARDIAlexandra GAGLIARDIAlexandra GAGLIARDIAlexandra GAGLIARDI    

 

V soboto zjutraj sem imela zajtrk. Za zajtrk 

jaz sem jedla kosmiče z mlekom. Potem mi 
smo vozili se za rudnik in tam smo hodili 

skozi predore in smo gledali in smo 
poslušali zgodbo o rudniku. Potem mi smo 

vozili se za grad. Potem mi smo imeli 
kosilo. Za kosilo jaz sem jedla pomfrit in 

piščančji medaljon. Jaz sem pila 
pomarančni sok. Po kosilu mi smo šli na 

jezero. Na jezeru mi smo plavali na čolnu in 
potem jaz sem se kopala. Nato mi smo 

vozili za Škofjo Loko in tam smo mi smo 
imeli večerjo in smo gledali koncert. Za 

večerjo sem imela sendvič in pecivo. Na 
koncu dneva mi smo šli v dijaški dom. Sem 

se tuširala in sem šla spati. V nedeljo zjutraj 
sem imela zajtrk. Za zajtrk jaz sem jedla 

kruh z marmelado in pomarančo. Zatem mi 
smo vozili se za dolino. Tam mi smo hodili 

in smo naredili slike. V dolini mi smo imeli 
hrano: sendvič in jabolko. Potem mi smo šli 

nazaj. Mi smo vozili se za restavracijo na 
kosilo. Jaz sem jedla pomfrit in dunajski. 

Jaz sem pila jabolčni sok. Potem mi smo 
vozili se za Bled in tam mi smo se kopali. Na 

koncu dneva mi smo šli v dijaški dom. Jaz 
sem zvečer še naredila to nalogo in sem šla 

na večerjo. Jaz sem jedla hot dog in potem 
sem šla v sobo. V sobi sem se tuširala in šla 

spati.  

Veronika CHUVeronika CHUVeronika CHUVeronika CHUHALOVAHALOVAHALOVAHALOVA    

 

    

MOJ SANJSKI FANT ... MOJA SANJSKA PUNCA ...MOJ SANJSKI FANT ... MOJA SANJSKA PUNCA ...MOJ SANJSKI FANT ... MOJA SANJSKA PUNCA ...MOJ SANJSKI FANT ... MOJA SANJSKA PUNCA ...    

Moj sanjski fant ima 

modre ali zelene oči, 
kratke svetlo rjave lase, je 

mišičast. On je visok in 
suh.  

Jessica NARAINEJessica NARAINEJessica NARAINEJessica NARAINE    

 

Moj sanjski fant ima 

modre oči in kratke lase. 
On je zabaven in prijazen. 

Nosi kratke hlače in 
majico. Je športen in 

mišičast. Je zgovoren in 
bogat.  

Jacqueline PINNINGTONJacqueline PINNINGTONJacqueline PINNINGTONJacqueline PINNINGTON    

Moja sanjska punca ima 

dolge blond lase, modre 
oči, je zabavna, igra šport, 

je simpatična. Je iz druge 
države, ima kratke hlače 

in kratko srajco.  

Joey ŠJoey ŠJoey ŠJoey ŠKULJKULJKULJKULJ    



Moj sanjski fant je lep, pameten, veliko 

govori in je tiho. Ima popolno postavo, ima 
popolne obleke, rjave lase, lepe oči. Nosi 

elegantno obleko, je mlad, zabaven. Ima 
dober okus za glasbo. Je prijazen. 

Natasa ZELKONatasa ZELKONatasa ZELKONatasa ZELKO    

Moj sanjski fant ima rjave lase in rjave oči 

in temne obrvi. Je visok in nosi lepe obleke. 
Ima rad glasbo in je zabaven. Je pameten in 

lep in skrben.  

AlexandrAlexandrAlexandrAlexandra GAGLIARDIa GAGLIARDIa GAGLIARDIa GAGLIARDI    

Moj sanjski fant ima popolno postavo. On je 

visok, lep, simpatičen in mlad. On ima 
kratke rjave ravne lase, modre oči, rdeče 

ustnice in roza lica. On nosi modro srajco s 
kratkimi rokavi in temno modro jakno. On 

nosi kavbojke in črne čevlje. Moj sanjski 
fant po karakterju je prijazen, zgovoren, 

vesel. On je pameten. On je bogat in 
mišičast. On rad igra nogomet.  

Veronika CHUVeronika CHUVeronika CHUVeronika CHUHALOVAHALOVAHALOVAHALOVA    

    

   

ZMENKARIJE.COMZMENKARIJE.COMZMENKARIJE.COMZMENKARIJE.COM    

Želim poiskati svojega sanjskega fanta/punco, zato pišem oglas na Želim poiskati svojega sanjskega fanta/punco, zato pišem oglas na Želim poiskati svojega sanjskega fanta/punco, zato pišem oglas na Želim poiskati svojega sanjskega fanta/punco, zato pišem oglas na 

internetno stran.internetno stran.internetno stran.internetno stran.    

Ime mi je Michael Zelko. Rad igram 

nogomet in odbojko. Jaz sem zelo prijazna 
oseba in sem zelo gostoljuben. In dajem 

spoštovanje, če sem dobil spoštovanje. 
Uživam, kadar grem ven in potujem. Všeč 

mi je, da sem aktiven in prispevam k moji 
skupnosti. 

Michael ZELKOMichael ZELKOMichael ZELKOMichael ZELKO    

Sem iz Kanade. Po poklicu sem študentka in 

prodajam obleke. Rada berem, plešem, 
pojem. Moji hobiji so smučanje, plavanje, 

nakupovanje, poslušanje glasbe. Jaz sem 
zabavna oseba. Po karakterju sem 

zgovorna. Sem velika, imam rjave lase, 
zelene oči.  

Natasa ZELKONatasa ZELKONatasa ZELKONatasa ZELKO    

Jaz sem Caroline. Sem iz Toronta, iz 

Kanade. Stara sem 14 let. Po poklicu sem 
študentka. Moji hobiji so risanje, kupovanje 

in branje. Rada poslušam glasbo, rada 
imam pse in hrano. Ne maram šole, kač in 

alergije. Jaz sem zabavna in simpatična. 
Jaz sem majhna, imam modre oči in blond 

lase.  

Caroline Caroline Caroline Caroline SMALLSMALLSMALLSMALL    

Sem iz Kanade, iz Toronta. Delam na igrišču 

za golf. Imam 16 let. Jaz sem majhna. Jaz 
sem zelo zgovorna. Jaz rada igram 

nogomet in tečem. Jaz rada berem. 

Alana SPELKOAlana SPELKOAlana SPELKOAlana SPELKO  
 

Živijo. Ime mi je Sarah. Moja družina je 
velika: moja mama, oči, dve sestri in en 

brat, moj dvojček. Rada igram nogomet in 
odbojko in ne maram teči. Jaz sem 

študentka v razredu 10. Živim v Torontu, v 
Kanadi. Jaz sem visoka, rada oblečem 

kratke hlače in spodnjo majico in bluzo. Moji 
hobiji: šport, gledam televizijo in igram na 

moj telefon. Jaz ne maram domačih nalog, 
šole in očal.  

Sarah ZELKOSarah ZELKOSarah ZELKOSarah ZELKO    

Moje ime je Karina Pocrnic. Sem iz Kanade. 

Po poklicu sem študentka. Sem visoka in 
suha. Imam blond lase in modre oči. Sem 

prijazna in malo molčeča. Jaz rada plavam 
in berem.  

Karina POCRNICKarina POCRNICKarina POCRNICKarina POCRNIC    

 



 

3. skupina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lektorica: ALektorica: ALektorica: ALektorica: Ana Brejcna Brejcna Brejcna Brejc    

Monique Baillargeon, Stephanie Cestnik,  Johanna 

Dulnigg, Kirsten Hart, Natalija Hull, Hannah Jahrmann, 

Natalie Marentic, Jasmin Riepl, Victoria Small, Stephen 

Smolej, Alexander Zonta 



KAJ RAD/A POČNEŠ V PROSTEM ČASU? 

 

V mojem prostem času igram hokej, ker je 

zabavno. Jaz igram hokej pred mojim 
kosilom in pred šolo. Igram ga vsak torek, 

soboto in nedeljo. Igram pet minut do dve 
uri. Poleti, pomladi in jeseni igram hokej na 

mojem dovozu. Pozimi igram hokej v 
dvorani. Za hokej potrebujem dve mreži, 

hokejsko palico, pak in igralce. Za zimskega 
potrebujem drsalke in zaščitna oblačila. 

Brez ljudi ali mojih prijateljev ali moje 
družine, jaz ne igram hokeja.  

Stephen SMOLEJStephen SMOLEJStephen SMOLEJStephen SMOLEJ    

 

V prostem času rada smučam, ker imam 

rada sneg in zimo. Ko sem bila stara, sem 
smučala z mojo družino. Moj stari ata in 

mamica sta se učila z mano. Vedno sem 
smučala za vikend. Smučala sem tudi 

pozimi in za zimske počitnice. Šla sem na 
smučišče, kot je BlueMountain ali Mt. St. 

Louis Moonstone. Ko sem šla na smučišče, 
sem potrebovala moje škornje, smučke in 

zaščitna očala. Brez moje sestre ne morem 
smučati. 

Natalija HULLNatalija HULLNatalija HULLNatalija HULL    

 

 

 

 

 

 

 

 

V prostem času igram igrice za 

računalnikom. To počnem že sedem ur vsak 
dan. Igrice igram v spalnici. Za ta hobi 

potrebuješ računalnik. To dejavnost lahko 
izvajam samo jaz sam. 

Aleks ŽONTAAleks ŽONTAAleks ŽONTAAleks ŽONTA    

 
Jaz hodim smučati. To počnem od treh let. 

Jaz počnem to pozimi. Jaz smučam pozimi v 
gorah. Za moj hobi potrebujem sneg, 

smučke, smučišče. Jaz grem vedno skupaj, 
z mojim bratom.  

Jasmin RIEPLJasmin RIEPLJasmin RIEPLJasmin RIEPL    

 

V prostem času rada igram kitaro in se 
učim pesmi. Všeč so mi pesmi od Taylor 

Swift. To rada počnem že pet let. Zvečer 
pogosto igram kitaro eno uro. Včasih igram 

za moje prijatelje in pojem. Jaz igram doma 
in v šoli. Za moj hobi, potrebujem kitaro in 

glasbo. Igram in pojem sam ali s prijatelji.  

Kirsten HARTKirsten HARTKirsten HARTKirsten HART    

 

V prostem času rada veslam. To počnem od 
štirih let. Kadar je vreme dobro, veslam 

pogosto poleti, ampak ne pozimi. Veslam v 
jezeru in potrebujem čoln na vesla in 

krmilo. Brez mojega trenerja, mojega 
partnerja in opreme ne morem veslati. 

Krmilo se imenuje »Skull« ali »Big Blade« 
in čoln na vesla je iz lesa.  

Johanna DULNIGGJohanna DULNIGGJohanna DULNIGGJohanna DULNIGG    

 



 

V mojem prostem času 
igram nogomet. Imam zelo 

rada nogomet. Nogomet 
igram od 9-ih let. Igram za 

EtobicokeYouthSocerClub 
z mojimi prijateljicami. 

Zvečer vsak ponedeljek in 
vsako sredo vedno igram 

nogomet. Igram v Torontu 
in tudi potujem v drugo 

mesto, da igram. 
Potrebuješ eno žogo, dva 

gola in dve skupini. Brez 
ene skupine ne moreš 

igrati. Rada igram 
nogomet, ker je zelo 

zabavno in je izziv.  

Stephanie CESTNIKStephanie CESTNIKStephanie CESTNIKStephanie CESTNIK    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

V prostem času rada 
igram klavir. Klavir sem 

začela igrati prejšnje leto. 
Vadim vsak dan, od 3:00 

do 3:30. To počnem v moji 
sobi. To je zelo težavno. 

Jaz moram brati note in 
igrati klavir. Moja sestra 

tudi igra klavir. Ona rada 
igra pesmi od Disneya. 

Potrebujem klavir in 
metronome, ko igram 

klavir. Brez moje učiteljice 
tega ne morem početi. 

Moja učiteljica pomaga 
zelo. Rada igram klavir, 

ker rada imam več 
Coldplay. Coldplay igrajo 

pesmi za klavir in hočem 
igrati njihove pesmi. 

Victoria SMALLVictoria SMALLVictoria SMALLVictoria SMALL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ime mi je Natalie Marentič. 
V prostem času rada 

kolesarim. Jaz kolesarim 
od tedaj, ko sem bila stara 

štiri leta.  Pogosto 
kolesarim poleti in jeseni 

ali kadar je vreme lepo. 
Moje kolo vozim zunaj, kot 

na primer v gozdu, v 
parku, okrog okolice in 

tudi na pločniku. Za ta hobi 
potrebuješ pripomočke, 

kot kolo, športne čevlje, 
vodo, čelado in tudi 

amortizerje, če hočeš.  
Lahko sama kolesarim, 

ampak ta hobi je bolj 
zabaven, če ga počneš s 

prijatelji ali z družino. 
Rada kolesarim za vikend 

z mojo sestro, mamo, 
bratom, očetom in stricem. 

Kolesarjenje je mene 
poučeval moj stric in zato 

znam in imam rada ta 
hobi.  

Natalie MARENTIČNatalie MARENTIČNatalie MARENTIČNatalie MARENTIČ    

 

 

 

 

V prostem času poslušam glasbo v moji 

spalnici , zvečer. Igram nogomet 3 ali 2 krat 
na teden, celo leto z mojo ekipo. In tudi 

tečem 2 krat na teden. Učim se kitaro. 
Igram kitaro, malo vsak dan zvečer. 

Monique BAILLARGEONMonique BAILLARGEONMonique BAILLARGEONMonique BAILLARGEON    

Jaz rada plavam. To počnem od petih let 

naprej. Počnem poleti. Plavam v jezeru. Za 
ta hobi potrebujem dvodelne kopalke in 

brisačo. Poleti plavam vsak dan. Grem k 
jezeru, z avtom. Včasih grem v morje. 

Hannah JAHRMANNHannah JAHRMANNHannah JAHRMANNHannah JAHRMANN    

 



 

4. skupina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektorica: Tanja KotnikLektorica: Tanja KotnikLektorica: Tanja KotnikLektorica: Tanja Kotnik    

Nina Mihelić, Milica Mitić, Nikola Nastev, Glorija Ribarska, 

Grigor Ristov, Varvara Shvedova, Nenad Stanković, 

Sandra Stanojčić, Nastasija Todorova, Teodor Zetko 

 



SVET JE LEPSVET JE LEPSVET JE LEPSVET JE LEP    

Svet je lep, če si videl morje, 
svet je lep, ko si videl sonce, 

svet je lep, ko slišiš pesem, 
svet je lep ko čutiš veter, 

svet je lep zaradi dobrih ljudi, 
svet je lep, ko si zaljubljen, 

svet je lep, če imaš prijatelja in prijatelj ima 
tebe. 

Varvara SHVEDOVAVarvara SHVEDOVAVarvara SHVEDOVAVarvara SHVEDOVA    
 

Svet je lep, če se smejiš,  
svet je lep, če daješ,  

svet je lep, ko Slovenijo 
vidiš,  

svet je lep, ko potuješ. 
Svet je lep, ko plešeš, 

svet je lep, ko si srečen,  
svet je lep, ko sanjaš, 

svet je lep, ko poslušaš glasbo. 

Nastasja TODOROVANastasja TODOROVANastasja TODOROVANastasja TODOROVA    

 
Svet je lep na mladinski poletni šoli, 

svet je lep, če mi gazirane pijače smo pili, 
svet je lep, ko jem dobro hrano, 

svet je lep, če domača naloga je lahka, 
svet je lep, če sonce sveti, 

svet je lep, ko si želim živeti, 
svet je lep, ko gremo na plažo, 

svet je lep, ko ješ čokoladni namaz, 
svet je lep, če družiš se s prijatelji, 

svet je lep, ko imaš dobro idejo. 

Teodor ZETKOTeodor ZETKOTeodor ZETKOTeodor ZETKO    

 
Svet je lep, ko rišeš, 

svet je lep, ko pišeš, 
svet je lep, ko imaš prijatelje, 

svet je lep, ko ne veš, kam greš, 
svet je lep, če si srečen, 

svet je lep, če ne veš nič in zato lahko spiš. 

Nina MIHELIĆNina MIHELIĆNina MIHELIĆNina MIHELIĆ    

    

Svet je lep, ker tukaj živimo, 
svet je lep, ker imamo prijatelje, 

svet je lep, ker je ljubezen, 
svet je lep, ker lahko se udeležiš poletne 

šole, 
svet je lep, ker se tukaj lahko družim s 

prijatelji, 
svet je lep, ker imamo svobodo, 

svet je lep, ker vse, kar si želiš, lahko dobiš. 

Glorija RIBARSKAGlorija RIBARSKAGlorija RIBARSKAGlorija RIBARSKA    

 
Svet je lep, ko poslušaš glasbo, 

svet je lep, ko plavaš v morju, 
svet je lep, ko imaš dobro voljo, 

svet je lep, ko se smeješ, 
svet je lep, ko si s prijatelji, 

svet je lep, ko ješ, 
svet je lep, ko plešeš. 

Milica MITIĆMilica MITIĆMilica MITIĆMilica MITIĆ    
 

Svet je lep, ko se smejiš, 
svet je lep, ko nekaj dobrega narediš, 

svet je lep, če narediš takega, 
svet je lep, če deliš ljubezen s vsakim, 

svet je lep, če si dober prijatelj, 
svet je lep, če si dober bratec, 

svet je lep, če potuješ, 
svet je lep, če si radosten. 

Nenad STANKOVIĆNenad STANKOVIĆNenad STANKOVIĆNenad STANKOVIĆ    
    

Svet je lep, ko spiš, 
svet je lep, ko zamudiš, 

svet je lep, ko govoriš slovensko, 
svet je lep, ko piješ kavo, 

svet je lep, če misliš, 
svet je lep, ko plešeš, 

svet je lep, ko poslušaš glasbo, 
svet je lep, ko se slovenščino učiš, 

svet je lep, ko violino igraš. 

Grigor RISTOVGrigor RISTOVGrigor RISTOVGrigor RISTOV    

  



Svet je lep, ko poslušaš glasbo,  

svet je lep, ko spiš,  
svet je lep, ko plavaš, 

svet je lep, če potuješ po svetu. 
Svet je lep, če zamudiš v šolo, 

svet je lep, ko igraš košarko, 
svet je lep, ko si na počitnicah, 

svet je lep, če nimaš domače naloge. 

Nikola NASTEVNikola NASTEVNikola NASTEVNikola NASTEV    

 

 

 

Svet je lep, ker je pisan raznolik in poln 

veselja. Družiš se lahko s prijatelji in si 
lahko z družino. Lahko po njem potuješ in 

spoznaš nove kraje. Še posebno je lep, ko 
na njem ni vojn in se vsa ljudstva sveta 

spoštujejo in v miru živijo, predvsem je lepo, 
ko si lahko v naravi in v njej se sprehajaš. 

Svet je lep, ker na njem živijo tudi take 
osebe, ki te lahko z malim razveselijo in te 

imajo rade. S temi osebami je lepo živeti, 
zato predstavljajo najvažnejše bogastvo, ki 

ga kdo lahko ima. To so zame vzroki, da je 
svet lep. 

Sandra STANOJČIĆSandra STANOJČIĆSandra STANOJČIĆSandra STANOJČIĆ    

 

SAMOTNI OTOKSAMOTNI OTOKSAMOTNI OTOKSAMOTNI OTOK    

Če bi se znašla na 
samotnem otoku, katere 

tri stvari vi vzela s sabo? 
Mislim, da bi bila prva 

stvar kitara. Brez glasbe in 
brez ljudi je zelo težko. Za 

mene je glasba življenje. 
Druga stvar bi bil nož. Da 

bi lahko lovila ribe, meso, 
rastline. Z nožem bi lahko 

zgradila šotor. Tudi bi 
vzela psička, ker tam bom 

sama. Z njim bi se 
pogovarjala. Pravijo, da je 

pes najboljši prijatelj 
človeka. Trenirala bi ga in 

čez mesec bi že iskal 

hrano za naju ☺ 

Varvara SHVEDOVAVarvara SHVEDOVAVarvara SHVEDOVAVarvara SHVEDOVA    

    

    

    

Če bi jaz bil na samotnem 
otoku, bi samo rabil tri 

stvari: prijatelje, glasbo in 
knjige. Jaz imam rad 

druženje s prijatelji in 
torej, jaz rabim biti z 

mojimi prijatelji. Jaz ne 
morem brez glasbe v 

mojem življenju in zato 
rabim glasbo. Ko bi bilo 

dolgočasno z mojimi 
prijatelji in z glasbo, jaz bi 

bral knjige. Nikoli ne bi 
bilo dolgočasno na 

samotnem otoku, če bi 
imel te tri stvari.  

Teodor ZETKOTeodor ZETKOTeodor ZETKOTeodor ZETKO    

    

    

    

    

    

Lepo bi bilo, če bi se lahko 
odcepila od družbe in 

odšla na samotni otok. Na 
njem bi rada imela plažo, 

na kateri bi lahko cele 
dneve ležala, sončila in nič 

ne delala. Živela bi v miru, 
nihče mi ne bi težil. Lahko 

bi bila svobodna in bi 
lahko delala to, kar bi 

hotela. Ne bi imela nikogar 
s kom bi se lahko družila, 

bila bi sama in zato, tudi 
če bi bila na otoku 

svobodna, bi se hitro 
vrnila domov, ker imam 

osebe, ki jih imam rada in 
s katerimi se lahko 

družim. 

Sandra STANOJČIĆSandra STANOJČIĆSandra STANOJČIĆSandra STANOJČIĆ    

    

    

 

Na samotni otok bi vzel veliko vode, če bi bil žejen. Vzel bi 

tudi hrano, če bi bil lačen. Ti nisi ti, če si lačen. Vzel bi 
frnikole in ne bi mi bilo dolgčas, bilo bi zanimivo. 

Nikola NASTEVNikola NASTEVNikola NASTEVNikola NASTEV    



ČE BI LAHKO SPREMENILIČE BI LAHKO SPREMENILIČE BI LAHKO SPREMENILIČE BI LAHKO SPREMENILI    SVETSVETSVETSVET    

Če bi lahko spremenila svet bi vsi bili 
srečni. Ne bi imelo vojne in sovražnikov. 

Vse bi bilo ekološko in čisto. Ne bi bilo 
nasilja. Tehnologija bi bila boljša. Če bi 

lahko spremenila svet, bi si želela, da bi vsi 
bili prijazni in da bi nasmeh postal čudežno 

zdravilo za neprijazne obraze. Jaz bi 
spremenila stvari in voditelje držav, 

spremenila bi miselnost ljudi, da bi si 
prizadevali za dobro drug drugega n v 

dobro sebe. Če bi znali videti ljudi, njihove 
potrebe, naš svet bi zaživel v miru in 

harmoniji. 

Nastasja TODOROVANastasja TODOROVANastasja TODOROVANastasja TODOROVA    
 

Če bi lahko spremenila svet, bi bilo drugače. 
Vsi ljudje bi bili kot eden. Ne bi bilo rasizma 

in vojne, vsi bi se med seboj spoštovali in 
pomagali drugim v nesrečah. Odnosi bi bili 

boljši. Ljudje bi bili srečnejši. Ne bi bilo 
lačnih in žejnih. Vsi kontinenti bi bili 

povezani in vsi ljudje bi bili povezani, bili bi 
prijatelji brez obzira na vero in 

nacionalnost. Tako bi Izgledal boljši svet po 
mojem mnenju, ampak to ni tako in samo 

mi ga lahko spremenimo na boljše. 

Nina MIHELIĆNina MIHELIĆNina MIHELIĆNina MIHELIĆ    

 
 

 
 

Svet je lep, ampak bi bil boljši, če bi ga jaz 
spremenila. Svet je lep kot je in ni potrebno 

sovraštvo, ampak bi bilo boljše narediti 
nekaj za svet. Če bi lahko spremenila svet, 

bi naredila več stvari: da gremo v šolo samo 
4krat na teden; da svet postane ena država 

z enakimi ljudmi; da imajo vsi normalno 
življenje; bi naredila drugačen sistem služb 

– ljudje bi delali pet ur in imeli velikoooo 
plačo; vse bi naredila cenejše. Tisti, ki 

nimajo preveč denarja bodo imeli vedno 
hrano. In za konec bom povedala, da vsakič 

je lahko boljše zato se bomo potrudili vsi, ne 
samo jaz. Vsi skupaj lahko naredimo več. 

Glorija RIBARSKAGlorija RIBARSKAGlorija RIBARSKAGlorija RIBARSKA    

 
Najprej bi pomislila na vse prebivalce sveta, 

tako da bi bili vsi veseli. Znižala bi cene za 
življenje to pomeni manj davka na cene: 

bencin, plin, vodo, energijo. Vsi prebivalci 
sveta bi lahko imeli hišo z bazenom in 

športni avtomobil. Poboljšala bi stanje 
živali, domačim in tistim, ki živijo v naravi. 

Zase bi spremenila cene oblek, predvsem 
tiste, ki so zel zelo znane: Luis Vuitton, D & 

G … Pa še to, mogoče bi kupila najlepšo hišo 
v New Yorku in to na vrhu najvišjega 

nebotičnika. Celo nadstropje bi imela s 
pogledom na Brooklyn bridge. 

Milica MITIĆMilica MITIĆMilica MITIĆMilica MITIĆ    
 

JAZ LETA 2040JAZ LETA 2040JAZ LETA 2040JAZ LETA 2040    

Nenad 2040Nenad 2040Nenad 2040Nenad 2040    

Leta 2040 bom imel 40 let. Imel bom dva 
otroka. Živel bom v New Yorku v veliki hiši z 

velikim bazenom. Po poklicu bom odvetnik. V 
prostem času bom šel s prijatelji ven po 

mestu n igral nogomet in pil pivo. To sem jaz 
leta 2040. 

NeNeNeNenad STANKOVIĆnad STANKOVIĆnad STANKOVIĆnad STANKOVIĆ  

Mislim, da bo Nenad leta 2040 šel na Havaje 
in bo spoznal Miley Cyrus. Bo uspešen biznis 

man in bo imel celo Makedonijo. Dobil bo 
veliko denarja od X-factorja in bo končal 3. 

Svetovno vojno. V njej bo on glavni komandir. 
Živel bo v veliki hiši in bo imel bazen z dva 

tisoč evri. Jaz mislim, da bo Neno uspešen 
človek.        

Grigor RISTOVGrigor RISTOVGrigor RISTOVGrigor RISTOV    



    

5. skupina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Lektorica: Lektorica: Lektorica: Lektorica: Anja KoširAnja KoširAnja KoširAnja Košir    

Mattia Emanuele Biber, Anja-Maria Jug, Lea Korošec, 

Veronika Košir, Jakob-Manuel Krobath, Max Pollet, 

Vanessa Samonig, Stephanie Spendier, Matteo Venturini, 

Egor Zagorski 



SEDEM ČUDES MOJEGA SEDEM ČUDES MOJEGA SEDEM ČUDES MOJEGA SEDEM ČUDES MOJEGA 

ŽIVLJENJAŽIVLJENJAŽIVLJENJAŽIVLJENJA    

Jakob:Jakob:Jakob:Jakob: zmaga Nemčije proti Braziliji 7:1, 

glasba, cel svet, mobitel, filmi in serije oz. 
njihovi izumitelji, prijateljstvo in ljubezen, 

avto.  

MattiaMattiaMattiaMattia: Pisa, kitajski zid, Eifflov stolp, 

internet, dobra hrana, da sem jaz in moja 
družina zdrava, letalo in avto.  

VeronikaVeronikaVeronikaVeronika: dobra hrana, sončni dnevi, 
počitnice, veselje, dobre prijateljice, rože, 

vroča čokolada na mrzlemu dnevu.  

StefkaStefkaStefkaStefka: živali, moja družina, moji prijatelji, 

ljubezen, moj prijatelj, ki je zdaj v nebo, moj 
vrt in moj pes Rudi.  

MaxMaxMaxMax: da nisem zaspan zjutraj, živali, 
čokolada, počitnice, zabava. 

Egor:Egor:Egor:Egor:zbudim se brez budilke, italijanske 
jedi, glasba, McDonalds, počitnice, letalo, 

gledat, ko nekdo pada.  

MattiMattiMattiMattia:a:a:a: morje, prijatelji, zabave, poletje, 

sneg, punce, potovanje.  

 

 

 

SEDEM ČUDES MLADINSKE SEDEM ČUDES MLADINSKE SEDEM ČUDES MLADINSKE SEDEM ČUDES MLADINSKE 

POLETNE ŠOLE JE …POLETNE ŠOLE JE …POLETNE ŠOLE JE …POLETNE ŠOLE JE …    

JakobJakobJakobJakob: slab jed, neprijazni in prijazni 

asistenci, gledališka predstava, Brazilija-
Nemčija 1:7, piščanci, da nikoli nisi smel 

zvečer ven.  

Veronika:Veronika:Veronika:Veronika: prijatelji, Bled, jame, jezik.  

StefkaStefkaStefkaStefka: jama, hrana, lepi fantje, prijateljice, 
Sola limonada, šola, asistenti.  

Matteo:Matteo:Matteo:Matteo: zelo lepa in fantastična punca, 
dobri prijatelji, naučil sem se slovenščino in 

angleščino s Kanadčankami, slabo je, da ne 
bom več videl ti ljudi.  

Lea:Lea:Lea:Lea: večer improlige, zato ker je bil zelo 
smešen, ko smo šli v gore in nisem imela 

vode,  ko smo se sprehajale zvečer v 
Ljubljani in smo se močno smejale.  

Egor:Egor:Egor:Egor: 2nadstropni avtobus, fuzbal do enih, 
pot na Bled, svoboden čas ob pohodu v 

Ljubljani, sprehod v rudnik, pica za večerjo, 
soba s straniščem.  

Mattia:Mattia:Mattia:Mattia: novi prijatelji po celi Evropi, slaba 
hrana v domu, Šmarna gora, Atlantis.  

VanessaVanessaVanessaVanessa: Atlantis, šolski muzej, večer 
improlige, šola (skloni, besede), izlet na 

Gorenjsko in Štajersko, šoping v BTC-ju.  

NAJBOLJ ME VRŽE IZ TIRA … NAJBOLJ ME VRŽE IZ TIRA … NAJBOLJ ME VRŽE IZ TIRA … NAJBOLJ ME VRŽE IZ TIRA …     

JakobJakobJakobJakob: če je nekdo med filmom samo na mobitelu in ne gleda …  

VeronikaVeronikaVeronikaVeronika: Iz tira me vržejo ljudje, ki so arogantni in hinavski in če se probaš z njimi se 
pogovarjati, te pogledajo, kot da si čudak.  

StefkaStefkaStefkaStefka: Iz tira me vrže, če jaz poslušam glasbo in nekdo vmes ves čas govori.  

MatteoMatteoMatteoMatteo: Iz tira me vrže, ko je konec MPŠ.  

MaxMaxMaxMax: Iz tire me vrže, kadar jaz govorim z nekom in me on ne posluša.  

Lea:Lea:Lea:Lea: Najbolj me vrže iz tira, kadar me moja mama nahruli samo zato, ker je utrujena in nisem 

čisto nič naredila.  

Egor:Egor:Egor:Egor: Iz tira me vrže, če me nekdo ne posluša, ko jaz  nekomu govorim.  

MattiaMattiaMattiaMattia: Iz tira me vrže, kadar ljudje lažejo in potem ko sem odkril resnico, se lažejo še naprej 
lažejo in si izmislijo izgovore.  



KO, KADAR KO, KADAR KO, KADAR KO, KADAR     

Ko bom uKo bom uKo bom uKo bom upokojenec, pokojenec, pokojenec, pokojenec, se bom učil špansko. 

– Ko bom upokojenka, bom za eno leto šla v 
Španijo. – Ko bom upokojenka, bom živela v 

Ameriki. – Ko bom upokojenka, bom imela 
čas za vrt.  

Kadar imam časKadar imam časKadar imam časKadar imam čas, berem knjige. –Kadar 
imam čas, igram kitaro. – kadar imam čas, 

se dobim s prijatelji.  

Kadar snežKadar snežKadar snežKadar sneži, se grem sankat. Kadar sneži, 

pijem vročo čokolado s smetano. Kadar 
sneži, delam snežen grad. – Kadar sneži, 

sem vesel, ker zaprejo šole. –Kadar sneži, 
sem zelo vesela.  

Zaljubil se bomZaljubil se bomZaljubil se bomZaljubil se bom,    kokokoko bom videl eno žensko, 
ki ima velike joške in je lepa. – Zaljubila 

sem se, ko sem šla na dopust. – Zaljubil 
sem se, ko sem bil star petnajst let. –

Zaljubila sem se, ko sem dobila mojega 
belega zajčka.  

Kadar sem zares jezna,Kadar sem zares jezna,Kadar sem zares jezna,Kadar sem zares jezna, napišem pravljico, 
v kateri tisti človek, ki me je razjezil, umre. 

Kadar sem res jezen, grem čokolado jest. 
Kadar sem zares jezen, igram igrice. – 

Kadar sem zares jezen, začnem govoriti v 
pizanskem narečju. – Kadar sem zares 

jezna, probam se pomirit. – kadar sem 
zares jezna, poslušam glasbo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČEČEČEČE    

Če bi bila pošČe bi bila pošČe bi bila pošČe bi bila pošastastastast, bi pojedla vse moje 

sovražnike in vse nevarne ljudi. – Če bi bil 
pošast, bi bil moja profesorica italijanščine 

in vsem bi dal 4. –Če bi bila pošast, bi 
strašila slabe ljudje. – Če bi bil pošast, 

nisem ampak če, bi hotel biti serijski killer. 
– Če bi bil pošast, bi strašil babice.  

Če bi bila bogataČe bi bila bogataČe bi bila bogataČe bi bila bogata, bi kupila hišo, ki ni 
preveč velika, ampak bi imela gromozanski 

vrt in potem bi šla v trgovino in kupila barve 
in bi cel dan slikala. –Če bi bil bogat, bi šel 

povsod po svetu. – Če bi bila bogata, bi si 
kupila en otok. – Če bi bila bogata, bi imela 

20 hiš in 10 avtov.  

Če bi bila rastlinaČe bi bila rastlinaČe bi bila rastlinaČe bi bila rastlina, bi bila drevo, ker bi zelo 

dolgo živela. –Če bi bil rastlina, bi bil trava, 
potem bi naredil /:::/--Če bi bil rastlina, bi 

bil ena roža, zato da bi bil lep. –Če bi bila 
rastlina, bi bila palma. –Če bi bil rastlina, bi 

bil roža, najlepša rastlina. – Če bi bila 
rastlina, bi jedla muhe. – če bi bila rastlina,  

bi bila sivka, ker dobro diši in imam rada 
violet.  

Če  bi bila voziloČe  bi bila voziloČe  bi bila voziloČe  bi bila vozilo, bi bila hrošček (vw), ker 
izgledajo smešni. –Če bi bil vozilo, bi bil 

jahta, zato ker bi me vsi gledali očarani. –Če 
bi bil vozilo, bi bil lamborghini, ker je zelo 

lepa.  

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

6. 6. 6. 6. skupina    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    
Lektorica: Lektorica: Lektorica: Lektorica: Tina JugovićTina JugovićTina JugovićTina Jugović    

Giovanni Battocletti, Katja Canalaz, Pietro Candriella,  

Pietro Cromaz, Valeria Aldana Ferreira, Nikolina 

Kovačević, Nicolas Lo Faro, David Loibnegger, Jan 

Pšenička, Petar Trkmič, Karina Luciana Zella    



Izšla je nova številka revije NationalIzšla je nova številka revije NationalIzšla je nova številka revije NationalIzšla je nova številka revije National    GeographicGeographicGeographicGeographic    Poletnik!Poletnik!Poletnik!Poletnik!    

Z nami ste vedno korak pred drugimi! Poletna izdaja je nZ nami ste vedno korak pred drugimi! Poletna izdaja je nZ nami ste vedno korak pred drugimi! Poletna izdaja je nZ nami ste vedno korak pred drugimi! Poletna izdaja je namenjena prav vsem, ki radi amenjena prav vsem, ki radi amenjena prav vsem, ki radi amenjena prav vsem, ki radi 

odkrivate svet živali, spoznavate ljudi in običaje ter raziskujete kotičke Slovenije. Za odkrivate svet živali, spoznavate ljudi in običaje ter raziskujete kotičke Slovenije. Za odkrivate svet živali, spoznavate ljudi in običaje ter raziskujete kotičke Slovenije. Za odkrivate svet živali, spoznavate ljudi in običaje ter raziskujete kotičke Slovenije. Za 
posebno izdajo so možgane napeli največji strokovnjaki s celega sveta, ki razpravljajo v 6. posebno izdajo so možgane napeli največji strokovnjaki s celega sveta, ki razpravljajo v 6. posebno izdajo so možgane napeli največji strokovnjaki s celega sveta, ki razpravljajo v 6. posebno izdajo so možgane napeli največji strokovnjaki s celega sveta, ki razpravljajo v 6. 

skupini, t. i. Polenta.skupini, t. i. Polenta.skupini, t. i. Polenta.skupini, t. i. Polenta.    

V novi številki revije V novi številki revije V novi številki revije V novi številki revije NationalGeographic  Slovenija preberiteNationalGeographic  Slovenija preberiteNationalGeographic  Slovenija preberiteNationalGeographic  Slovenija preberite    

V KRALJESTVU ŽIVALIV KRALJESTVU ŽIVALIV KRALJESTVU ŽIVALIV KRALJESTVU ŽIVALI    

    

1.1.1.1. Zakaj so zebre progaste?Zakaj so zebre progaste?Zakaj so zebre progaste?Zakaj so zebre progaste?    

Odgovarja strokovnjakinja: Katja Odgovarja strokovnjakinja: Katja Odgovarja strokovnjakinja: Katja Odgovarja strokovnjakinja: Katja 

CANALAZCANALAZCANALAZCANALAZ::::    

V Afriki je zelo toplo in v času, ko zebra 

rojeva, leži pod drevesno senco. Da mlada 
zebra ne bi zelo trpela zaradi toplote, se do 

par mesecev nahaja pod senco. V tem času 
malo svetlobe prihaja do nje. Tako se sonči 

in ko postaja večja, se odmakne od drevesa. 
Ima črne črte. 

Odgovarjata strokovnjaka: Jan PŠENIČKA  Odgovarjata strokovnjaka: Jan PŠENIČKA  Odgovarjata strokovnjaka: Jan PŠENIČKA  Odgovarjata strokovnjaka: Jan PŠENIČKA  
in David LOIBNEGGERin David LOIBNEGGERin David LOIBNEGGERin David LOIBNEGGER::::    

V časih, ko so ljudje še šli Bogu na živce in 
poslal jim je poplave in stari Noe si je 

zgradil svojo barko, povabil vse živali na 
svetu. Jasno se ni mogel odločiti, če vzame 

na pod črnega ali belega konja. Na koncu je 
od vsake barve enega. Kakšno je bilo 

njegovo presenečenje, ko je zraven dveh 
konjev bila še ena nova žival.  

Odgovarjajo Odgovarjajo Odgovarjajo Odgovarjajo strokovnjaki: strokovnjaki: strokovnjaki: strokovnjaki: 

Pietro CROMAZ, Nicolas LO Pietro CROMAZ, Nicolas LO Pietro CROMAZ, Nicolas LO Pietro CROMAZ, Nicolas LO 
FAROFAROFAROFARO, Karina ZELLA, Karina ZELLA, Karina ZELLA, Karina ZELLA::::    

Zebre so progaste, ker so jih  v 
antičnih časih uporabljali za 

prečkanje ceste. Barvali so jih z 
naravnimi barvami in te črte so 

ostale tudi v naših časih.  

    

OOOOdgovarjata strokovnjakinji: Nikolina dgovarjata strokovnjakinji: Nikolina dgovarjata strokovnjakinji: Nikolina dgovarjata strokovnjakinji: Nikolina 
KOVAČEVIĆ in ValeriaKOVAČEVIĆ in ValeriaKOVAČEVIĆ in ValeriaKOVAČEVIĆ in Valeria    FERREIRAFERREIRAFERREIRAFERREIRA::::    

Zebre so progaste, ker ko so bile mlajše in 
so na soncu bile dalj časa, so jim nastale 

črne črte na belem telesu. Tiste črne črte so 
jim ostale tudi do danes. In zdaj ko so več 

časa na soncu, so te črte večje in večje, 
ampak se ponoči zmanjšujejo.  

Odgovarjata strokovnjaka GiovanniOdgovarjata strokovnjaka GiovanniOdgovarjata strokovnjaka GiovanniOdgovarjata strokovnjaka Giovanni    
BATTOCLETTI in PietroBATTOCLETTI in PietroBATTOCLETTI in PietroBATTOCLETTI in Pietro    CANDRIELLACANDRIELLACANDRIELLACANDRIELLA::::    

Zebre so progaste, ker so jih v preteklosti 
avstralopitki malo pobarvali. Imeli so jih za 

bogove. Zebre od takrat so samo jedle 
premog in bele kamne, zato so tudi danes 

take. 

  

 

 

 



2.2.2.2. Kdaj in zakaj mačke predejo?Kdaj in zakaj mačke predejo?Kdaj in zakaj mačke predejo?Kdaj in zakaj mačke predejo?    

Odgovarja strokovnjakinja: Katja Odgovarja strokovnjakinja: Katja Odgovarja strokovnjakinja: Katja Odgovarja strokovnjakinja: Katja 
CANALAZCANALAZCANALAZCANALAZ    

Mačka je počasna in lena žival. V trenutku 

ko prede, nam hoče kaj povedati in tako, da 
mi ji pomagamo pri čem. Najglasneje 

predejo, ko spijo. Niti v tem času se ne 
umirijo, saj mačka je zelo podobna človeku, 

ker hoče samo spati in imeti zelo bogato 
življenje.  

Odgovarjata strokovnjaka: Jan PŠENIČKA Odgovarjata strokovnjaka: Jan PŠENIČKA Odgovarjata strokovnjaka: Jan PŠENIČKA Odgovarjata strokovnjaka: Jan PŠENIČKA 
in David LOIBNEGGERin David LOIBNEGGERin David LOIBNEGGERin David LOIBNEGGER    

Vedno, če ljudje, ki mačk ne marajo pridejo 

v njihovo  bližino, mačke predejo. Želijo reči: 
»jaz te ne maram, zgini!« 

    

    

    

    

    

    

    

    

Odgovarjata strokovnjaka Giovanni Odgovarjata strokovnjaka Giovanni Odgovarjata strokovnjaka Giovanni Odgovarjata strokovnjaka Giovanni 
BATTOCLETTI in Pietro CANDRIELLABATTOCLETTI in Pietro CANDRIELLABATTOCLETTI in Pietro CANDRIELLABATTOCLETTI in Pietro CANDRIELLA    

Mačke predejo, kadar so  same in kadar se 

slabo počutijo. Predejo tudi kadar so 
žalostne in hočejo iti na stranišče in kadar 

umrejo.  

    

    

3.3.3.3. TUDI VAŠ PES LAHKO GOVORI! Z našimi nasveti bo tudi vaš TUDI VAŠ PES LAHKO GOVORI! Z našimi nasveti bo tudi vaš TUDI VAŠ PES LAHKO GOVORI! Z našimi nasveti bo tudi vaš TUDI VAŠ PES LAHKO GOVORI! Z našimi nasveti bo tudi vaš 

ljubljenček spregovoril!ljubljenček spregovoril!ljubljenček spregovoril!ljubljenček spregovoril!    

Odgovarjajo Odgovarjajo Odgovarjajo Odgovarjajo strokovnjaki: Pietro strokovnjaki: Pietro strokovnjaki: Pietro strokovnjaki: Pietro 
CROMAZ, NicCROMAZ, NicCROMAZ, NicCROMAZ, Nicolas LO FARO , Karina ZELLAolas LO FARO , Karina ZELLAolas LO FARO , Karina ZELLAolas LO FARO , Karina ZELLA    

Pes bi lahko govoril, kadar je zelo lačen: 

• Celo noč pustite zraven njega 

prižgano televizijo. 

• Pripeljite ga v gimnazijo. 

• Dajte mu slušalke z vajami za 

slovenščino. 

Odgovarjata strokovnjakinji: Nikolina Odgovarjata strokovnjakinji: Nikolina Odgovarjata strokovnjakinji: Nikolina Odgovarjata strokovnjakinji: Nikolina 
KOVAČEVIĆ  in Valeria FERREIRAKOVAČEVIĆ  in Valeria FERREIRAKOVAČEVIĆ  in Valeria FERREIRAKOVAČEVIĆ  in Valeria FERREIRA    

Če želite, da vaš ljubljenček govori, 
poslušajte naše nasvete:  

• naj pije 3-4 l vode 

• sprehajate psa dvakrat na dan 

• božajte psa 

• igrajte se z njim 

• pogovarjajte se z njim in potem bo 

on tudi govoril 

 

 

 

 

 



SKRIVNOSTI ČLOVEŠKEGA TELESASKRIVNOSTI ČLOVEŠKEGA TELESASKRIVNOSTI ČLOVEŠKEGA TELESASKRIVNOSTI ČLOVEŠKEGA TELESA    

1.1.1.1. Zakaj so moški višji od žensk?Zakaj so moški višji od žensk?Zakaj so moški višji od žensk?Zakaj so moški višji od žensk?    

Odgovarjata strokovnjakinji: Katja Odgovarjata strokovnjakinji: Katja Odgovarjata strokovnjakinji: Katja Odgovarjata strokovnjakinji: Katja 

CANALAZ in Karina ZELLACANALAZ in Karina ZELLACANALAZ in Karina ZELLACANALAZ in Karina ZELLA::::    

Moški so telesno višji, ampak nimajo veliko 

pameti, to pa je obratno pri ženskah. 
Telesno so nižje, so pa bolj inteligentne. To 

velja tudi, če so ženske so višje in so vseeno 
pametne. Ampak ker so moški močni, jih 

me, ženske, potrebujemo.  

Odgovarja strokovnjak: Pietro Odgovarja strokovnjak: Pietro Odgovarja strokovnjak: Pietro Odgovarja strokovnjak: Pietro 
CANDRIELLACANDRIELLACANDRIELLACANDRIELLA::::    

Moški so višji od žensk, ker Bog je bil nizek 

in je bil moški, Marija pa je bila ženska in 
visoka, tako se je on počutil manjši, in je 

zvišal moške in znižal ženske. 

 

 

Odgovarjajo strokovnjaki: Pietro Odgovarjajo strokovnjaki: Pietro Odgovarjajo strokovnjaki: Pietro Odgovarjajo strokovnjaki: Pietro 

CROMAZ, Valeria FERREIRA in David CROMAZ, Valeria FERREIRA in David CROMAZ, Valeria FERREIRA in David CROMAZ, Valeria FERREIRA in David 
LOIBNEGGERLOIBNEGGERLOIBNEGGERLOIBNEGGER::::    

Moški so višji od žensk, da lahko boljše 
objemajo. Potrebujejo dolge roke, da lahko 

nesejo težke torbe, ko grejo ženske 
nakupovat. Visoki moški morajo delati 

fizična domača dela, npr. zamenjati žarnico 
pa pospraviti višje police omar.  

Odgovarjata strokovnjaka: NicOdgovarjata strokovnjaka: NicOdgovarjata strokovnjaka: NicOdgovarjata strokovnjaka: Nicolas LO olas LO olas LO olas LO 

FARO in NikFARO in NikFARO in NikFARO in Nikolina KOVAČEVIĆolina KOVAČEVIĆolina KOVAČEVIĆolina KOVAČEVIĆ::::    

Moški so višji, ker so manj inteligentni in 
ker so manj lepi. Potem jim ostaja  samo 

višina in moč. Moški imajo tudi manj las in 
zato so višji od žensk.  

Odgovarjata strokovnjaka: Giovanni Odgovarjata strokovnjaka: Giovanni Odgovarjata strokovnjaka: Giovanni Odgovarjata strokovnjaka: Giovanni 
BATTOCLETTI in Jan PŠENIČKABATTOCLETTI in Jan PŠENIČKABATTOCLETTI in Jan PŠENIČKABATTOCLETTI in Jan PŠENIČKA::::    

Moški  so v kameni dobi tepli ženske po 

glavi. Torej so ženske postale nižje od 
moških.  

    

    

    

2.2.2.2. Zaljubljen človek: kako ga prepoznati in Zaljubljen človek: kako ga prepoznati in Zaljubljen človek: kako ga prepoznati in Zaljubljen človek: kako ga prepoznati in 

kako pomagati nesrečno zaljubljenim?kako pomagati nesrečno zaljubljenim?kako pomagati nesrečno zaljubljenim?kako pomagati nesrečno zaljubljenim?    

Odgovarjata strokovnjakinji: Katja CANALAZ in Karina ZELLAOdgovarjata strokovnjakinji: Katja CANALAZ in Karina ZELLAOdgovarjata strokovnjakinji: Katja CANALAZ in Karina ZELLAOdgovarjata strokovnjakinji: Katja CANALAZ in Karina ZELLA::::    

Da bi prepoznali in pomagali nesrečno 

zaljubljenim, lahko kupimo pomarančo 
in jo razpolovimo na dva kosa. Eno drži 

zaljubljeni, drugo pa jo podarimo 
nesrečno  zaljubljenim. 

3.3.3.3. Končno! Našli smo zdravilo proti smrčanjuKončno! Našli smo zdravilo proti smrčanjuKončno! Našli smo zdravilo proti smrčanjuKončno! Našli smo zdravilo proti smrčanju    



Odgovarja strokovnjak: Pietro Odgovarja strokovnjak: Pietro Odgovarja strokovnjak: Pietro Odgovarja strokovnjak: Pietro 

CANDRIELLACANDRIELLACANDRIELLACANDRIELLA::::    

Zdravilo proti smrčanju je Dinamix , je 
zdravilna mast, s katero se moramo pred 

spanjem namazati po pljučih. Dinamixje 
narejena iz mrtve miške, medvedove dlake 

in opičjega iztrebka, mešana z listi. POZOR: 
uporabljajte enkrat na teden, ker je lahko 

strupena za vašo varnost. Kupite samo, če 
ste starejši kot 85 let.  

Odgovarjajo strokovnjaki: Pietro Odgovarjajo strokovnjaki: Pietro Odgovarjajo strokovnjaki: Pietro Odgovarjajo strokovnjaki: Pietro 

CROMAZ, Valeria FERREIRA in David CROMAZ, Valeria FERREIRA in David CROMAZ, Valeria FERREIRA in David CROMAZ, Valeria FERREIRA in David 
BATTOCLETTIBATTOCLETTIBATTOCLETTIBATTOCLETTI::::    

• Pokrivaj usta z lepilnim trakom. 

• Obrni glavo proti blazini. 

• Preden zaspiš, si moraš obrisati 

nos.  

 

Odgovarjata strokovnjaka: NicOdgovarjata strokovnjaka: NicOdgovarjata strokovnjaka: NicOdgovarjata strokovnjaka: Nicolas olas olas olas                                     

LO FARO in NikolLO FARO in NikolLO FARO in NikolLO FARO in Nikolina KOVAČEVIĆina KOVAČEVIĆina KOVAČEVIĆina KOVAČEVIĆ::::    

Zdaj imamo zdravilo proti smrčanju: 

• pijte veliko vode (4-5 l) 

• prvih 7 dni spite manj (5-6 ur), 

potem pa lahko normalno spite 

• študirajte 

• ne kopajte se 7 dni 

Odgovarjata strokovnjaka: Giovanni Odgovarjata strokovnjaka: Giovanni Odgovarjata strokovnjaka: Giovanni Odgovarjata strokovnjaka: Giovanni 

BATTOCLETTI in Jan PŠENIČKABATTOCLETTI in Jan PŠENIČKABATTOCLETTI in Jan PŠENIČKABATTOCLETTI in Jan PŠENIČKA::::    

Strokovnjaki so na svojem sejmu proti 
smrčanju, ki ga organizira mednarodno 

društvo proti smrčanju pri OZN, končno 
določili. Edina stvar, ki pomaga proti 

smrčanju, je ne spati. Sejem je trajal skoraj 
dva tedna  in stroški za cel sejem so višji 

kot dva milijona evrov. Ampak svet že 
končno ve, kaj pomaga proti smrčanju.  

 

MOJA SLOVENIJAMOJA SLOVENIJAMOJA SLOVENIJAMOJA SLOVENIJA    

1.1.1.1. Kako je nastalo Blejsko Kako je nastalo Blejsko Kako je nastalo Blejsko Kako je nastalo Blejsko 

jezero?jezero?jezero?jezero?    

Odgovarja strokovnjakinja: Katja Odgovarja strokovnjakinja: Katja Odgovarja strokovnjakinja: Katja Odgovarja strokovnjakinja: Katja 
CANALAZ:CANALAZ:CANALAZ:CANALAZ:    

Stoletja nazaj, ko je šla mimo ledena doba, 

je ostal velik kos ledu, širok kot Blejsko 
jezero. V sredini pa je bilo kopno. Ko se je 

led stopil, so napolnili jamo, ki jo je led 
naredil. Ljudje so s črpalkami napolnili 

votlino z vodo.  

 

 

 

Odgovarja strokovnjakinja: Valeria Odgovarja strokovnjakinja: Valeria Odgovarja strokovnjakinja: Valeria Odgovarja strokovnjakinja: Valeria 
FERREIRA:FERREIRA:FERREIRA:FERREIRA:    

Kot vsako nedeljo je bila v kapeli maša. 

Ljudje so veseli prišli k maši in veliko peli. 
Niso se zavedali, da zelo grdo pojejo. Glasno 

so peli in res je bilo tak grdo, da se je 
zemlja začela premikati. Končno se je 

preklala in nato je vstal otok na sredi 
jezera.  

Odgovarja strokovnjak: Jan PŠENIČKA:Odgovarja strokovnjak: Jan PŠENIČKA:Odgovarja strokovnjak: Jan PŠENIČKA:Odgovarja strokovnjak: Jan PŠENIČKA:    

Včasih, ko so nastale Alpe, Blejskega jezera 

še ni bilo. Namesto tega je tam bila samo 
dolina z enim manjšim hribom. Ko so nad 

dolino prišli oblaki, so se zadržali nad 
gorami in tako je nad dolino ves čas 

deževalo. Dolina se je začela polniti z vodo 
in je nastalo jezero. 

Odgovarja strokovnjak: Pietro CROOdgovarja strokovnjak: Pietro CROOdgovarja strokovnjak: Pietro CROOdgovarja strokovnjak: Pietro CROMAZ:MAZ:MAZ:MAZ:    

Nastalo je tako, da je en mož z Bleda slabo 
opral svoje obleke in pralni stroj je poplavil 



vso ravnino. To se je pojavilo še večkrat in 

zaradi velike količine vode je nastalo jezero. 

Odgovarja strokovnjak: Petar TRKMIČ:Odgovarja strokovnjak: Petar TRKMIČ:Odgovarja strokovnjak: Petar TRKMIČ:Odgovarja strokovnjak: Petar TRKMIČ:    

Blejsko jezero je mogoče nastalo zaradi 
dežja, snega in vsa ta voda se je zbrala, ker 

je Bled blizu gora, je mogoče, da se sneg 
stopi in vsa voda je naredila Blejsko jezero.  

Odgovarja strokovnjakinja: Nikolina Odgovarja strokovnjakinja: Nikolina Odgovarja strokovnjakinja: Nikolina Odgovarja strokovnjakinja: Nikolina 
KOVAČEVIĆ:KOVAČEVIĆ:KOVAČEVIĆ:KOVAČEVIĆ:    

Eno od najlepših jezer, Blejsko jezero, je 

nastalo pred tisoč leti in legenda pravi, da je 
nastalo tako, da je prišel en fant, ki je bil 

čarovnik in je bil utrujen in je šel od vrat do 
vrat, ampak nihče mu ni želel odpreti vrat in 

pomagati in prišel je do ene punce z 
otrokom in ona mu je pomagala. On ji je 

povedal, da bo tukaj poplava in ji je dal 
svojega konja in je povedal, da se bo konj 

sam ustavil. Tako je bila velika poplava in 
nastalo je Blejsko jezero.  

Odgovarja strokovnjak: Givanni Odgovarja strokovnjak: Givanni Odgovarja strokovnjak: Givanni Odgovarja strokovnjak: Givanni 

BATTOCLETTI:BATTOCLETTI:BATTOCLETTI:BATTOCLETTI:    

Pod zemljo so bili rudarji in so izkopali 

premog. Tako je pod ravnino prišlo jezero. 
Otok na sredi je nastal, ker je ves premog 

pod zemljo prišel na površino.  

Odgovarja strokovnjak: NicOdgovarja strokovnjak: NicOdgovarja strokovnjak: NicOdgovarja strokovnjak: Nicolas LO FARO:olas LO FARO:olas LO FARO:olas LO FARO:    

V preteklem  času je živel en velik 
dinozaver. On je živel na Blejskem jezeru. 

Takrat ni bilo vode v tem kraju.  Veliko oseb 

misli, da je Blejsko jezero  polno lulanja. 
Kadar je dinozaver  hotel iti na stranišče, se 

je polulal v jezero.  

Odgovarja strokovnOdgovarja strokovnOdgovarja strokovnOdgovarja strokovnjak: David jak: David jak: David jak: David 
LOIBNEGGER:LOIBNEGGER:LOIBNEGGER:LOIBNEGGER:    

Bog je želel narediti gigantični krof. Začel je 

izkopavati zemljo na začetku tedna. Na 
koncu dela, ko je končal delati luknjo v 

zemljo, je bil zelo utrujen. Ko je hotel dati 
testo v luknjo, je zamenjal testo z vodo.  

Odgovarja strokoOdgovarja strokoOdgovarja strokoOdgovarja strokovnjakinja: Karina ZELLA:vnjakinja: Karina ZELLA:vnjakinja: Karina ZELLA:vnjakinja: Karina ZELLA:    

Blejsko jezero je nastalo pred 2000 leti, ko 
še ni bilo nobenega v Sloveniji. Nekaj je 

padlo z neba in je bil velik požar. Tam, kjer 
je zdaj Bled, se je naredila velika luknja in 

ko je čez leta padal dež, se je ta luknja 
napolnila z vodo in sredi tega jezera je stal 

otok.  

    

    

    

    

    

2.2.2.2. Slovenci in njihove (nenavadne) navadeSlovenci in njihove (nenavadne) navadeSlovenci in njihove (nenavadne) navadeSlovenci in njihove (nenavadne) navade    

Odgovarja strokovnjakinja: Karina ZELLA:Odgovarja strokovnjakinja: Karina ZELLA:Odgovarja strokovnjakinja: Karina ZELLA:Odgovarja strokovnjakinja: Karina ZELLA:    

Potica 

Neka gospa je želela pripraviti štrudel, 
ampak namesto jabolk je zaradi slabega 

vida dodala orehe, namesto cimeta pa 
kakav. Tako je nastalo to, kar poznamo kot 

potica. 

Odgovarja strokovnjak: Petar TRKMIČ:Odgovarja strokovnjak: Petar TRKMIČ:Odgovarja strokovnjak: Petar TRKMIČ:Odgovarja strokovnjak: Petar TRKMIČ:    

Slovenci imajo neke svoje navade. Slovenija 
je alpska država. To pomeni, da imajo 

planinske navade. 

3.3.3.3. Od leta 2020 slovenščina brez dvojine:Od leta 2020 slovenščina brez dvojine:Od leta 2020 slovenščina brez dvojine:Od leta 2020 slovenščina brez dvojine:    



PREBERITE MNENJA NAŠIH JEZIKOPREBERITE MNENJA NAŠIH JEZIKOPREBERITE MNENJA NAŠIH JEZIKOPREBERITE MNENJA NAŠIH JEZIKOSLOVCEV.SLOVCEV.SLOVCEV.SLOVCEV.    

Odgovarja strokovnjakinja: Katja Odgovarja strokovnjakinja: Katja Odgovarja strokovnjakinja: Katja Odgovarja strokovnjakinja: Katja 

CANALAZ:CANALAZ:CANALAZ:CANALAZ:    

Leta 2020 so se stari slovenski avtorji, kot 
so Primož Trubar, France Prešeren, Jurij 

Dalmatin, … srečali vsi skupaj in se 
pogovorili. Začeli so ponovno pisati, a 

odločili so se, da dvojina v slovenskem 
jeziku ne obstaja več, ker jim več ne 

ustreza.  

Odgovarja strokovnjakinja: Valeria Odgovarja strokovnjakinja: Valeria Odgovarja strokovnjakinja: Valeria Odgovarja strokovnjakinja: Valeria 

FERRERA:FERRERA:FERRERA:FERRERA:    

Zdi se mi, da je slovenski jezik zanimiv, 
ampak če se kdo želi učiti, je zelo težko, ker 

drugi nimajo dvojine, samo ednino in 
množino. Če se dvojina ukine, bi bilo lažje, 

da se še drugi ta jezik učijo.  

Odgovarja strokovnjak: Jan PŠENIČKA:Odgovarja strokovnjak: Jan PŠENIČKA:Odgovarja strokovnjak: Jan PŠENIČKA:Odgovarja strokovnjak: Jan PŠENIČKA:    

Po dolgih ugibanjih so se končno slovenski 

jezikoslovci odločili. Dvojine v slovenščini 
ne bo več. En del pomembnih jezikoslovcev 

nam je na naše vprašanje odgovoril  
preprosto: »Tako in tako dvojine nihče ne 

uporablja, zakaj pa jo imamo, na primer pri 
nas na območju Postojne se starejši ljudje 

že ne spomnijo, kako so dvojino uporabljali. 
Zdaj je na vrsti še  uporaba genitiva v 

zanikanju. Slovenščina ne rabi zapletena 
pravila,« odgovarja jezikoslovec Preuc 

demonstrativno pa v akuzativu. 

Odgovarja strokovnjak: Pietro CROMAZ:Odgovarja strokovnjak: Pietro CROMAZ:Odgovarja strokovnjak: Pietro CROMAZ:Odgovarja strokovnjak: Pietro CROMAZ:    

»Mislim, da bi bilo s to spremembo boljše, 
ker bi se tako zmanjšalo število napak pri 

slovenskih vajah.« »S to spremembo bi se 
tujci lažje učili slovenske slovnice.« 

Odgovarja strokovnjak: Petar TRKMIČ:Odgovarja strokovnjak: Petar TRKMIČ:Odgovarja strokovnjak: Petar TRKMIČ:Odgovarja strokovnjak: Petar TRKMIČ:    

Slovenščina brez dvojine ni slovenščina. Ne 

bi bilo toliko težav pri učenju. Slovenščina bi 
bila kot hrvaški jezik, karakteristično je za 

slovenščino, da ima dvojino.  

Odgovarja strokovnjak: NicOdgovarja strokovnjak: NicOdgovarja strokovnjak: NicOdgovarja strokovnjak: Nicolas LO FARO:olas LO FARO:olas LO FARO:olas LO FARO:    

Dvojina je zmešana oseba, zato ker samo 

moti učenke, ko študirajo slovenščino.  

Odgovarja strokovnjak: Giovanni Odgovarja strokovnjak: Giovanni Odgovarja strokovnjak: Giovanni Odgovarja strokovnjak: Giovanni 
BATTOCLETTI:BATTOCLETTI:BATTOCLETTI:BATTOCLETTI:    

Dosti Slovencev bi bilo zelo zadovoljnih  
brez dvojine. Tudi za tujce bi bilo lažje  

naučiti se slovenščino, a slovenščina bi tako 
izgubila svoje slovnične značilnosti.  

Odgovarja strokovnjak: David Odgovarja strokovnjak: David Odgovarja strokovnjak: David Odgovarja strokovnjak: David 

LOIBNEGGER:LOIBNEGGER:LOIBNEGGER:LOIBNEGGER:    

Čudno bi bilo, če bi slovenščina bila brez 
dvojine. V šoli se ne bi več učili in ubogi 

otroci ne bi vedeli, kaj  bi delali v prostem 
času. Tudi za učiteljice in učitelje bi bilo 

grozno. Imeli bi preveč časa in ne bi vedeli, 
kaj bi učence naučili v tem prostem času.  

Odgovarja strokovnjakinja: Nikolina Odgovarja strokovnjakinja: Nikolina Odgovarja strokovnjakinja: Nikolina Odgovarja strokovnjakinja: Nikolina 
KOVAČEVIĆ:KOVAČEVIĆ:KOVAČEVIĆ:KOVAČEVIĆ:    

Od leta 2020 slovenščina ne bo imela 

dvojine, zato ker so jezikoslovci ugotovili, da 
je Slovenija edina z dvojino na področju 

bivše Jugoslavije in zdaj to želijo 
spremeniti. Zelo pametna odločitev! 
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LektoricaLektoricaLektoricaLektorica: : : : Katja KraljKatja KraljKatja KraljKatja Kralj    

Andrej Češarek, Boris Alejandro Golob, Matias Malovrh, 

Maja Mašić, Ignacio Luis Mehle, Ana Mihelić, Tomaž 

Damian Petelin, Lisa Russignan, Julia Carla Schmidt, 

Tomas Selan, Tomas Marco Skubic, Tamara Stanković, 

Lucas Urbančič 



KAKO JAZ VIDIM SLOVENIJOKAKO JAZ VIDIM SLOVENIJOKAKO JAZ VIDIM SLOVENIJOKAKO JAZ VIDIM SLOVENIJO???? 

Kje naj začnem? Slovenija in Slovenci 

skrbijo za naravo in slovenska mesta in 
vasi. Ko smo šli v hribe, tam je bilo veliko 

ljudi, starih in mladih, družina, prijatelji. Vsi 
imajo radi naravo in radi hodijo v hribe, se 

kopajo v jezerih in morju. Meni je to zelo 
všeč ker v Makedoniji ni navadno biti v 

naravi razen če je 1. maj, ali če so poletne 
počitnice. V Makedoniji se ne skrbi veliko za 

naravo in recikliranje. 

V vsakem slovenskem mestu je kakšna 

turistična atrakcija. Je kakšen muzej, grad, 
galerija... Po navadi ni nič posebnega, 

ampak lahko jo obiščejo turisti bo kaj za 
videti. 

Všeč mi je to ker Slovenija skrbi za 
Slovence zunaj Slovenije in se lahko 

udeležim tega tečaja. Všeč mi je 
slovenščina kot jezik, ampak je slovnica 

težka. 

Od slovenske hrane sta mi všeč potica in 

jabolčni zavitek, ampak niso mi všeč ostale 
slovenske jedi.  

Tamara StankovićTamara StankovićTamara StankovićTamara Stanković    

    

Jaz vidim Slovenijo kot eno zelo lepo 
državo. Imam zelo rada ljudi v Sloveniji, ker 

so zelo prijazni in srčni in si med sabo 
pomagajo. Meni je tudi všeč, da ima 

Slovenija vse od gora do morja in se ni 
treba daleč voziti. Slovenija ni najbogatejša 

država, ampak tudi ne revna. Ljudje v 
Sloveniji bi mogli delati več reklame za 

državo, da bi prišlo več turistov iz drugih 
držav, da bi dobili več denarja. 

Julia Carla SchmidtJulia Carla SchmidtJulia Carla SchmidtJulia Carla Schmidt 

 

 

 

 

Zame Slovenija pomeni domovino mojih 

starih staršev in zaradi tega, tudi meni 
pomeni domovino. Vem, da ima številne 

gozdove, visoke gore, čudovita jezera in 
mnogo več zanimivosti. Poznana je v svetu 

in posebno v Evropi kot zeleni zaklad. 
Evrope zaradi vseh gozdov, polj in zelenja.  

Dedka in babici so morali iti iz Slovenije 
zaradi političnih in verskih težav in tako so 

se naselili v Argentini in posredovali 
sedanjim generacijam narodne pesmi, 

navade, jedi in seveda tudi jezik. 

Vem, da ima Slovenija lepa mesta in seveda 

prestolnico Ljubljano, po kateri tudi teče 
Ljubljanica. Veselim se, da lahko Slovenijo 

zdaj osebno občudujem in uživam. 

Luka Urbančič Luka Urbančič Luka Urbančič Luka Urbančič     

 

Slovenija je država v Evropi. Leži v srednji 

Evropi. Glavno mesto je Ljubljana. 
Najstarejše mesto pa je Ptuj, ki leži v 

severozahodnem delu Slovenije.  

Slovenijo imam zelo rada. Tretjič sem v 

poletni šoli in mi je zelo všeč. Lani sem bila 
na poletni šoli v Tolminu in Peci. Slovenija 

je majhna, ampak zelo urejena država. 
Najbolj mi je všeč narava, ki je zelo lepa. 

Zelo rada imam Ljubljano in Ptuj. Ljubljano, 
ker je glavno mesto in tu imam družino in 

Ptuj, ker so mi všeč kurenti in tam imam 
prijatelje. Kurent je pustna maska, ki 

preganja zimo in zlo in so zelo strašni. 
Upam, da se bom čez dve leti preselila v 

Slovenijo v Ljubljano na srednjo šolo in 
študij in tudi da bom igrala za košarkaški 

klub pri Ljubljani. 

Ljubljana je najboljaša in tudi asistenti pri 

domu kot učitelji in Ljubljano imam zelo 
rada. 

Ana MiheličAna MiheličAna MiheličAna Mihelič    



Do Slovenije čutim veliko ljubezni. To čutim, 

ker je država, v kateri so se rodili moji stari 
starši, ampak so morali bežati zaradi 

političnih problemov.  

Slovenija je dežela, v kateri je veliko narave, 

kot npr. reke, gore, lepa drevesa, morje in 
drugih lepih stvari. Tudi je veliko starih 

mest, lepih vasi in še posebno prestolnica 
po imenu Ljubljana, v kateri je veliko lepih 

trgov in Ljubljanica, reka, ki teče skozi to 
lepo mesto. V njej živijo ljudje, ki imajo 

različne narode, kot jih imajo v Argentini. 
Zelo so olikani in spoštljivi do drugih oseb in 

še posebej do tujcev.  

Mislim, da ni pomembno, da je Slovenija 

tako majhna ampak da je tako lepa in v njej 
živijo dobri ljudje.  

Tomas SelanTomas SelanTomas SelanTomas Selan         

 

 

 

 

Že od mladih letih so mi govorili o lepi 

Sloveniji. Sto zgodb o različnih pokrajinah in 
o vaseh mi je mama, stari ata in ata 

povedal. Tako sem začel spoznavati 
Slovenijo v svojih mislih. Torej, ko sem jo 

letos končno obiskal, je bilo čudovito videti, 
kako je vsa Slovenija lepša kot so mi jo 

opisali.  

Mesto Ljubljana je edinstveno. Stare stavbe 

vse povsod in čudovite cerkve. Ljubljanski 
grad tam gor na hribu in zelen gozd okrog. 

Kot, da bi se kar naturalno tam prikazal, kot 
če bi bil del narave. Najlepše v Sloveniji so 

zame vasice, ki, čeprav so majhne, se mi 
zdijo družinske, vesele in v družinskem 

vzdušju. Vsaka vas ima na najvišji točki 
cerkev morda malo ampak lepo cerkev. 

Morda se mi to zdi, ker so bili moji stari 
starši  kmetje. 

Končno Slovenija mi je zelo všeč in 
potovanje je tudi posebno, ker sem med 

prijatelji. 

Ignacij MehleIgnacij MehleIgnacij MehleIgnacij Mehle    

 

Vidim Slovenijo ne samo kot zelo krasen kraj, če ne tudi kot domovino, domovino mojih starih 

staršev; jaz se počutim Slovenec isto kot Argentinec, čeprav sem se tam rodil in živim. 

Čeprav je ena majhna država, njene različne pokrajine me ne nehajo presenečati, ker lahko si 

na morju in vidiš gore, tudi gozdove, reke in planine. 

Je ena država polna kulture, kjer živijo dobri ljudje, ki veliko delajo, so spoštljivi in gostoljubni.  

Tomaž Petelin Tomaž Petelin Tomaž Petelin Tomaž Petelin     

 

Jaz prihajam iz Makedonije. V Sloveniji sem na poletni šoli. Tukaj sem en teden. 

Slovenija je zelo lepa dežela in ima zelo lepe znamenitosti (Triglav, jezero na Bledu, jezero na 

Gorenjskem ...). Jaz Slovenijo vidim kot alpsko državo. Ljudje so zelo prijazni in dobri in vse je 
cenejše. V Sloveniji so zelo lepe punce. Slovenija ima tudi mesta ki se nahajajo ob morju kot 

Koper, Portorož, Izola ...  

V Sloveniji je en od mojih najboljših nogometnih klubov, ki se imenuje NK Maribor. V Sloveniji 

vse mi je všeč in jaz bom prišel sem na univerzo. 

Andrej Češarek Andrej Češarek Andrej Češarek Andrej Češarek     

 



Slovenijo imam rada, ker se v njej počutim 

kot doma. Ljudje so zelo prijazni in meni je 
najbolj všeč to da te nihče ne gleda drugače, 

če si druge vere, ker v moji deželi je na 
žalost tako. Moje najljubše mesto je 

Ljubljana, ker sem tukaj preživela najlepše 
dni. Mislim, da Slovenci znajo ohraniti 

naravo in to mi je zelo všeč.  

Upam, da bom prišla naslednje leto v 

Ljubljano na študij, ker mi je tukaj zelo lepo.  

Maja Mašić Maja Mašić Maja Mašić Maja Mašić     

 

V Sloveniji govorijo vsi preveč hitro. Jaz 

sem se učila slovenščino v Italiji, v Furlaniji 
Julijski Krajini in tam se pogovarjajo ljudje 

na zelo različen način. Kraji, ki so zame 
najpomembnejši, so Postojnske jame (tam 

sem že bila trikrat), Bled, Kranjska Gora, 
Piran in Nova Gorica. V Piranu sem se 

peljala tudi z ladjo. Mislim, da je zelo lepo 
mesto, še posebno obala. Za zaključek bi 

dodala še, da zame Slovenija pomeni 
ljubljanski zrezek. 

Lisa RussignanLisa RussignanLisa RussignanLisa Russignan    

Na vprašanje bom odgovoril tako: ko sem bil majhen otrok, sem samo govoril po slovensko, ker 

so bili moji stari starši rojeni v Sloveniji in po drugi svetovni vojni so se morali preseliti v 
Argentini (zaradi političnega preganjanja partizani so napadli vse tiste, ki so bili nasproti njimi, 

in so rekli, da so jih samo napadli Nemci in Italijani, ampak so bili največ Slovenci, ki niso mislili 
kot mi. Zato so se začeli vaške straže pa potem domobranci). 

Vsak dan sem poslušal kako je bila lepa Slovenija in v osnovni šoli (ob sobotah) smo se tudi učili 
njeno zgodovino, etnografijo, zemljepis itd. 

Tako je raslo v meni, misel po kateri sem tudi ljubil Slovenijo in njene navade, kulturo, pesmi... 

Že na tečaju smo študirali tudi te predmete, ampak tudi smo se pripravljali na potovanje v 

Slovenijo.  

Ko sem prišel sem, sem videl, da vse, kar sem poslušal, je bilo res. 

Tomaž Skubic Tomaž Skubic Tomaž Skubic Tomaž Skubic     

 

Zdaj sem prvič v Sloveniji in se mi zdi 
čudovita. Ljudi nas zelo dobro sprejmejo. 

Ampak že od prvega trenutka sem lahko 
opazil, da je Slovenija posebna država, ker 

ima vse, kar je meni všeč. Gore in gozdove, 
kjer živi veliko živali.  

Tudi kar mi je zelo všeč je Ljubljana, kjer 
lahko piješ Laško in gledaš Prešerna. 

Ampak kar se mi zdi bolj zanimivo je, da so 
tukaj živeli moji stari starši in se jaz tudi 

počutim kot, če bi bil doma. 

Matias MalovrhMatias MalovrhMatias MalovrhMatias Malovrh    

 

Najprej vam povem, da čeprav so moji stari 
starši tukaj živeli, so morali zapustiti svojo 

rodno zemljo, zaradi političnega pregajanja 
in so se naselili v Argentino, kjer zdaj 

stanujeta veliko slovenskih domov. O 
Sloveniji lahko povem, da mi je zelo všeč, 

ker ima zelo lepe pokrajine, kot na primer 
Postojnska jama, Predjamski grad, Bled, itd. 

Tudi Slovenija ima čudovito mesto, v 
katerem lahko vse dobiš. 

Ene med stvareh ki mi je najbolj všeč, je da 
v takšni majhni državi, lahko vidiš vse, od 

najvišje gore do morja. 

Boris GolobBoris GolobBoris GolobBoris Golob    

    



MladinciMladinciMladinciMladinci    
V šoli, v sobi, v razredu, 

mladinci iz Evrope 
mladinci iz Amerike 

Mladinci z zvezki, s svinčniki, s knjigami in peresi. 
Mladinci z dolgimi lasmi ali kratkimi lasmi tudi brez las. 

 
Mladinci z žogo, 

mladinci s telefonom, 
mladinci s kitaro, 

mladinci s kartami, 
mladinci ki pozabijo ključ in tudi tisti, ki ga zgubijo, 

mladinci s copati ali z natikači 
mladinci ki ne grejo spat ob desetih 

mladinci ki ne marajo hrane dijaškega doma 
mladinci z domačimi nalogami in mladinci ki jih ne delajo 

mladinci ki se sprehajajo po Ljubljani 
mladinci 

mladinci 
mladinci ... 

 
Lisa Russignan, Maja Mašić, Lisa Russignan, Maja Mašić, Lisa Russignan, Maja Mašić, Lisa Russignan, Maja Mašić, TomTomTomTomas Selanas Selanas Selanas Selan    

 

DijakiDijakiDijakiDijaki    
Dijaki majhni, 

dijaki veliki. 
dijaki v Sloveniji, 

dijaki s torbo, s svinčnikom, z rdečo mapo, z oranžnim zvezkom, s puščico. 
Dijaki brez veselja, brez dobre duše, brez copatk, brez dolgih hlač. 

Dijaki na Bledu, v Ljubljani, v dijaškem domu, v učilnici, v jedilnici, na stranišču, na igrišču. 
Dijaki brez kosila. 

Dijaki brez mamila. 
Dijaki brez avtomobilov. 

Dijaki, 
dijaki, 

dijaki, 
dijaki, 

dijaki ... 
 

Ana Mihelić, Ana Mihelić, Ana Mihelić, Ana Mihelić,     
Tomaž Petelin, Tomaž Petelin, Tomaž Petelin, Tomaž Petelin,     

Boris GolobBoris GolobBoris GolobBoris Golob    
    



    

MladinciMladinciMladinciMladinci    
V šoli, v domu, na igrišču, na vrtu. 
Mladinci s knjigami. 

Mladinci s peresi. 
Mladinci z domačimi nalogami, zvezki in svinčniki. 

Mladinci v razredu, mladinci brez svobode. 
Mladinci brez nogometa, mladinci brez življenja. 

Mladinci, ki spijo, mladinci, ki ne živijo. 
 

Dijaki s torbo, dijaki na izletu. 
Dijaki nasmejani, dijaki zaspani. 

Dijaki z oranžno majico, dijaki v Bežigrajskem domu. 
Dijaki iz različnih držav. 

Dijaki, ki slovenski jezik govorijo. 
 

Tomaž Marco Skubic, Luka Urbančič,Tomaž Marco Skubic, Luka Urbančič,Tomaž Marco Skubic, Luka Urbančič,Tomaž Marco Skubic, Luka Urbančič,    
Matija Malovrh, Tamara StankovićMatija Malovrh, Tamara StankovićMatija Malovrh, Tamara StankovićMatija Malovrh, Tamara Stanković    

 
 

    

    

    

PesemPesemPesemPesem    
Mladinci z možgani 
mladinci iz Kanade 

mladinci iz Argentine 
mladinci iz Nemčije 

mladinci iz Makedonije 
mladinci brez staršev 

mladinci z grdimi besedami 
mladinci z učitelji 

mladinci z asistenti 
mladinci dobre volje 

 
mladinci pridni 

mladinci športni 
mladinci brez slabih misli 

mladinci v lepih krajih 
mladinci v divjaškem domu 

 
Andrej Češarek, Ignacij Andrej Češarek, Ignacij Andrej Češarek, Ignacij Andrej Češarek, Ignacij 

Mehle, Julia Carla SchmidtMehle, Julia Carla SchmidtMehle, Julia Carla SchmidtMehle, Julia Carla Schmidt    
    

 

 

 



    
8. skupina8. skupina8. skupina8. skupina    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Lektorica: Lektorica: Lektorica: Lektorica: Irena Jerovšek VogrincIrena Jerovšek VogrincIrena Jerovšek VogrincIrena Jerovšek Vogrinc    

Pavel Delich, Erik Fabris, Francesca Gariup, Florian Krall, 

Martin Loboda, Martin Marolt, Micaela Cecilia Menghini, 

Valeria Oblak, Lara Pollet, Nicolas Rant, Stefano Tomasetig, 

Pietro Trusgnach, Danilo Zgajnar



PROTESTIRAVA PROTIPROTESTIRAVA PROTIPROTESTIRAVA PROTIPROTESTIRAVA PROTI    

Jaz protestiram. Proti domači nalogam in šoli. Dolgočasnemu izletu. Vrsti v jedilnici in spanju 
ob 10.00. Proti zgodnjemu vstajanju. Dolgim stopnicam od dijaškega doma in do našega 

razreda. 

Pietro TRUSGNAPietro TRUSGNAPietro TRUSGNAPietro TRUSGNACH in Danilo ŽGAJNARCH in Danilo ŽGAJNARCH in Danilo ŽGAJNARCH in Danilo ŽGAJNAR    

 

Proti čemu protestirava? 

- čakalni vrsti 
- stopljenemu sladoledu 

- umazaniji 
- premrzlemu vremenu 

- neprijaznim osebam 
- jutranjemu vstajanju 

- težkim jezikom 
- dolgočasni vaji 

- prevročemu vremenu 
- slabi hrani 

- nasilju med sošolci 

Erik FABRIS in Lara POLLETErik FABRIS in Lara POLLETErik FABRIS in Lara POLLETErik FABRIS in Lara POLLET    

 

Protestiramo proti: 

-pomivanju 
-dolgim uram pouka 

-velikim pajkom 
-zgodnjemu vstajanju 

-kratkemu odmoru 
-dolgočasnim ljudem 

-slabi glasbi 
-ljudem, ki hodijo počasno 

-težkim nalogam 
-gobovi juhi  

PavelPavelPavelPavel    DELICH, Micaela MENGHINIDELICH, Micaela MENGHINIDELICH, Micaela MENGHINIDELICH, Micaela MENGHINI, Valeria , Valeria , Valeria , Valeria 
OBLAKOBLAKOBLAKOBLAK    

 

Midva protestirava proti: 

- domačim nalogam 
- jutranji naglici 

- dolgočasnim ogledom 
- urniku dijaškega doma 

- neumnemu sošolcu 
- počasnemu potekanju ure 

- nagajivim otrokom 
- belim listom 

- strogi učiteljici 
- umazani mapi 

- izklopu Wi-fi-ja ob dvanajstih 

Francesca GARIUP in Martin MAROLTFrancesca GARIUP in Martin MAROLTFrancesca GARIUP in Martin MAROLTFrancesca GARIUP in Martin MAROLT    

 

Midva protestirava proti: 

- revnim ljudem 
- prevelikim plačam nogometašev 

- nezadostnim tihim vajam 
- domačim nalogam 

- dolgočasnim filmom 
- italijanski politiki 

- bogatim ljudem 
- premalo spanja 

- slabi hrani 

Martin LOBODA in Stefano TOMASETIGMartin LOBODA in Stefano TOMASETIGMartin LOBODA in Stefano TOMASETIGMartin LOBODA in Stefano TOMASETIG    

 

Protestirava proti zgodnjemu vstajanju, dolgim sprehodom, kratkim pavzam, čakanju v vrsti, 

počitniškemu delu, slabim jedem, dolgočasju, nočnemu miru ob desetih, slabemu vremenu in 
izpitom.  

Nicolas RANT in FloriaNicolas RANT in FloriaNicolas RANT in FloriaNicolas RANT in Florian KRALLn KRALLn KRALLn KRALL    

 

 



PESMIPESMIPESMIPESMI    

Pomlad Pomlad Pomlad Pomlad     

Pomlad in prijateljstvo 

Je vse kar si želim 

Račke plavajo 

In metulji plešejo 
Otroci se igrajo 

Dež boža rože 

V starem mestu 

So vsi že zaspani 
Pomlad pomlad! 

Držijo se za roke 
In gledajo v nebo 

Pavel DELICH in Francesca GARIUPPavel DELICH in Francesca GARIUPPavel DELICH in Francesca GARIUPPavel DELICH in Francesca GARIUP    
 

 

Čudovite rože in 

sončni žarek 
je vse kar si želim. 

Majhne ribice plavajo 
in ptički plešejo 

otroci se igrajo 
veter boža zeleno listje. 

Pomlad, pomlad, pomlad. 
Ljudje se veselijo 

ker ne hitijo 
otroci pa živahno tečejo 

in ptiči letijo. 

Pomlad.  

Valeria OBLAK inValeria OBLAK inValeria OBLAK inValeria OBLAK in    Martin LOBODAMartin LOBODAMartin LOBODAMartin LOBODA

PoezijaPoezijaPoezijaPoezija    

Prijateljstvo 

in  
veselje 

je vse kar si želim. 

Otroci plavajo, 

race plešejo 
in se igrajo, 

sonce boža kožo. 

V stari deželi 

so vsi že pijani, 
držijo se za roke 

in gledajo oblake. 

V vasi je polno pijancev, 

razburjeni so in brez misli, 
pojejo pesmi 

in pijejo vino. 

Erik FABRIS in Danilo ŽGAJNARErik FABRIS in Danilo ŽGAJNARErik FABRIS in Danilo ŽGAJNARErik FABRIS in Danilo ŽGAJNAR    

    

PomladPomladPomladPomlad    

Pomlad  

in 
prijatelj 

je vse kar si želim. 

Ribe plavajo 

in fantje plešejo 
otroci se igrajo 

toplota boža ljudi. 

Pomlad! 

Ko pomlad pride  
srce bije 

vsi fantje pijejo 
in se z dekleti zabavajo. 

Pomlad! 
Na trgu vsi plešejo 

Začetek pomladi praznujejo. 

Martin MAROLT in Micaela MENGHINIMartin MAROLT in Micaela MENGHINIMartin MAROLT in Micaela MENGHINIMartin MAROLT in Micaela MENGHINI    

 

    

    

    

    



ZimaZimaZimaZima    

Samo iskren glas 

in 
sneg v gorah 

je vse kar si želim. 

otroci plavajo 

in veselo plešejo 
na snegu se igrajo 

in veter boža sneg. 

ZIMA! 

Na snegu smučajo otroci 
in skupaj se zabavajo 

sneg pade nad otroci, ki smučajo 
in se zabavajo. 

Pietro TRUSGNACH in Nicolas RANTPietro TRUSGNACH in Nicolas RANTPietro TRUSGNACH in Nicolas RANTPietro TRUSGNACH in Nicolas RANT    
    

 
 
    

ZimaZimaZimaZima    

Sneg 

in 
led 

je vse kar si želim. 

Ptice plavajo 

in otroci plešejo 
in se igrajo 

sneg boža glave. 

Zima. 

Zima je mrzla 
ter lepa. 

Torej perfektna za  
dva izleta. 

V gore seveda 
in v mesto Bleda. 

Zima. 

Florian KRALL in Stefano TOMASETIGFlorian KRALL in Stefano TOMASETIGFlorian KRALL in Stefano TOMASETIGFlorian KRALL in Stefano TOMASETIG    

ALI JE INTERNET ZMANJŠAL KAKOVOST ŽIVLJENJA?ALI JE INTERNET ZMANJŠAL KAKOVOST ŽIVLJENJA?ALI JE INTERNET ZMANJŠAL KAKOVOST ŽIVLJENJA?ALI JE INTERNET ZMANJŠAL KAKOVOST ŽIVLJENJA?    

Mislim, da, čeprav internet je zelo pomemben za naše življenje, ni prav za prav najboljše in 

nujno. Jaz se strinjam s tem, da internet je zmanjšal kakovost življenja.  

Po eni strani internet je olajšal vsakdanje življenje za nekatere ljudi. Kot na primer, lahko 

kupimo vstopnice za v kino ali za gledališko predstavo in ne zgubimo časa pri vrsti. Tudi lahko 
beremo knjige po internetu na mestu, da bi izgubljali čas v knjižnici.  

Po drugi strani, internet vpliva na naše življenje in nam škoduje. Z internetom se izgubi fizični 
kontakt z ljudmi, se izgubijo realni prijatelji in se dobijo virtualniprijatelji! Zdaj vse naše življenje 

je skozi enega računalnika, ali mobilnega telefona.  

Kaj pa vi mislite o tem? Ali se vam ni zgodilo, da govorite z bratom ali prijateljem in on samo 

gleda na svoj mobilni telefon? 

Tako internet škoduje in vpliva na našo komunikacijo z ljudmi. Jaz mislim, da za v prihodnost 

vsi se bomo pogovarjali samo z aparatom. Upam, da ne bo tako, da se ne bo izgubila kakovost 
življenja.  

Valeria OBLAK Valeria OBLAK Valeria OBLAK Valeria OBLAK     

 

Po eni strani uporabliati internet je dobro kakor na primer če imaš enega sorodnika v tujini in 

se lahko pogovarjaš brezplačno z njim. Ampak tudi je slabo, ker so fantje in punce, ki namesto 
da bi uživali na lep dan in se lahko pogovarjali s prijateljom, izberejo vstati doma z 

računalnikom in če si veliko ur na računalniku ni dobro za telo. 

Danilo ŽGAJNARDanilo ŽGAJNARDanilo ŽGAJNARDanilo ŽGAJNAR    



Internet je izboljšal in poslabšal življenje, 

odvisno od tega kako pogosto in razloga 
zakaj ga uporabiš. Internet ti lahko pomaga 

z dostimi stvarmi, ampak če ga uporabljaš 
za nepotrebne stvari, zelo hitro postaneš 

zasvojen.  

Z internetom lahko hitro najdeš informacije 

in lahko komuniciraš s celim svetom. Ne 
potrebuješ dosti časa in zato ti lahko 

izboljša življenje. 

Ampak če si zasvojen, si tako dosti časa na 

internetu, da je internet skoraj center 
tvojega življenja. Potem si več na internetu 

kot pri prijateljih do pol noči pošiljaš 
sporočile, in tako naprej …  

Lara POLLETLara POLLETLara POLLETLara POLLET    
 

Moje mnenje je, da internet pomaga da 
ljudje ostajajo v stiku med seboj. Internet 

lahko je dobra ali slaba reč, odvisno od tega 
kako ga uporabljaš, na primer če potuješ v 

kakšno državo in tvoja družina ostane, 
potrebuješ internet da lahko govoriš po 

skypu, ali po facebooku. Jaz ne uporabljam 
računalnika samo za šolo, če nimam 

mobitela in tam govorim s prijateljem, ali 
sem na twiterju, instagram, itd., ampak 

zmeraj je najprej šola, nikoli nisem imel 
izpitov v decembru v Argentini.  

Pavel DELICHPavel DELICHPavel DELICHPavel DELICH    
 

Moje mnenje je, da internet je dobra stvar ki 
veliko pomaga. Na primer, nam pomaga pri 

iskanje informacij, ki včasih bi jih bilo težko 
dobiti. Tudi, nam pomaga govoriti z ljudmi ki 

so v različnih državah ki so oddaljeni od 
nas. Očitno je, da dobro ga uporabljamo. 

Nekateri ljudje rečejo, da internet je slabo in 
grozno. Mislim, da ni tako. Če nekdo ga ne 

zna uporabljati ali je odvisen ni interneta 
kriv.  

Nicolas RANTNicolas RANTNicolas RANTNicolas RANT    

 

Mislim, da je internet pozitivna in negativna 

stvar. Moje mnenje je, da je internet 
koristen v današnjem življenju, ker nam 

pomaga rešit dosti stvari in vprašanj. 
Ampak se mi ne zdi prav, da v današnjem 

času vsi uporabimo internet kot 
najpomembnejšo stvar in če ostanemo brez 

interneta ne moremo preživeti.  

Se mi zdi da v današnjem času imamo 

internet kot prvo stvar. Zdi se mi, da sedaj 
osebe se dostikrat poznajo po internetu 

ampak lahko v času se zavedaš, da ta oseba 
ni bila kakor je rekla in tudi njene slike so 

bile »fake«. Lahko tudi poznaš prijatelje na 
internetu, s katerimi se lahko pogovarjaš, 

ampak ne bojo nikoli prijatelji, ki jih poznaš 
dosti let in ki z njimi se srečeš vsak dan. S 

prijatelji, ki se lahko srečeš je lepše, ker ti 
lahko pomagajov času potrebe. Ti so pravi 

prijatelji ne tisti, ki jih poznaš po internetu. 

Pietro TRUSGNACHPietro TRUSGNACHPietro TRUSGNACHPietro TRUSGNACH    

 

Moje mnenje o netu je da za nekaj stvari je 
zelo dober ampak za druge stvari ni tako 

dober. Po eni strani, internet postane zelo 
praktičen. Na primer: 

- Komunikacija se je olajšala.  

- Hitreje dobiš informacije. 

- Če hočeš potovati lahko hitro kupiš 
vozovnico po netu. 

- Lahko se učiš brezplačno druge jezike. 

- Lahko poslušaš različne glasbe iz drugih 

držav. 

Po drugi strani, ni tako dober za naše 

življenje. Na primer, zdaj si s prijatelji in 
skoraj vsi gledajo telefon. Se je zgubila 

komunikacija.  

Martin LOBODAMartin LOBODAMartin LOBODAMartin LOBODA    

    

    



Moje mnenje je, da internet je koristen, 

ampak je včasih zelo nevaren. Po eni strani 
je ena udobnost po drugi pa če ga ne znaš 

dobro uporabiti se lahko hude stvari 
zgodijo. Treba je da bi se naučili ga 

uporabiti na pravilnem načinu. 

Jaz uporabljam internet, ampak ne veliko ur 

na dan. Internet je negativna stvar, zato ker 
se z njim lahko skoncentriraš. Na primer 

popoldne raje si na facebooku kot da se 
učiš. Mislim, da to se zgodi dostim 

študentom. Na internetu lahko srečaš veliko 
neznanih oseb, in to bi lahko postalo 

nevarno. Po mojem mnenju je internet 
razdelil družine. Vsi so na telefončku in 

skoraj ne govorijo med sabo. 

Internet pa je tudi dobra stvar, zato ker 

združi osebe različnih delov sveta. Hvala 
internetu je komunikacija boljša in hitrejša. 

Internet ti lahko pomaga da lahko delaš 
izveršitve od doma. To je pozitivna stvar, 

ker v našem vsakdanjem življenju ni veliko 
časa.  

Francesca GARIUPFrancesca GARIUPFrancesca GARIUPFrancesca GARIUP    

Jaz mislim, da internet je dober, ker se 

lahko pogovarjaš z nekdo, ki je na koncu 
sveta, ali tudi se lahko učiš. 

In negativna stran je, da izgubljaš čas, ko bi 
lahko delal drugo stvar, naprimer šel na 

sprehod s prijatelji ali z družino. 

Internet je ena pozitivna stvar, dokler jo ne 

rabimo preveč. 

Micaela MENGHINIMicaela MENGHINIMicaela MENGHINIMicaela MENGHINI    

O internetu lahko najdemo pozitivne in 

negativne stvari. Po eni strani, pozitivni 
strani, bi lahko omenili kako se je zbližal 

svet. Zdaj lahko govorim po facebooku ali 
skypu z nekom na Kitajskem in ne bi imel 

nobenega problema. Tudi se nam je olajšalo 
življenje. Lahko kupimo hrano ali naročimo 

kosilo/večerjo po internetu. Tudi lahko 
kupimo, na primer, vstopnico za v kino, 

namesto, da bi čakali veliko časa v vrsti. 
Treba je omenjeti, da se lahko direktno 

govori z drugim, to se pravi, da če jaz 
pošljem e-mail Martinu ob 22:32, Martin bo 

že imel moj e-mail ob 22:32. S tem, se ne 
zgubi časa. 

Med negativnimi stvarmi najdemo to, da se 
včasih veliko uporablja internet, ni dobro da 

smo več kot tri ure pred računalnikom. 
Nekaj ki se prvo poškoduje je naša 

hrbtenica! To je zaradi naše postave pred 
računalnikom. Tudi drugi problem je to, da 

se velikokrat zapravlja cel dan pred 
računalnikom in se lahko zgubi sončen dan. 

Namesto, da bi šli se zabavati s prijateljem, 
raje ostanejo doma in z njim govorijo po 

facebooku. To res ni prav. 

To pomeni, po mojem mnenju, da vse odvisi 

od našega različna uporabljanja! 

Martin MAROLTMartin MAROLTMartin MAROLTMartin MAROLT    

 

 

 

 

Po mojem mnenju internet je zmanjšal kakovost življenja, po eni strani. Današnji najstniki, 
predvsem v velikih mestih in modernih državah večino dneva potekajo doma pred 

elektronskimi predmeti (televizija, računalnik, mobitel itd.), namesto da bi šli se zabavat s 
prijatelji na prosto. Elektronski aparati imajo tudi druga pomankanja. Za se udeležiti omrežja, 

uporabnik mora biti povezan na internet. Internet, ko je povezan, to pomeni da deluje, sprosti 
elektromagnetne impulze, ki škodijo našim notranjim organom. Tudi zaradi tega ni zdravo in 

škodi naši kakovosti življenja. Po drugi strani pa z internetom lahko si pomagamo pri učenju, 
lahko širimo našo znanje in lahko dobimo vse informacije, ki nam rabijo. To je tisto kar mislim o 

internetu. Torej, jaz na vprašanje: »Internet je zmanjšal kakovost življenja?« odgovorim, ja!   
Erik FABRISErik FABRISErik FABRISErik FABRIS 



Veliko ljudi pravi, da nam je internet poslabšal življenje. Prepričan sem, da to ni res. Vsi vedno 

mislijo samo na negativne strani interneta, na odvisnost. 

Pri tem mišljenju pozabimo, da odvisnost obstaja na vsakem področju in pri vsaki aktivnosti. Na 

primer bi vsak lahko postal odvisen od športa in začel trenirati kot norec. Torej je napačno, če 
porečemo, da je internet, zaradi odvisnih otrok, slaba stvar. 

Očitno je, da je internet izboljšal naše življenje. Prepričan sem, da bralec tistega besedila sploh 
ne ve kako pomemben je internet za navaden potek vsakdanja. Voda, elektrika in plin so vsi 

kontrolirajo s pomočjo interneta.  

Internet je tudi v globalizaciji igral pomembno vlogo. Komunikacija se je olajšala, ker obstajajo 

socialna omrežja, kot na primer Facebook ali Twitter, in brezplačni možnosti za komunikacijo, 
kot Skype.  

Dandanes je zelo lahko ohraniti kontakte do ljudi, ki živijo na drugi polovici globusa. Predstavi 
se, da si spoznal na MPŠ prijaznega otroka, ki živi v Avstraliji. Kako lahko ohraniš kontakt, da 

ostaneta prijatelja? Po mojem ne bosta pisala dragocene SMS, ter komunicirala na Facebooku. 

Tudi mladostniki, ki obiskujejo šolo v tujini ne zgubijo kontakta do družine. Vse samo zaradi 

interneta. Na koncu hočem poudariti, da je internet zelo koristna stvar, katera nima veliko 
slabih strani. Odvisnost je seveda slaba, ampak ne obstaja samo na področju interneta. Torej ne 

moremo identificirati interneta z odvisnostjo.  

Florian KRALLFlorian KRALLFlorian KRALLFlorian KRALL    
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Lektorica: Lektorica: Lektorica: Lektorica: Helena ŠterHelena ŠterHelena ŠterHelena Šter    

Anna Banelli, Jasmin Butkovic, Jakob Gutownig, Luka 

Gutownig-Fürst, Martin Juren, Jan Krone, Lara Marie 

Kurasch, Costanza Muzzolini, Julian Primisser, Carlo 

Francesco Rossi, Sofia Semolič, Niko Steiner 



MOJA SOBA = MOJ SVETMOJA SOBA = MOJ SVETMOJA SOBA = MOJ SVETMOJA SOBA = MOJ SVET    

Nekaj let nazaj sem delila sobo z bratom, 
jezila sva se stalno, zdaj imava vsak svojo 

sobo. Res je, da je kot moj svet, ker ko 
nimam drugih dejavnosti, preživim ostali 

čas v sobi. Deli se na tri sobe, ki so 
povezane s hodnikom, v prvem prostoru 

imam klavir, omaro za obleke in mizo z 
računalnikom, nato imam stranišče in ob 

stranišču imam spalnico kjer delam tudi 
naloge in se učim. Po navadi je precej 

razmetana, če pa jo pospravim, naslednji 
dan ali dva dni potem je že ponovno 

razmetana. Jezi se name predvsem mama 
zaradi nereda, ampak včasih mi pomaga 

tudi pospraviti. Na stenah je veliko slik in 
polic, kjer imam razne spominčke in razne 

škatle. Vstop v mojo sobo imajo vsi, me ne 
moti, če vstopijo v sobo, moti me samo, če 

mi prestavijo stvari tako, da potem jaz jih 
iščem in ne dobim. Všeč mi je moja soba, 

tudi ker je vse polno stvari in spominov.  

Sofia SESofia SESofia SESofia SEMOLIČ MOLIČ MOLIČ MOLIČ     

 
Moja soba je velika in preživim veliko časa v 

njej. Nihče ne sme not, ker hočem igrati na 
računalniku, brez da bi nekdo prišel v sobo. 

Pravzaprav je soba skoraj vedno 
pospravljena, ker nočem, da bi me starši 

živcirali s tem. 
Moja idealna soba bi bila zelo velika, bi 

imela omaro, televizor, radio, kavč, rože, 
pisalno mizo in vodno posteljo. 

JulianJulianJulianJulian    PRIMISSERPRIMISSERPRIMISSERPRIMISSER    
 

Moja soba je zelo velika. Zelo velika. Ima 
dva okna, veliko omaro, veliko posteljo in 

mizo za ličila. Ena stena je roza in pohištvo 
je belo. Jaz sem veliko časa v svoji sobi, ker 

mi je pač tako všeč in ker se počutim zelo 
dobro v njej.  

Moja soba mi pomeni zelo veliko, ker sem jo 
dobila za birmo, ki je bila v juniju. Bila je 

veliko presenečenje! 
Seveda ni moja soba vedno pospravljena, 

ampak poskusim jo imeti čisto. Vsak človek 
se počuti boljše če je soba pospravljena. ;) 

Moji starši zahtevajo, da imam sobo vedno 
pospravljeno, ker jima je soba tudi zelo 

všeč. 
Pri meni imajo vsi vstop v sobo, razen če 

sem jezna … 
Moja soba je idealna! Nočem druge, ker je 

perfektna. 

Lara KURASCHLara KURASCHLara KURASCHLara KURASCH    

 
Moja soba ni preveč velika, zato ne preživim 

veliko časa v njej. Moja soba je ponavadi 
pospravljena. Nihče ne sme iti v mojo sobo, 

brez da bi potrkal na vratih, niti Andolšek. 
Moji starši zahtevajo samo, da svojo sobo  

vsak mesec enkrat posesam in da jo vsak 
dan prezračim.  

Moja idealna soba bi bila zelo preprosta 
imela bi dve omari, eno posteljo, eno 

omarico, eno pisalno mizo, rože, plakate, 
televizijo in mizo za namizni tenis.  

Jakob GUTOWNIGJakob GUTOWNIGJakob GUTOWNIGJakob GUTOWNIG    
 

Moja soba je velika, svetla in pisana. V moji sobi je red, če pogledamo z neke druge prospektive. 
Res je, da moja soba je moj svet. Tudi stranišče je v sobi in v njem je red. In v sobi je malo 

»prometa«. V njej preživljam še kar veliko časa. Moji starši niso zelo zadovoljni z mojo sobo. 
Pravijo, da je tako umazana, da se ne morejo niti na tla usesti, to ni res! V moji sobi gledam 

filme in brskam po internetu. Edino kar ni v redu, je moja omara.  

Carlo Francesco ROSSICarlo Francesco ROSSICarlo Francesco ROSSICarlo Francesco ROSSI    

 



Moja soba je edina soba, kjer sem lahko 

prosta. Mislim, da je kraj v hiši, kjer 
preživim največ časa. Pred nekaj leti sem jo 

delila z bratom, a zdaj sem sama, torej je 
velika. Soba je pisana, saj sta dve steni 

pobarvani oranžno. V sobi imam vse, kar mi 
je všeč. Ne maram, ko drugi vstopijo v sobo, 

ker je to tako kakor da bi vstopili v moj svet, 
kjer samo jaz živim. Starši zahtevajo, da 

imam sobo vedno čisto in pospravljeno, a to 
je zelo težko. Rada bi si prenovila sobo in 

pobarvala bi oranžne stene v sive. Rada bi 
napisala stavek iz pesmi, ki mi je zelo všeč 

in rada bi dala led lučke na steno. V sobi 
poslušam glasbo, berem in gledam filme, 

torej je zelo poseben prostor.  

Jasmin Jasmin Jasmin Jasmin BUTKOVICBUTKOVICBUTKOVICBUTKOVIC    

 

 
Svojo sobo imam že dolgo časa, točno pa se 

ne spomnim, kdaj sem prvič spala v njej. 
Moja soba je čez leta resnično postala moj 

svet, kjer je vse dovoljeno narediti. Ni vedno 
pospravljena, ampak v njej vseeno vse 

dobim. V mojo sobo imajo vstop moja 
sestra, s katero delim sobo, moja mati, ki jo 

včasih počisti in moja babica, ki vsak dan 
postelje. Starši redko vstopijo v mojo sobo, 

ampak vseeno zahtevajo urejenost in 
čistočo. Moja idealna soba ni veliko različna 

od moje resnične sobe, vendar moja idealna 
spalnica bi bila samo zame, brez moje 

sestre.  

Anna Anna Anna Anna BANELLIBANELLIBANELLIBANELLI    

 
 

 
 

 
 

 
Moja soba je velika okrog 24 m². Delim si 

sobo s svojim bratom. Če prideš v sobo, 
vidiš na levi strani postelji in eno omaro s 

knjigami. Na desni strani je omara od 
mojega brata. Zraven bratove omare stoji 

njegova pisalna miza. Nad pisalno mizo je 
okno. Levo zraven pisalne mize visi ura na 

steni. Pred uro je luč. Zraven luči stoji moja 
omara z oblačili in s šolskimi stvarmi. 

Nasproti vrat vidiš radiator in nad 
radiatorjem okno. V zadnjem levem kotu 

stoji moja pisalna miza. V svoji sobi 
preživim dosti časa. Na primer če spim ali 

delam nalogo sem tudi v sobi. Vsak ima 
vstop v sobo, ker v sobi nič nimam skrito. 

Moji starši zahtevajo, da vzdržujem red v 
sobi in da pospravljam stvari takoj po 

uporabi. Starši zahtevajo tudi, da pobriševa 
prah v sobi. S to sobo sem zelo zadovoljen, 

tudi če bi rad imel svojo sobo.  

Jan KRONEJan KRONEJan KRONEJan KRONE    

    
 

 
Imam dve sobi: eno kjer spim, drugo pa kjer 

študiram. Obe si delim z bratom. V »spalni 
sobi« preživljam veliko časa. Takrat se 

sploh ne zavedam resničnosti in sem v 
svojem svetu. Raje sem v sobi, ki jo 

imenujem »študij«. Tam delam naloge in se 
učim. V njej je velika omara, kjer imam 

zvezke, knjige in slovarje. V sredini stojita 
dve pisalni mizi, ki prekrivata večino sobe. 

Jaz sem si izbral tisto proti oknu, brat pa 
tisto, ki jo najprej zagledaš, ko vstopiš. Na 

levi strani sobe visi polica, kjer so 
postavljeni vsi pokali, ki sva jih moj brat in 

jaz dobila. Na ostalih praznih stenah pa 
visijo razni zemljevidi. V sobi lahko najdemo 

tudi računalnik. Postavljen je na moji mizi in 
zaradi tega se brat večkrat pritožuje. Edini 

problem sobe je ta, da sončni žarki težko 
dosežejo sobo. Zaradi tega so se starši 

odločili, da bi pohištvo bilo svetle barve.  

Martin Martin Martin Martin JURENJURENJURENJUREN  



Res je, moja soba je moj svet. Ne maram, ko mama stopi v mojo sobo in mi reče, naj pospravim 

knjige ali nekaj takega. Predvsem me moti, ko nekdo premika moje stvari in potem jih ne 
najdem več. 

Preživim precej časa v svoji sobi: berem, poslušam glasbo, igram klavir, pišem domače naloge 
in ogledam si filme na računalniku. Verjetno je edini prostor, kjer sem sama in nobeden ne 

zahteva od mene naj pomagam v kuhinji ali pri hišnih opravilih.  

CostanzaCostanzaCostanzaCostanza    MUZZOLINIMUZZOLINIMUZZOLINIMUZZOLINI    

    
Moja soba ni prav velika. Mislim, da je velika 14 m² - 15m². Stene so modro pobarvane, strop je 

bel. Proti jugo-zahodu ima okoli ovinka veliko okno, ki sega od stropa do tla. Če gledam proti 
zahodu, vidim gozd, ki tudi še delno spada k našemu teretoriju. Če pogledam proti jugu, vidim 

sosedno hišo in vrt. Ker je moja soba v 3. nadstropju naše hiše, imam precej dober razgled čez 
cel Celovec. 

Pred oknom stoji pisalna miza, ki je vedno neurejena in kaotična. Od juga proti severu nasproti 
okna stoji moja postelja. Visoka je približno 1 m in ima 2 predala. Na severu sobe, skrita v steni 

je omara za oblačila. Je precej velika in ne uporabljam vseh predalov samo za oblačila. Na 
zahodni strani 1 m od okna oddaljena stoji modra omara, v kateri so knjige in neke stvari. 

Pravzaprav nisem preveč v svoji sobi. Kljub temu pa sem zelo rad v njej. V mojo sobo pustim 
samo prijatelje ali starše, če nekaj rabijo ali obratno. 

Moji starši hočejo, da se lahko živi v moji sobi. Organski odpadki kot npr. pica ne smejo biti v 
moji sobi. Tega mnenja sem pa tudi jaz. Za moje starše zgleda soba vedno kaotična, ampak 

zame je precej v redu. Moja soba je moj svet, v katerem sem jaz kralj.  

Niko STEINERNiko STEINERNiko STEINERNiko STEINER    

    

KAJ PA ČE JE VSE RES?KAJ PA ČE JE VSE RES?KAJ PA ČE JE VSE RES?KAJ PA ČE JE VSE RES?    
Izlet na Šmarno goroIzlet na Šmarno goroIzlet na Šmarno goroIzlet na Šmarno goro    

Dragi prijatelj, 

nikoli ne boš uganil, kaj se je v sredo 
zgodilo! Kot že veš, sem šla za dva 

tedna v Ljubljano učiti se slovenščino. V 
sredo, ko smo šli na Šmarno goro (blizu 

Ljubljane), se je nekaj zgodilo. Ob dveh 
popoldne smo z avtobusom šli  pod 

goro. Nobeden ni imel volje iti, ker je 
bilo naporno. Hodili smo zelo hitro 

naprej in ko se je neka deklica ustavila, 
ker se je počutila slabo, smo z drugimi 

tremi ostali z njo. In usedli smo se na 
neko skalo in ta se je naenkrat odprla 

na dva dela in mi smo padli noter. Ker 
nismo vedeli, kaj narediti, smo skušali 

zlesti ven iz jame, a ni bilo mogoče, zato 
smo se odločili, da bomo prehodili jamo. 

Po približno sto metrih smo dobili nekaj, 

kar nas je šokiralo – grobnico. Bila je iz 
lesa in na njej je pisalo nekaj v 

latinščini. Ker smo hoteli vedeti, kaj je 
noter, smo jo odprli. Dobili smo 

pergament in nanj so bile zapisane neke 
številke. Ko smo prišli v dom, smo te 

številke vpisali v splet in pokazala se je 
slika veronske arene (ki so jo zgradili 

Rimljani). Zelo sem radovedna, kaj to 
pomeni, ko bom izvedela kaj več, ti bom 

pisala. 

Lep pozdrav, 

Jasmin 

Jasmin BUTKOVICJasmin BUTKOVICJasmin BUTKOVICJasmin BUTKOVIC    



Zagledal sem pot na desni strani ceste. Mislil sem, da je bližnjica in sem jo uporabil. Ob 

cesti je bilo veliko zelenja in grmičevja, visoka drevesa pa niso pustila sončnim žarkom 
osvetliti pot. Sprva sem bil prepričan, da bom zmagal in zato sem veselo in brez slabih misli 

nadaljeval pot. Čez kar nekaj časa pa sem bil že v skrbeh, saj sem se bal, da sem zgrešil 
pot. Obrnil sem se, da bi šel nazaj, a sem se znašel pred starim gospodom, ki je bil videti kot 

razbojnik. Prestrašil sem se in začel teči v drugo smer. Prekoračil sem dve rekici, med 
katerima sta stala dva naslova. Imel sem solzne oči, ker sem mislil, da sem se zgubil. Mislil 

sem že, da je ravnine konec, ko sem pretekel ovinek in zagledal cerkev sv. Marije. Ob njej pa 
so bili moji prijatelji. Obrisal sem si solze in se približal. Oni so bili vsi v skrbeh in ko so me 

videli, so me takoj vprašali, kje sem bil toliko časa. Razložil sem, da sem med tekmovanjem 
kdo pride prvi do vrha, zavil na majhno pot, saj sem mislil, da je bližnjica, ampak je bila le 

daljša.  

Martin JURENMartin JURENMartin JURENMartin JUREN    

MOJ NAJLJUBŠI SLOVENSKI KRAJMOJ NAJLJUBŠI SLOVENSKI KRAJMOJ NAJLJUBŠI SLOVENSKI KRAJMOJ NAJLJUBŠI SLOVENSKI KRAJ    

Moj najljubši kraj v Sloveniji je v Ljubljani. V centru Ljubljane je namreč stanovanje moje 
babice. Stanovanje je majhno, ampak lepo. Nasproti je kavarna. Če vstopiš prideš v 

predsobo. Na levi strani je kuhinja in dnevna soba. Na desni stranišče in kopalnica. Levo od 
kopalnice sledi spalnica od moje babi. Zraven nje je soba za goste. To je moj najljubši kraj.  

LukaLukaLukaLuka    GUTOWNIGGUTOWNIGGUTOWNIGGUTOWNIG----FÜRSTFÜRSTFÜRSTFÜRST    

 

ČE BI SI JAZ IZMISLILIČE BI SI JAZ IZMISLILIČE BI SI JAZ IZMISLILIČE BI SI JAZ IZMISLILI    JEZIK …JEZIK …JEZIK …JEZIK …    

Če bi si izmislila nov jezik, bi bil ta zelo 

enostaven, saj ga morajo vsi z lahkoto 
razumeti in se ga učiti. Imel bi samo tri 

čase: preteklik, sedanjik in prihodnjik. 
Pri samostalnikih bi ne obstajala 

dvojina, imeli bi samo ženski in moški 
spol. In ne bi bilo toliko sklonov. Samo 

imenovalnik in tožilnik. Pisalo bi se tako, 
kakor ga izgovarjamo.  

Costanza MUZZOLINICostanza MUZZOLINICostanza MUZZOLINICostanza MUZZOLINI    

    

    

    

    

    

Pri mojem idealnem jeziku bi bila 

enostavna slovnica. Besede bi bile v 
moškem, ženskem ali srednjem spolu v 

ednini ali množini. Vse samostalnike bi 
se pisalo z veliko začetnico, glagole in 

pridevnike z malo. Besede na začetku 
stavka bi se tudi pisalo z veliko 

začetnico. Besedni red bi bil: subjekt, 
predikat in potem objekt. Obstajalo bo 

okoli 50 000 besed. Moj idealni jezik bi 
imel tri čase: prihodnjik, sedanjik in 

preteklik. Vsi bi uporabljali ta jezik brez 
izjem in narečij.  

Jan KRONE Jan KRONE Jan KRONE Jan KRONE     

 
 

 



Če bi lahko ustvarila en jezik, ta bi imel 

najlažjo slovnico, ki bi bila mogoča. 
Jezik in besede bi bile lahke in vsi bi se 

jih lahko naučili. Če bi si jaz izmislila 
besede tega jezika, bi iskala nove 

besede indoevropskega korena, 
oziroma besede, ki so se v večini jezikov 

razvile.  
Točno pa ne vem, kako bi tako hitro 

izumili novi in univerzalni jezik, ki bi ga 
lahko vsi brez težav se naučili in 

govorili. Ne vem, če bi jezik imel sklone, 
koliko časov in spolov in tako dalje. 

Jeziki so zelo kompleksni, razvijali so se 
milijone let in zdaj se razvijajo naprej. 

Zato za nov jezik bi morala dolgo časa 
premišljevati, bi morala čim več jezikov 

poznati, ker bi morala imeti veliko 
fantazije in poguma. 

Ana BANELLIAna BANELLIAna BANELLIAna BANELLI    

Če bi si jaz izmislila jezik, bi v slovnici 

odvzela dvojino, abeceda bi imela ok. 30 
črk in bi bila cirilica, ker me to zanima. 

Za vsakdanje sporazumevanje bi bilo 
dovolj poznati ok. 900 besed. Ne bi 

uporabljali vikanja in besede se bi 
zapisale po izgovorjavi. Tako bi bilo 

lažje za vse.  

Sofia SEMOLIČ Sofia SEMOLIČ Sofia SEMOLIČ Sofia SEMOLIČ     

 

 

 

 

 

 

 

 

Moj idealni jezik bi imel samo en spol in 

nobenih izjem. Glagol v sedanjiku ne bi 
imel končnice, v pretekliku končnico –a 

in v prihodnjiku končnico –i. Moj idealni 
jezik bi bil tako enostaven, da bi se ga 

naučil v enem tednu in nato nikoli več 
ne bi bilo treba narediti gramatičnih vaj. 

Jezik bi bil razširjen po celem svetu. 
Obstajalo bi 1500 besed. Besede ne bi 

bile razdeljene na sklone (vedno bi bile 
v prvem sklonu), glagoli pa bi bili vedno 

v nedoločniku.  

Jakob GUTOWNIG Jakob GUTOWNIG Jakob GUTOWNIG Jakob GUTOWNIG     

Moj jezik je spakedranščina. Jezik je 
mešanica med nemščino in slovenščino. 

Izbereš si besede iz nemščine in 
slovenščine in npr. narediš:  Hitro si 

grem v Wašbekn pomit Hend (prevod: 
Hitro si umijem roke v umivalniku.) 

Luka GUTOWNIGLuka GUTOWNIGLuka GUTOWNIGLuka GUTOWNIG----FÜRSTFÜRSTFÜRSTFÜRST    

Moj jezik … 
… bi bil mešanica iz vseh jezikov sveta. 

Imel bi lahko slovnico. 
Imel bi tudi lahek pravopis ter 

izgovorjavo. 
Hitro se bi lahko naučili. 

Imel bi samo 3 čase preteklik, sedanjik 
in futur. 

Niko STEINERNiko STEINERNiko STEINERNiko STEINER    

Moj idealni jezik bi bil jezik brez 
preteklika in prihodnjika. Bi moral biti 

enostaven in bi moral imeti okrog 5000 
besed. 

Julian PRIMISSERJulian PRIMISSERJulian PRIMISSERJulian PRIMISSER    



 

10. skupina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektorica: Mateja Eniko 

Erik Biagi, Mikaela Bokalic, Martina Falcicchia, Nicole Galbiati, 

Nikolaj Marjan Grilj, Sara Ilievska, Peter Kopač, Tomaž 

Koprivnikar, Nicolas Maier, Alessandro Pasi, Alessia Peressoni, 

Manuel Quaggiato, Iva Serafimova 

    



KI 
IŠČEM ….IŠČEM ….IŠČEM ….IŠČEM ….    

Iščem punco, ki ki ki ki zna dobro kuhati. 

Iščem punco, od katereod katereod katereod katere želim, da me ima rada. 
Iščem punco, h katerih katerih katerih kateri se lahko zatečem.  

Iščem punco, na katerona katerona katerona katero se ne jezim. 
Iščem punco, pri kateripri kateripri kateripri kateri najdem zatočišče pred temnimi dnevi. 

Iščem punco, s katero s katero s katero s katero se počutim dober. 

Nikolaj Nikolaj Nikolaj Nikolaj GRILJ, Tomaž KOPRIVNIKAR, Manuel QUAGGIATOGRILJ, Tomaž KOPRIVNIKAR, Manuel QUAGGIATOGRILJ, Tomaž KOPRIVNIKAR, Manuel QUAGGIATOGRILJ, Tomaž KOPRIVNIKAR, Manuel QUAGGIATO    

 

Iščem fanta,    kikikiki je dober, ljubezniv in vesel. 

Iščem fanta, od kateregaod kateregaod kateregaod katerega se lahko kaj naučim. 
Iščem fanta, h kateremuh kateremuh kateremuh kateremu lahko hodim domov na obisk. 

Iščem fanta, za kateregaza kateregaza kateregaza katerega bi bila pripravljena narediti vse. 
Iščem fanta, v kateremv kateremv kateremv katerem najdem veselje. 

Iščem fanta, s katerims katerims katerims katerim se lahko zabavam. 

Mikaela BOKALIC, Martina FALCICCHIA, Iva SERAFIMOVAMikaela BOKALIC, Martina FALCICCHIA, Iva SERAFIMOVAMikaela BOKALIC, Martina FALCICCHIA, Iva SERAFIMOVAMikaela BOKALIC, Martina FALCICCHIA, Iva SERAFIMOVA    

 

Iščem punco, kikikiki se veliko smeji. 

Iščem punco, od katereod katereod katereod katere lahko zahtevam, da mi vsak dan kuha kosilo. 
Iščem punco, kljub katerikljub katerikljub katerikljub kateri lahko govorim z drugimi puncami. 

Iščem punco, v kateriv kateriv kateriv kateri vidim tudi prijatelja. 
Iščem punco, pri kateripri kateripri kateripri kateri se počutim popoln. 

Iščem punco,    s kateros kateros kateros katero se lahko skupaj ukvarjam s svojim najljubšim športom. 
… 

In iščem prijatelja, kikikiki ima lepo sestro ☺ 

Erik BIAGI, AlessandErik BIAGI, AlessandErik BIAGI, AlessandErik BIAGI, Alessandro PASI, Nicolas MAIER, Peter KOPAČro PASI, Nicolas MAIER, Peter KOPAČro PASI, Nicolas MAIER, Peter KOPAČro PASI, Nicolas MAIER, Peter KOPAČ    

 

Iščem fanta, ki ki ki ki je simpatičen. 
Iščem fanta, kikikiki je smešen. 

Iščem fanta, kikikiki ne misli samo na igranje z videoigricami. 
Iščem fanta, kikikiki lepo poje. 

Iščem fanta, kikikiki je prijazen. 
Iščem fanta, ki ki ki ki zna dobro kuhati. 

Iščem fanta, kikikiki čisti hišo. 
Iščem fanta, kikikiki zna dobro masirati. 

Iščem fanta, od kateregaod kateregaod kateregaod katerega dobim veliko daril. 
Iščem fanta, h kateremuh kateremuh kateremuh kateremu lahko grem po nasvet. 

Iščem fanta, na kateregana kateregana kateregana katerega se lahko zanesem. 
Iščem fanta, pri katerempri katerempri katerempri katerem se počutim varna. 

Iščem fanta, s katerims katerims katerims katerim lahko grem nakupovat. 

Alessia PERESSONI, Nicole GALBIATI, Sara ILIEVSKAAlessia PERESSONI, Nicole GALBIATI, Sara ILIEVSKAAlessia PERESSONI, Nicole GALBIATI, Sara ILIEVSKAAlessia PERESSONI, Nicole GALBIATI, Sara ILIEVSKA    

 

KATERI 



MPŠMPŠMPŠMPŠ----jevska PREDLOŽNA POEZIJAjevska PREDLOŽNA POEZIJAjevska PREDLOŽNA POEZIJAjevska PREDLOŽNA POEZIJA    

Na BleduNa BleduNa BleduNa Bledu    

Predvčerajšnjim 

na Bledu 
sedi bled gospod  

na brisači 
ob jezeru 

nasproti dveh deklet,  
ki igrata nogomet, 

ki kričita z dvema glasovoma, 
in  

kljub temu  
on delno smrči. 

Tomaž KOPRIVNIKARTomaž KOPRIVNIKARTomaž KOPRIVNIKARTomaž KOPRIVNIKAR    

Nogometna tekmaNogometna tekmaNogometna tekmaNogometna tekma    

V soboto popoldne 

med ogledom nogometne tekme 
sedim 

v baru 
na stolu 

ob televizorju 
poleg mize 

in se 
kljub napornemu dnevu 

zabavam in uživam  
ob  argentinski zmagi 

s prijatelji. 

Peter KOPAČPeter KOPAČPeter KOPAČPeter KOPAČ    

Na avtobusuNa avtobusuNa avtobusuNa avtobusu    

V nedeljo zjutraj 
sedim 

na avtobusu 
pri Petru 

in zunaj med ljudmi 
se vidi Zmajski most  

skozi okno. 
Čez most  

hodijo ljudje, 
pod mostom 

se pelje čoln 
in pred čolnom 

je postaja. 
Za čolnom  

plavajo račke 
in mimo grejo ljudje 

in zraven obale 
preko reke  

čaka kapitan 
v pristanišču. 

Nikolaj GRILJNikolaj GRILJNikolaj GRILJNikolaj GRILJ    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Na ogledu LjubljaneNa ogledu LjubljaneNa ogledu LjubljaneNa ogledu Ljubljane    

V ponedeljek popoldne 
stojim 

v mestu 
nad emonskimi tlemi 

pred Prešernovim spomenikom 
med prijatelji 

na mostu  
med ulicami 

in  
brez skrbi 

se z ostalimi  
vrnem v dom. 

Martina FALCICCHIAMartina FALCICCHIAMartina FALCICCHIAMartina FALCICCHIA

        



V soV soV soV sobibibibi    
V sredo zvečer 

med poslušanjem glasbe 
ležim 

v sobi 
na trdi postelji 

ob omari 
poleg sitnega prijatelja 

in 
kljub budnosti 

skušam zaspati 

s plišastim medvedkom ☺ 

Alessandro PASIAlessandro PASIAlessandro PASIAlessandro PASI        

    

V rudnikuV rudnikuV rudnikuV rudniku    
V petek popoldne 

med rudniškim ogledom 
sedim 

na klopi 
za mizo leseno 

pod 160 metri zemlje 
saj sem v tunelu. 

Brez luči sem, v temi popolni. 
A kljub temu jaz jem sendvič s klobaso, 

veselo, 
prepevam pesmi 

z rudarjem, 
veselo. 

Erik BIAGIErik BIAGIErik BIAGIErik BIAGI    

Spoznavni večerSpoznavni večerSpoznavni večerSpoznavni večer    
V ponedeljek zvečer 

med prijatelji 
sedim 

pred dvoriščem 
na travniku 

nasproti Dijaškega doma 
in  

kljub temu 
imamo  

brez težav 
in z veseljem 

spoznavni večer. 

Iva SERAFIMOVAIva SERAFIMOVAIva SERAFIMOVAIva SERAFIMOVA        

Deset minut pred spanjemDeset minut pred spanjemDeset minut pred spanjemDeset minut pred spanjem    

Vsak dan 

deset minut pred spanjem 
sedim 

v sobi  
ob mizi 

na stolu  
nasproti okna 

med »dvema ognjema« 
in z veseljem 

delam domačo nalogo. 

Sara ILIEVSKASara ILIEVSKASara ILIEVSKASara ILIEVSKA 

Jutro na MPŠJutro na MPŠJutro na MPŠJutro na MPŠ----jujujuju    

Vsako jutro na MPŠ-ju 
med osmo in deveto uro 

se odpravim 
v dijaškem domu 

na zajtrk  
po stopnicah 

in kljub temu, da sem se že zbudila, 
me še enkrat zbudijo vzgojitelji 

na zelo prijazen način … 
… z megafonom. 

Alessia PERESSONAlessia PERESSONAlessia PERESSONAlessia PERESSONIIII    

MMMMed pisanjem domače nalogeed pisanjem domače nalogeed pisanjem domače nalogeed pisanjem domače naloge    

Vsak dan 

po kosilu 
grem 

v sobo 
in  

se usedem 
na stol 

ali na posteljo ob mizi 
blizu prijateljice  

in 
si po navadi pomagava 

skupaj napisati nalogo 
in se pogovarjava. 

Nicole GALBIATINicole GALBIATINicole GALBIATINicole GALBIATI        

    



Na igrišču po kosiluNa igrišču po kosiluNa igrišču po kosiluNa igrišču po kosilu    

Vsak sončni dan 

po skromnem kosilu 
grem 

na igrišče 
čez poraščeno dvorišče 

mimo stare mame, ki mi očita nekaj, 
z nerazumljivimi besedami 

in 
kljub pekočemu soncu 

brez čevljev 
brcam žogo 

z željo, da bi bil v Braziliji. 

Manuel QuaggiatoManuel QuaggiatoManuel QuaggiatoManuel Quaggiato    

 

 

 

 

 

Moja SlovenijaMoja SlovenijaMoja SlovenijaMoja Slovenija    

Povsod sem šla, 

nikjer ni zeleno kot tukaj, 
nikjer ni lepo kot tukaj, 

nikjer ni kot v Sloveniji. 
 

Slovenijo rada imam, 
čeprav je daleč … to vem. 

V srček se mi je usedla, 
že prvič, ko sem jo vidla. 

 
Siva pot je dolga, 

veliko je mej do nje, 
no, če je ljubezen velika, 

nihče mej ne šteje. 
 

Zelene doline, sneg na planine, 
modro morje in ritem harmonike, 

Bled in Bohinj, zlato sonce, 
na daleč se sliši zvonce: 

cin cingel, cin cingel, cin cong … 

Sara ILIEVSKASara ILIEVSKASara ILIEVSKASara ILIEVSKA    
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Lektor: Lektor: Lektor: Lektor: Matej KlemenMatej KlemenMatej KlemenMatej Klemen    

Danilo Devetak, Ignacio Krzisnik, Damian Marincic, Jurij 

Maurer, Marcos Mavric, Erika Pavšer, Cecilia Petkovsek, 

Liza Rinkema, Cintia Smrdelj, Celine Sophie Tengg,  Katja 

Urbančič, Mariano Vombergar 



    

    

Igrišče.Igrišče.Igrišče.Igrišče.    

Igrišče je zeleno. 

Igrišče je zeleno, veliko. 
Je zeleno, veliko, štirikotno. 

Zeleno, veliko, štirikotno, negovano 
polje. 

Jurij MAURERJurij MAURERJurij MAURERJurij MAURER    
    

    

Brazilija.Brazilija.Brazilija.Brazilija.    

Brazilija je lepa. 

Brazilija je lepa, raznolika. 
Je lepa, raznolika, pisana. 

Lepa, raznolika, pisana, fantastična 
zibelka nogometa. 

Celine TENGGCeline TENGGCeline TENGGCeline TENGG    
 

 

Moštvo.Moštvo.Moštvo.Moštvo.    

Moštvo je združeno. 

Moštvo je združeno, pogumno. 
Je združeno, pogumno in navdušeno. 

Združeno, pogumno, navdušeno in 
skupinsko. 

Ekipa. 

Cecilija PETKOVŠEKCecilija PETKOVŠEKCecilija PETKOVŠEKCecilija PETKOVŠEK    

 
 

Rdeči karton.Rdeči karton.Rdeči karton.Rdeči karton.    

Rdeči karton je rdeč. 
Rdeči karton je rdeč in majhen. 

Je rdeč, majhen in kvadraten. 
Rdeč, majhen, kvadraten in hud 

prekršek. 

Erika PAVŠERErika PAVŠERErika PAVŠERErika PAVŠER    

    
    

    

Stadion.Stadion.Stadion.Stadion.    

Stadion je velikanski. 

Stadion je velikanski, okrogel. 
Je velikanski, okrogel, oglat. 

Velikanski, okrogel, oglat, zanimiv 
cirkus. 

Marjan VOMBERGARMarjan VOMBERGARMarjan VOMBERGARMarjan VOMBERGAR    

    

    

Sodnik.Sodnik.Sodnik.Sodnik.    

Sodnik je treniran. 

Sodnik je treniran, siguren. 
Je treniran, siguren, učen. 

Treniran, siguren, učen, pravičen 
policist. 

Marko MAVRICMarko MAVRICMarko MAVRICMarko MAVRIC    
 

 

Svetovno prvenstvo.Svetovno prvenstvo.Svetovno prvenstvo.Svetovno prvenstvo.    

Svetovno prvenstvo je zanimivo. 

Svetovno prvenstvo je zanimivo, posebno. 
Je zanimivo, posebno, čudežno. 

Zanimivo, posebno, čudežno, lepo 
tekmovanje. 

DamiaDamiaDamiaDamiannnn    MARINCICMARINCICMARINCICMARINCIC    
 

 

Tekma.Tekma.Tekma.Tekma.    

Tekma je napeta. 

Tekma je napeta, zanimiva. 
Je napeta, zanimiva, dolga. 

Napeta, zanimiva, dolga, odločilna 
vojna. 

Nace KRŽIŠNIKNace KRŽIŠNIKNace KRŽIŠNIKNace KRŽIŠNIK    
    

    

    



    

Rumeni karton.Rumeni karton.Rumeni karton.Rumeni karton.    

Rumeni karton je pravičen. 

Rumeni karton je pravičen ali krivičen. 
Karton je pravičen ali krivičen, je nezaželen. 

Pravičen ali krivičen, nezaželen ali zaželen 
pobarvan kvadrat. 

Liza RINKEMALiza RINKEMALiza RINKEMALiza RINKEMA    
 

 

Zmaga.Zmaga.Zmaga.Zmaga.    

Zmaga je večna. 

Zmaga je večna, zaslužena. 
Je večna, zaslužena, dosegljiva. 

Večna, zaslužena, dosegljiva, priljubljena 
slava. 

Danilo DEVETAKDanilo DEVETAKDanilo DEVETAKDanilo DEVETAK    

    

VrVrVrVrata.ata.ata.ata.    

Vrata so velika. 

Vrata so velika, bela. 
So velika, bela, visoka. 

Velika, bela, visoka, železna 
mreža. 

Cintia SMRDELJCintia SMRDELJCintia SMRDELJCintia SMRDELJ    
 

 

Igralec.Igralec.Igralec.Igralec.    

Igralec je talentiran. 

Igralec je talentiran, živahen. 
Je talentiran, živahen, pravičen. 

Talentiran, živahen, pravičen, družaben 
nogometaš. 

Katja URBANČIČKatja URBANČIČKatja URBANČIČKatja URBANČIČ    
    

    
Idejo za pesmi smo dobili v knjigi U. L. Holmes in M. R. Moulton Writing Simple Poems. 
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Lektor:Lektor:Lektor:Lektor:    Boris KernBoris KernBoris KernBoris Kern    

Nadia Hribar, Ilaria Jez, Tim Krone, Valentina Kunauer, 

Martin Magister, Tania Oblak, Francesco Papais, Tina 

Sbarbaro, Aleksandra Srdić, Benedetta Trinco, Martin 

Zupanc, Nathalie Zuppello 



Rossano sem spoznala tri leta od tega, ko 

sem začela hoditi v 1. razred višje srednje 
šole v Videm. Obiskujeva isti razred in 

čeprav sta si najini kulturi in najina vidika 
med seboj zelo različna, sva s časom 

postali dobri prijateljici. Rossana je lepa 
punca s temnimi lasmi in rjavimi očmi. 

Kadar bere nosi očala, ker ji zmanjkuje 
malo diotrij.  

Z Rossano se dobro počutim, saj je res 
simpatična in se s samim pogledom brž 

razumeva. Ona je zame pomembna, ker mi 
zna vedno pomagati, kadar se jaz znajdem v 

kateri kolih težavah. Z njo se veliko smejem. 

Benedetta TRINCOBenedetta TRINCOBenedetta TRINCOBenedetta TRINCO    

 

Moja stara mama Ivanka je gospa vljudnega 

srca. Tako je bila vzgojena in tako je tudi 
vzgojila njene otroke, med njimi moja mati. 

Pišem o njej, ker mi pomeni zgled v 
življenju; zgled kako pomagati potrebnimi, 

zmeraj z dobro voljo in veselim obrazom. 
Zvesto ohranja njene slovenske korenine, 

zato se je posebno posvetila učenju 
slovenščine njenim otrokom in vnukom. 

Ponosna sem nanjo, ker tudi zelo dobro 
kuha. Ko jo obiščemo ima vedno pripravljen 

prigrizek, zato s tem zaključim sestavek: 
pravijo, da ko je želodec poln, je srce 

veselo.  

Nadia HRIBARNadia HRIBARNadia HRIBARNadia HRIBAR    

 

 

Moj prijatelj Marko ima sedemnajst let. Je 

slovenec ko živi v Argentini v Barilochah. 
Poznam ga že od majhnega ker sva oba 

slovenca in naše družine so hodile v 
Slovensko Planinsko Društvo ter na 

osnovno šolo in tudi srednješolski tečaj. 
Všeč so mu športi zato se tudi dobro 

razumeva.  

Že od majhnega je jadral, igral nogomet in 

smučal. Še z družino in prijatelji hodi v 
hribe. Hodi v nemško šolo, kjer se uči 

španščino, nemščino in angleščino. Marko 
ima svetlo rjave lase, in ni zelo visok. 

Potoval je na razna tekmovanja rokometa in 
mu je to zelo všeč. Z jadranjem je potoval 

na tekmovanja ampak ker ni imel časa ni 
jadral več.  

Martin MAGISTERMartin MAGISTERMartin MAGISTERMartin MAGISTER    

 

Letos sem prvo leto obiskovala novo šolo in 
tako spoznala nove prijatelje in sošolce. 

Med njimi sem se najbolj spoprijateljila s 
Petro. 

Ona stanuje precej daleč od mene in jo zato 
vidim le v šoli. Je srednje postave, ima 

dolge rjave lase in zelene oči. Podobno kot 
meni so ji všeč živali in moda. Včasih greva 

po šoli v mesto in se tam srečava še z 
drugimi prijatelji. Doma ima enega psa. V 

družini so v petih, saj ima poleg staršev še 
dve večji sestri.  

Tina SBARBAROTina SBARBAROTina SBARBAROTina SBARBARO    

 

Najpomembnejša oseba v mojem življenju je moja sestra. Ona je zelo odprta in vesela oseba. 
Obožujem njen nasmeh in njene modre oči. Pogosto me svetuje, ker je starejša kot jaz. Veliko 

skrbi zame, pa mi to včasih gre na živce, ampak vem, da mi v bistvu želi vse najboljše. Ničesar 
ne krijem od  nje in se o vsem lahko pogovarjava. Ona je moj vzornik v življenju. Želim biti 

odlična košarkarska sodnica kot ona. Vedno poskusim da ji pomagam za vse, kar potrebuje. 
Upam, da bomo vedno ostale v odličnem razmerju, ker je ona zame več kot sestra: prijateljica, 

svetovalka, včasih mama… 

Aleksandra SRDIĆAleksandra SRDIĆAleksandra SRDIĆAleksandra SRDIĆ    



Oseba, ki jo hočem predstaviti je zame osebno najbolj prijazna in najbolj posebna oseba. 

Predstavljam mojega brata. 

Ker je samo dve leti starejši od mene sva zmeraj, in še vedno, vse delala skupaj. Že ko sem bila 

majhna sem hotela biti kot on, zato sem tudi jaz prej imela kratke lase in nosila fantovske 
obleke. Seveda se je to z oblekami zdaj že spremenilo, ampak še vedno je in zame kot bog. 

Skupaj sva trenirala smučanje, šla k zborovskem petju, igrala klavir ter skupaj pleševa. 

Mislim da se na tem, da sva skupaj zmagala avstrijsko prvenstvo v HipHop plesu vidi, kako 

dobra je harmonija med nama. 

Kar pa je najvažno je to, da lahko vedno pridem do njega, če me nekaj teži in mu vse povem.  

Ampak tudi on je zame, tako rekoč, odprta knjiga. Vse mi pove in se name zanese.  

Valentina KUNAUERValentina KUNAUERValentina KUNAUERValentina KUNAUER    

 

Imam tri leta mlajšo sestro. Obiskuje 

znanstveni licej v Trstu s slovenskim učnim 
jezikom. V prostem času rad gleda 

televizijo, sedi pred računalnikom ali pa se 
druži s prijatelji. Ima modre oči in je 

plavolaska, čeprav nekateri pravijo, da njeni 
lasje so svetlo rjavi. Ukvarjala se je s 

košarko, vendar to, ko je bila še majhna. 
Tolikokrat si je poškodovala gleženj, da je 

nato menjala šport. Sedaj smuča pozimi, pa 
tudi poleti, saj grejo skupaj s smučarskim 

klubom v Avstrijo, kjer so smučarske proge 
še vedno zasnežene. Nekateri pravijo, da 

sva si po videzu zelo podobne, drugi pa ne. 
Gotovo pa si nismo značajsko podobne. 

Zaradi tega se večkrat tudi kregava, vendar 
kot vsi bratje in sestre. 

Ilaria JEZIlaria JEZIlaria JEZIlaria JEZ    

 

Oseba, ki je važna zame je moj stari oče. 

Prišel je v Argentino leta 1945 po drugi 
svetovni vojni v politični emigraciji. Vedno 

mi je svetoval naj zdržim slovensko 
govorjenje in Slovenski narod, in zato sem 

mu zelo hvaležen. Pred desetimi leti se je 
upokojil, in zdaj dela v majhni delavnici z 

mojim stricom. Ukvarja se v mizarstvu, in 
njegovo delo je odlično.  

Hvaležen sem, da je še živ in, da me vedno 
pomaga, ko imam težave. V Sloveniji je živel 

v Moravčah in njegova hiša je vedno v istem 
kraju. Poročil se je tudi v Argentini z 

sosedo, ki je bila Slovenka. 

Imam ga za zgled, zato ker je svoje življenje 

bilo zelo težko, ampak je vedno hodil naprej. 

Martin ZUPANCMartin ZUPANCMartin ZUPANCMartin ZUPANC    

    

Moja najboljša prijateljica se imenuje Cecilia. Obiskuje isto šolo kot jaz in sva sošolki že od 1. 
razreda dalje. 

Rada pleše in se bo drugo leto vpisala na univerzo, kjer se bo učila koreografijo. Ples ji vzame 
veliko časa, a vendar tudi najde čas za svoje prijatelje. 

Do lanskega leta se je učila angleščino, zdaj pa se posveča samo plesu. 

Kot prijateljica mi je vedno ob strani in mislim, da me ta mesec, ko sem v Sloveniji kar pogreša. 

Zelo je zabavna in imava slične priljubljenosti, kar se tiče glasbe in mode. 

Z njo mi res nikoli ni dolgčas in sem zelo vesela, da jo poznam. 

Tania OBLAKTania OBLAKTania OBLAKTania OBLAK    



Predstavljal bom svojega dedka. Rodil se je v Italiji med drugo svetovno vojno, v majhni vasici 

blizu Gorice. Zdaj je 73 let star, je poročen in je ima hčerko. Visok je približno meter in 
osemdeset centimetrov in kljub starosti ima še temne lase. Še vedno je socialno aktiven, priredi 

izlete in razne manifestacije. Rad se karta v osmicah s prijatelji in gleda filme oziroma 
televizijo. Najraje sledi nogomet ali pa kakšen »westernski« film. Zelo je zabaven, vedno se 

smeje in je tudi zelo nagajiv. Nanj sem zelo vezan, ker ko sem bil majhen, me je pripovedoval 
veliko zgodb.  

Francesco PAPAISFrancesco PAPAISFrancesco PAPAISFrancesco PAPAIS    
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Nadia HRIBARNadia HRIBARNadia HRIBARNadia HRIBAR    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    
    

ILARIA JEZILARIA JEZILARIA JEZILARIA JEZ    

    
    
    

    
    

    
    

    

    
    

Tim KRONETim KRONETim KRONETim KRONE    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
Francesco PAPAISFrancesco PAPAISFrancesco PAPAISFrancesco PAPAIS    

Osebi, ki jo bom opisal, je ime 

Jan. Jan je moj brat in je tudi 

prišel na Mladinsko poletno 

šolo. Star je 14 let, a čez 

približno en mesec ima rojstni 

dan. Tako kot jaz se tudi Jan 

ukvarja s športom. Oba igrava 

rokomet občasno skupaj 

trenirava.  

Jan obiskuje isto šolo kot jaz in 

je v osmem razredu. Njegova 

najljubša predmeta sta 

matematika in šport, a tudi 

uživa odmore med poukom. Jan 

in jaz si deliva sobo, kar 

pomeni, da si mnogokrat greva 

na živce, če eden od naju hoče 

imeti svoj mir. K sreči oba rada 

poslušava enako glasbo. Zadnja 

stvar, ki jo bom povedal o bratu 

je, da če skuham kosilo, moram 

paziti, da ne poje tudi mojega 

dela.  

Tim KRONETim KRONETim KRONETim KRONE    

    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

Benedetta TRINCOBenedetta TRINCOBenedetta TRINCOBenedetta TRINCO    
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https://plus.google.com/photos/105786980442290612346/alhttps://plus.google.com/photos/105786980442290612346/alhttps://plus.google.com/photos/105786980442290612346/alhttps://plus.google.com/photos/105786980442290612346/al

bums/6034320514798542049?authkey=CNK1hbLA8pvRpgEbums/6034320514798542049?authkey=CNK1hbLA8pvRpgEbums/6034320514798542049?authkey=CNK1hbLA8pvRpgEbums/6034320514798542049?authkey=CNK1hbLA8pvRpgE    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLETNIK POLETNIK POLETNIK POLETNIK Časopis 9. Mladinske poletne šole slovenščine 
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