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V TRETJE GRE RADO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tretja Mladinska poletna šola slovenskega jezika je tudi v letu 2008 zbrala pisano druščino mladih, 

ki si želijo poglobiti znanje slovenščine, spoznati nove obraze in doživeti nepozabne poletne 

trenutke. Že tretje leto so udeleženci Mladinske poletne šole ob pomoči lektorjev poskrbeli tudi, 

da je nastal Poletnik – časopis Mladinske poletne šole.  

Tokrat ga je ustvarjalo 90 mladih iz Argentine, Italije, Kanade, Avstrije, Makedonije, Srbije, ZDA, 

Nemčije, Francije, Belgije, Kitajske, Dominikanske republike in Estonije ob pomoči 8 lektoric in 2 

lektorjev. Na strani Poletnika so shranili samo delček tistega, kar so se v teh dneh naučili, lepega 

doživeli ali pa se jim je porodilo mimogrede. Pretežni del pa bodo v obliki na novo pridobljenega 

znanja in lepih spominov odnesli domov vsak zase.  

 
 
 
 

Lektorji: Maja Brezovar, Tanja Bovha, Nuša Dedo 

Lale, Irena Jerovšek Vogrinc, Zvonka Kajba, Boštjan 

Kernc, Matej Klemen, Mihaela Knez, Katja Kralj, Vesna 

Kumer  

 

 

 

 asistentke: Simona Gotal, Ana Kočevar, 

Tina Pezdirc, Katarina Podkrižnik, Petra Rajk  

 

 

 

urednica: Damjana Kern  
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kdo sem pa jaz? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
:
 
                              Jaz sem Jana 

                        PrihAjam iz Nemčije 

Stara sem sedemNajst let 

      Govorim tudi Angleško in francosko 

 

   Imam dve mačKi 

                            NE govorim rusko 

                               Imam enega brata 

                    Pijem Fanto 

                  Pišem sE Keifenheim 

                              Nimam sestra 

                              Hodim v srednjo 

          Moj naslov jE Wellingsweg 44 

               Prihajam Iz Koblenz 

                              Maja imam rojstni dan 

 

 

 

                          
 

                  

                     Jaz sem Bojan 

                 Prijam iz SkOpja 

       Trenutno sem v LJubljani 

Moj brat se imenuje Antonio 

     Glavno mesto FraNcije je Pariz 

 

                           Pišem se Fajdiga 

             Moja hiša je velikA 

Moja učiteljica se imenuJe Maja 

       Glavno mesto MakeDonije je Skopje 

                       Moj oče se Imenuje Anton 

                                    Jaz Grem v šolo  

                Jaz igram »fuzbAl« 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Imenujem se Marc 

                   Moj nAslov je Eestimaa 13 

                       StaR sem 13 let 

              Po pokliCu sem študent 

 

                     MoJa telefonska številka je … 

                     E-nAslov je … 

       Rad igram Košarko 

          Sem iz EstOnije 

           Rad jem Banane 

  išem se JakobSon 

                  GovOrim angleško in estonsko 

                  RojstNi dan imam 22. februarja 
 

 

 

 

 

                Ime mi je Winifer 

                              PrIhajam iz 

                DominikaNske republike 

                                ŢIvim v Sloveniji 

                Reda teleFoniram 

           Nisem poročEna 

                           StaRa sem 12 let 

 

                       Moja uLica je Glavarjeva 

      Govorim španskO in slovensko 

                                  Rada imam muce 

Moji sestri je ime LorAnni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ime mi je Vladimir 

      Po pokLicu sem študent 

               StAr sem 16 let 

       Od koD sem? 

          Sem Iz Francije, iz Orleansa 

      ŠtudiraM slovensko 

 Jaz govorIm francosko, špansko, angleško 

        Moj pRiimel je Leo 

 

  oja mama je SLovenka 

                Sem vElik 

                Moj pOdpis  
 

 

 

 

 

 

 

  Moje ime je Madeline 

          Sem iz KAnade 

  Stara sem seDemnajst let 

             Moja tElefonska številka je … 

           Ljubim sLadoled 

            Po poklIcu sem študentka 

      Govorim aNgleško 

Pišem se DimpErio 

 

      Ljubim McDonalds 

Moj elektronskI naslov je … 

             Jaz seM slovenske in italijanske narodnosti 

                Moji Prijateljici je ime Mandy 

                    GrEm v slovensko šolo 

      Jaz bi bila Rada učiteljica slovenščine 

                  LjubIm Big Mac 

Rada igram nOgomet 
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                       PišeM se Jakobson 

                       StarA sem 14 let 

Imam mlajšega bRata Marca 

                               Ime mi je Marii 

                       Sem Iz Estonije 

 

                   MoJi mački je ime Sass 

                     GlAvno mesto Estonije je Talin 

               Po poKlicu sem učenka 

                 GovOrim estonsko in angleško 

        Ţivim v LjuBljani 

                Učim Se slovenščino 

                      MOj brat ima psa Semu 

         Rojstni daN imam 15. oktobra 
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Janez Menart: Stara pesem 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ti ljubi druge,  

jaz bom tebe ljubil, 

saj nate stavil sem,  

kar sem imel, 

saj mnogokrat  

se mnog je že izgubil, 

ker ljubil tisto je,  

kar ne bi smel. 

 

Ti ljubi druge,  

jaz bom tebe ljubil 

in ti želel nezvestega moža, 

da ti bi njega,  

on spet drugo ljubil, 

in bi še ti  

v ljubezenski mlin zašla. 

 

 

Ti ljubiš njega, 

 jaz bom tebe ljubil, 

in tvoj preljubi drugo,  

ti pa glej, 

da tudi on bo tisto drugo 

izgubil – 

in svet se bo vrtel lepo 

naprej. 

Moţ je ljubil ţeno, ampak ţena je nekoga 

drugega ljubila. On je vse, kar je imel, stavil na 

njo. Toliko, da mnogokrat je izgubil smisel. On 

ne bi smel ljubiti njo, ampak jo je. Ona lahko 

ljubi druge, vseeno on bi vedno njo ljubil. Njej je 

ţelel nezvestega moţa, da bi videla, kako to je. 

In tisti moţ, ki ona ga ljubi, bo tudi tisto ţeno, ki 

jo ljubi, izgubil. In tako bo to šlo naprej. Mislim, 

da to je zelo lepa pesem. V ţivljenju je pogosto 

tako, da človeka, ki ljubimo, izgubimo ali ne 

dobimo. 

Anita Hallegger, 4. skupina 

 

V tej pesmi je moţ, ki ljubi ţeno, ampak ţeno je 

ljubila drugega moţa. Moţ, ki ljubi ţeno, je 

velikokrat mnog izgubil, zaradi tega moţ ţeli 

ţeni nezvestega moţa, da bi on spet drugo 

ljubil. Toda moţ si je ţelel, da ţena ljubi drugega 

moţa in tisti moţ drugo ţeno in tako naprej. Jaz 

mislim, da je malo nesramno od moţa, da on 

ţeli ţeni nezvestega moţa. Jaz bi ţelela, da bo 

ţena srečna z drugim moţem. 

Agnes Körbler, 4. skupina 

 

Ţivel je en moţ, ki je bil zelo ţalosten. Bil je 

pevec, ampak je bil preveč ţalosten, da bi pel. 

Spomnil se je na trenutek, ko je imel eno lepo 

ţeno. Vse ji je dal in delal je vse, da bi bila 

vesela. Ampak ona je ljubila drugega fanta. 

Tudi njen fant je ljubil druge punce. Vsi so bili 

ţalostni, ker je ljubezen šla kakor en mlin. 

Skrušen moţ je hotel, da bi bil še enkrat vesel. 

Pozabil je na svojo nezvesto ţeno in je šel 

naprej. Pobral je svojo kitaro in našel mir v 

pisanju pesmi. 

Natasha Milavec, 4. skupina 

 

Moţ ljubi eno ţeno, ampak ona njega ne ljubi. 

On na njo stavi vse, kar ima. On ne sme nje 

ljubiti. Zaradi tega on njej ţeli enega 

nezvestega moţa, da bi on drugo ljubil. Pesem 

meni ni všeč, ker nima smisla. 

Mirna Eskić, 4. skupina 

 

Moţ je ljubil eno ţeno, ampak ţeni ni ga 

ljubila. Vse, kar je imel, je na njo stavil. Zelo jo 

je ljubil. Moţ ji je ţelel nezvestega moţa, da bi 

on spet drugo ljubil. Da bi tudi ona šla v 

ljubezenski mlin. Tudi on bo tisto drugo ţeno 

izgubil in svet se bo vrtel naprej. Pesem mi ni 

všeč, ker nima smisla. 

Lukas Prušnik, 4. skupina 

 

Ona ljubi druge, ampak on ljubi samo njo, ker 

ţe mnogokrat jo je izgubil. Ona ljubi tisto, kar 

ne bi smela, in on ţelo za njo nezvestega 

moţa, da bi spet drugo ljubil. In tako bo ona v 

ljubezenski mlin zašla. On jo opozori, da 

nekega dne bo tudi on tisto drugo izgubil. In 

svet se bo vrtel naprej. Če svet bo šel tako 

naprej, nobeden ne bo ljubil nobenega. In 

kam bo šla prava ljubezen? 

Elisa Kandutsch, 4. skupina 

 

Sta ena punca in en fant in punca ljubi 

drugega in fant ljubi samo njo. Fant hoče, da 

drug moţ od punce gre z drugo punco, tako 

da tudi ona razume, kaj pomeni biti sama. In 

tako se ves svet bo vrtel lepo naprej. 

Davide Maria Mansutti, 4. skupina 

 

V prvi kitici avtor opiše, kako on ljubi eno 

punco, ampak ona ljubi nekoga drugega. On 

je na njo stavil vse, kar je vedno imel in je 

velikokrat vse to izgubil. To se je vedno 

zgodilo, ker je on ljubil, kogar ne bi smel. Avtor 

ţeli, da ta punca se zaljubi v enega 

nezvestega moţa, da bi tudi on eno drugo 

punco ljubil in ne njo. Tako bo ta punca odšla 

v krog ljubezni. Vedno bo avtor samo njo ljubil 

in ona bo ljubila enega drugega, ki jo spet ne 

ljubi. In tako bo šel cel svet naprej. Pesem, ki 

smo jo brali, mi je bila zelo všeč, ker je bila 

zelo ponavljajoča in brez enega vaţnega 

smisla. Mislim tudi, da vedno ne gre tako, kot 

avtor piše, in da se včasih lahko dobi tudi 

prava ljubezen. Da te ljubi nekdo nazaj. 

Gaila Costantini, 4. skupina
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Geri 

 

Ti si dober prijatelj, 

ki si ga vsak ţeli. 

Vsi te imajo radi 

zaradi prijaznosti. 

 

 

Ti si angel, 

ki je vedno z menoj. 

Ti si vzameš čas, 

ko je teţko, in pomisliš na nas. 

 

Tamara Schwenner, 6. skupina 

 

 

 

 

Brigita G. (?)  

 

Ti si prva pa najlepša in najsvetlejša zvezda, ki brezskrbno visi na mojem večernem, 

praznem, temnem nebu. 

Ti si topel, vesel ţarek sonca, ki me ob jutranji zarji tesno objame. 

In ko se včasih iz moje roke pojavi curek krvi, ti si najpogosteje edina, ki ga skuša ustaviti, 

(?) tako, da se potem lahko rana v miru zaceli, ali pa si sama noţ. 

To si zame ti: preteklost, prihodnost ter najlepša sedanjost. 

To si ti. 

Marta Donnini, 6. skupina 

 
 

Katerina 

 

 

Če moj svet se podre in 

če sem na koncu, brez upanja, 

imam te. 

 

Ti si vedno pripravljena pomagat 

v kateremkoli kraju sem s teboj 

ni dolgočasen. 

 

Ti mene vedno razumeš in jaz se lahko 

vedno zanesem. 

 

Tvoj odprt in zabaven način mi pomaga 

če imam slabe dni. 

 

Carolina Russo, 6. skupina 
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Sanjam 

o sladkih jutrih z gorečim soncem na nebu. 

 

Sanjam 

o prazničnih popoldnevih z mehkim vetrom po obrazu  

in to sanjam s tabo doţiveti. 

 

Sanjam 

o lepih sneţenih planicah (?). 

 

Sanjam 

o razburkanih (?) valovih po obali  

in sanjam tebe nekje najti. 

 

Maria Lorenzut, 6. skupina 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ti 

 

Ti si me naučila o ţivljenju, 

kadar jaz te nisem hotela poslušati, 

ti si bila na stolici in si me čakala, 

kadar jaz nisem hotela priti. 

 

 

Ti si kot rosa, ki blešči na travi zjutraj, 

ko sonce se ni še pokazalo, 

in si kot ţarek tega sonca, 

ki sveti na mojo pot, 

ko se jaz zgubim. 

 

Vida Rucli,  6. skupina 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Vprašali so me, kako si ti. 

Ti si zame most. 

Most. 

Most, ? prekrajšo svobodo in preveč nujno srečo. 

Srečajva se ne tem mostu ob sedmi uri zvečer kot ponavadi. 

V nedotakljivem miru, 

v domišljiji svojih skrajnosti, 

ki v resnici niso skrajnosti. 

V tem prostoru, 

kjer ţivljenje je posebno ţivljenje. 

Kot poseben led, ki se sedaj v tvojih očeh topi 

z nenaravnim mrazom okoli nas. 

Okoli ______(?) 

 

Lara Černic, 6. skupina 



10 

 

Agencija zlomljena srca 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Imela si fanta/punco, a sta se razšla. Ţeliš poiskati novo ljubezen, zato na agencijo 

“Zlomljena srca” pošlješ oglas. 
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se dobro 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
      Učenci so pri literarni delavnici pisali kratke zgodbe na podlagi odlomkov zgodbe Andreja 

Blatnika Še dobro 

 

 

Ko se moški vrne z dela domov prej kot 

ponavadi, najde ţeno v postelji. S svojim 

najboljšim prijateljem, seveda. Strašno 

poči, potem je vse čisto tiho. Strašno se 

zaveda, kaj je storil, a ne čuti krivičnega 

občutka. Prijatelj pokima, prične vleči 

hlače nase, moškega vpraša, če sploh 

ve, kako se trese. Brez besed sta zapustila 

krivično pištolo in skupaj odšla v najbliţnjo 

gostilno. Ko ga ţe kar nekaj popijejo in je 

čas za zaklepanje in jim natakarica ţe 

vleče stole spod riti, moški reče prijatelju: 

»Veliko let sem ta trenutek pričakoval. 

Sedaj pa se je ugotovilo. Lačen sem ţe!« 

»Res, reče moški, pravzaprav imamo 

doma še piščanca v pečici, tako reč se 

hitro pogreje, ali ne bi šli spet k nam, cel 

dan nisem nič jedel.« Doma sta pojedla 

piščanca sama. In tako gresta v spalnico, 

uleţeta se in se kot vsak večer primeta za 

roke. Isto noč trdno prime pištolo in jo rine 

pod brado zdaj prijatelju, zdaj sebi in 

končno ga umori. 

      Erika Marija Omahna, Monika Pregel, Saši 

Ayerbe Rant, 8. skupina 

 

 

 

Ko ga ţe kar nekaj popijejo in je čas za 

zaklepanje in jim natakarica ţe vleče 

stole spod riti, moški reče prijatelju: 

- Je ţe ura za oditi. 

- Saj še nisva nič jedla! 

- Res, reče moški, pravzaprav imamo 

doma še piščanca v pečici, tako reč 

se hitro pogreje, ali ne bi šli spet k 

nam, cel dan nisem nič jedel. 

- No, pa pejva! 

Doma je bila ţena, ki je pripravljala 

večerjo. Postavila je še drug kroţnik na 

mizo za prijatelja in odide v spalnico. 

Oba prijatelja pojesta in se napijeta vina. 

Naslednji dan ko se moški vrne z dela 

domov prej kot ponavadi, najde ţeno v 

postelji. S svojim najboljšim prijateljem, 

seveda. Takoj seţe v predal in trdno 

prime pištolo in jo rine pod brado zdaj 

prijatelju, zdaj sebi. Nato prijatelj pokima, 

prične vleči hlače nase, moškega vpraša, 

če sploh ve, kako se trese. Moţ strašno 

poči, potem je vse čisto tiho. Pogledata 

se, pokimata In tako gresta v spalnico, 

uleţeta se in se kot vsak večer primeta za 

roke. 

Gabriel Pavšer, Tomaţ Klemenčič, Nadja 

Miklič, 8. skupina 

 

 

Ko ga ţe kar nekaj popijejo in je čas za 

zaklepanje in jim natakarica ţe vleče 

stole spod riti, moški reče prijatelju: »Veliko 

dela imava, rajši greva zopet v sluţbo.« 

Prijatelj mu odgovori: »Ok! Vidva kar 

pejta. Ţena me čaka doma.« Šef in 

tajnica gresta v šefov avto. Prijatelj gre 

domov. Med voţnjo se veliko gledata in 

tajnica reče: »Ali ne bi šla nekaj 

večerjat?« »Res,« reče moški, »pravzaprav 

imamo doma še piščanca v pečici, tako 

reč se hitro pogreje, ali ne bi šla spet k 

nam? Cel dan nisem nič jedel.« Ona mu 

reče, da ţeli v restavracijo. Po večerji, ko 

se moški vrne z dela domov prej kot 

ponavadi, najde ţeno v postelji. S svojim 

najboljšim prijateljem, seveda. Ţena ga 

čudno gleda, ker ga vidi s tajnico. Prijatelj 

pokima, prične vleči hlače nase, 

moškega vpraša, če sploh ve, kako se 

trese. Moški ves razburjen trdno prime 

pištolo in jo rine pod brado zdaj prijatelju, 

zdaj sebi. Strašno poči, potem je vse čisto 

tiho. 

 

Cintija Seljak, Ljudmila Smrdelj, Marijan 

Škulj, 8. skupina 
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 V prostem casu 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sem precej športen tip – rada plavam, tečem, igram namizni nogomet. Rada jem pico, 

špagete in solato. Rada sem s prijatelji in mojo druţino. Drugače pa si rada ogledam 

dober film: 27 Dresses, Casino Royal, 21, Raise Your Voice in Cindarella story. Še posebej 

všeč mi je Gossip Girl, One Tree Hill in America's Next Top model. Včasih pa preberem tudi 

kakšno zanimivo knjigo. Poslušam glasbo za hip-hop, rock, trance in alternative. Najrajši pa 

hodim na letovišče, ki je zelo dobro. 

Sara Smolej, 2. skupina 

 

Moj prosti čas zgleda tako:  Pogosto gledam televizijo ali grem na sprehod s prijatelji. 

Vedno izkoristim čas tudi, da grem s psičkom po mestu. Pogosto igram klavir, košarko, 

odbojko, nogomet in poslušam glasbo. 

Elisabetta Trossolo, 2. skupina 
 

Jaz igram hokej iz moj brat Gregor. Jaz tudi igram video igra. Jaz pogovarjam z moje 

prijatelje. Jaz potrošim urih na druţina. Smo imeli veliko stvari. Jaz igram na računalnik. Jaz 

gledam televizijo z druţina. Jaz ljubim moj prostem času. 

Steven Končan, 2. skupina 

 

V prostem času sem rada plesati, gledam televizio in nakupujati. Sem rada plesati in sem v 

slovenščini skupini. Sem bila v plesni skupini za šteri leta. Sem rada gledam televizio. Moja 

najljubši program na televiziji je 7 th. Heaven in Simpsons. Sem rada nakupujati. Sem 

nakupujati u Square one. Sem rada kupim hlače in jopice. To je rada delam v moje 

prostem času. V prostem času ne maram računalniko igrače. 

Maryanne Polenek, 2. skupina 

 

 

Grafiti 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Mislim, da naredijo grafiti mesto 

zanimivejše, zato ker beton ni lep. Po 

mojem mnenju so barve pri grafitih včasih 

lepe.                  Hadrien Willam, 3. skupina 

 

Dva umetnika narišeta en grafit. Onadva 

pišeta dolge stavke. Policija je dobila dva 

umetnika, zakaj onadva sta pila in sta 

govorila zelo glasno. Policija odpelje 

umetnika v zapor za plačat kazen. Potem 

je policija klicala starše in mama se je 

zelo ustrašila in oče je bil zelo jezen na 

dva fanta. Oče je moral plačati denarno 

kazen. Potem sta tista dva umetnika 

morala čistiti, kaj so umazali. 

Nicola Penso, 3. skupina 

 

Nekega dne so otroci bili malo 

zdolgočaseni in so risali na steno. Risali in 

pisali so grafite. To je bilo zelo zabavno za 

njih, ampak zabava se je končala, kadar 

so prišli policaji. Policisti niso bili srečni in 

fantje tudi ne. Oni so bili zelo ţalostni. 

Policisti so peljali fante na policijsko 

postajo. Fante je bilo malo strah. Njihov 

oče je bil zelo jezen. Tudi mama je bila 

zaskrbljena. Oče je bil zelo hud, ko je 

moral plačat denarno kazen. Ta denar so 

rabili, ker so morali risbe in slike očistit. 

Silvester Tekavčič, 3. skupina 
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V moji sobi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
V moji sobi računalniki so dobri. 

Nič je neredu ampak zame je tako v redu.  

Zelo knjige imam in vse stvari rad imam.  

Nicola Penso, 3. skupina 

 

 

V moji sobi sem jokal. 

V moji sobi sem smejal. 

V moji sobi sem ţalosten. 

V moji sobi sem vesel. 

Moja soba – moj dom.   

                                    Fei Hong Che, 3. skupina   

 

      

V moji sobi so veliko obleke.  
V moji sobi so tudi postelja in omara. 

V moji sobi imam okno, 

ker lahko vidim sosede in tudi drevesa in roţe. 

Kadar je zima vse je belo in zelo lepo. 

V moji sobi je vrata, 

Ker grem skozi vsak dan. 

Ta vrata pusti me, 

da lahko grem k nove prostore in pusti me, 

da lahko uţivam.     

 Silvester Tekavčič, 3. skupina 

 

 

V moji sobi je umazano 

zato ker zelo jaz sem neumen. 

V postelji je čokolado 

in v mizi je knjigo. 

Moji starši nimajo radi tisto, 

Mislijo da je zelo grdo. 

Hadrien Willame, 3. skupina 

  

 

V moji sobi računalnik, šolska torbica, postelja 

in šolske knjige. 

Vse pa je na svojem mestu, 

moja soba mi je zelo všeč. 

Jaz sem zelo vesel, 

ker moja soba je zelo lepa. 

Vladimir Spasov, 3. skupina 

 

 

V moji sobi imam posteljo ko sem spala, 

mizo ko sem delala in stol ko sem sedla. 

Imam obleke v moji zidni omari. 

Imam vrata in tla.  

Nicole Tratnik, 3. skupina 

 

 

V moji sobi imam posteljo in radio.  

To so knjige, ki rada berem.   

Imam moje obleke tudi. 

Delim mojo sobo z mojo mljašo sestro, 

Zato to je druga postelja. 

Alexandra Markeš, 3. skupina 

 
 

V moji sobi postelja, knjiţna omara, okno, ura, 

luč, vrata, pisalna miza, slika, računalnik. 

Karl Čadonič, 3. skupina 
  

 

V moji sobi jaz spim.  

V svoji sobi jaz imam računalnik. 

Jaz občudujem svojo sobo, ker vse stvari so 

na svojem mestu.  

V moji sobi so velike so veliko obleke. 

Moja soba je zelo lepa. 

Filip Franz, 3. skupina 
 
 

V moji sobi imam posteljo in luč, 

Tudi imam kavč in mizo. 

V moji sobi imam vrata do mojega stranišča 

in vrata do omare. 

Nadia Dejak, 3. skupina 
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Nesreca pri smucanju 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Peter je šel v mesto, ker je rabil nov šal. 

Naenkrat je začelo sneţiti. Nato je šel 

kupiti smuče. Dva tedna pozneje je bilo 

dovolj snega za smučanje, zato je Peter 

šel na Triglav. Tam je kupil kartico za 

vlečnico in se je peljal na goro. Nato se je 

začel smučati. Nekaj sekund pozneje je 

bil prehiter in se je zaletel v drevo. Moţ je 

poklical reševalce. Reševalci so peljali 

Petra v bolnico. Ko je spet bil doma, ni 

mogel smučati, zato je po televiziji gledal 

smučanje. 

Agnes Körbler in Lukas Prušnik, 4. skupina 

 

Franz ima zelo rad zimo. Ko je videl prve 

sneţinke, je bil zelo vesel- Takoj je šel v 

trgovino in je kupil nove smuče. Ko je bil 

na vlečnici, se je veselil kot en otrok. Pri 

smučanju se je zapeljal v drevo. Zato je 

prišel gorski reševalec. Zdaj lahko samo 

po televiziji gleda smučanje. 

Anita Halegger in Mirna Eskić, 4. skupina 

 

Začelo je sneţiti in Janez je hotel iti 

smučat. Šel je vzeti smuče in prodajalec 

mu je dal najboljše smuče, kar jih je imel. 

On je bil zelo razburjen. Šel je v hribe in z 

vlečnico šel na vrh. 

Elisa Kandutsch, 4. skupina 

 

Marko vidi, da sneţi, in hoče čim prej 

smučati. Naslednji dan gre kupit smučke. 

Ko pride na Matajur, vzame vlečnico in 

pride na vrh. Nato začne smučati. Ker gre 

prehitro, si zlomi nogo in nove smučke. 

Dajo ga v reševalno vozilo in ga pošljejo v 

bolnico. V bilnici mu dajo mavec, zato 

Marko gleda smučanje po televiziji. 

Natasha Milavec, Davide Maria Mansutti, 

Gabriel Scacciaferro, 4. skupina 

 

 

 

 

 
 
 

Moj idol 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Moj idol je košarkaški igralec LeBron James. On prihaja iz Amerike in igra za ameriško ekipo 

iz Clevelanda. Letos je bil MVP (najboljši igralec). Ko sem bil majhen zunaj, sem sanjal, da 

bom kot on. Jaz se ne oblačim kot on in nimam rad vsega, kar je njemu všeč, ampak on je 

res moj idol. 

Hariz Zulji, 3. skupina

 

Moj idol je moja mama. Ona velikokrat je pomagala naši druţini. Ona kuha za sedem ljudi, 

pere perilo, čisti hišo itd… Moja mama je zelo usluţna in je velika poslušalka. Ljubim svojo 

mamo.    

Aleksandra Markeš, 3. skupina 

Moj idol je Allen Iverson. On igra košarko v NBA. V njegovem timu je Denver Nuggets. On 

nosi številko tri in igra zelo dobro. On ima 33 let in igra 11 let v NBA. 

Filip Franz, 3. skupina 

 

Moj idol je Oprah Winfrey Ima program na televiziji. Pomaga človeku, ki nima dosti denarja 

ali ki hoče pomoč. Ona je zelo dobra ţenska. Ko gledam televizijo, jaz se smehljam. 

Nadia Dejak, 3. skupina 
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ROJSTNI DAN 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Boris je včeraj dopolnil devet let. Njegov rojstni dan je organizirala 

njegova mama Mojca. Povabila je na praznovanje vse Borisove 

sošolce. Praznik se je začel ob treh in vsi so bili veseli. Najprej je 

Boris odvil darila. Vsa so mu bila zelo všeč. Ko je bila ura pet, so vsi 

otroci jedli torto. Je bila velika in dobra torta. Bila je narejena iz 

sadja in smetane. Ko so vsi pojedli torto, so se šli igrat z ţogo. Prej 

nogomet, potem pa odbojko. Vsi so se zelo zabavali. Ob sedmih 

so šli jest testenine in potem so gledali film Ledena doba. Vsi so se 

zelo zabavali. Ko se je končal film, so se vrnili domov. Borisu je bil 

njegov rojstni dan zelo všeč in ţe razmišlja, kaj organizirati za 

naslednje leto.                                             Piero Ciccone, 5. skupina 

 

Mirko je dopolnil danes devet let. Za svoj rojstni dan je hotel iti v ţivalski vrt. Mama je bila 

vesela in je takoj peljala svojega sina v mesto, kjer je največji ţivalski vrt na svetu. Ko je 

Mirko videl leve, je zbeţal in se je izgubil. Ko njegova mama ni več dobila Mirka, se je vrnila 

domov. Ko je Mirko zbeţal, se je skril v kletko med opice. Opica je videla Mirka, ko je jokal 

in takoj mu je dala hrano za jest. Mirko je ostal tam in je ratal opica. In vse dneve svojega 

rojstnega dne Mirkova mama gre k opicam in gleda svojega sina. 

Antonio Bevilacqua, 5. skupina 

 

Janez bo imel jutri rojstni dan, zato sta ga oče in mati vprašala, kaj si ţeli imeti za svoj rojstni 

dan. Janez je najprej razmislil in potem rekel, da mora biti največja, najlepša in najboljša 

zabava. Za svoj dvanajsti rojstni dan si ţeli balone in zabavne igre za vsakogar. Najboljše 

pa bi bilo, če bi mama spekla potico in bi imeli velik piknik. Potem bi še za otroke imel torto 

in čokolado. In ţeli si bonbone različnih barv in okusov. Hoče imeti tudi dobro glasbo in za 

vsakega, ki pride, manjše darilo. Mama in oče se čudno pogledata in ko gresta iz sobe 

rečeta, da bi bilo boljše, če ga ne bi nič vprašala.                            Cindy Kapun, 5. skupina 

 

Pedenjped bo kmalu praznoval rojstni dan in ţe vse organizira za svoj dan. Odločil se je, 

da bo povabil majhno število prijateljev, tako da bo lahko pojedel več 

kosov torte. Praznoval bo pri sosedu (in prijatelju) Benjaminu, tako da 

bo njegov dom ostal čist in mu ne bo treba mami pomagati pri 

čiščenju. Prijatelja pa ţur ni povabil. V Benjaminovi jedilnici bo letelo 

polno pisanih balonov, na mizi pa bodo raznorazne igre, pa tudi vse 

pijače in jedi. Za Pedenjpeda bo Benjaminova mama morala speči 

torto in skuhati puding, kupiti čokolado in sladoled ter pripraviti 

limonado. Ah, ni pozabil povabljencev, to bodo: plišasti slonček 

Črtomir, plastični dinozaver Tone, njegova palica. To bo pravi mega ţur! 

Piero Donnini, 5. skupina 

 

Visočanstvo Pedenjped je vladal v lepem pedenjcarstvu. Ker je mladi car Pedenjped imel 

svoj 25. rojstni dan, je pripravil veliko, zabavno ter sladko zabavo. Povabil je svojo druţino, 

prijatelje, kralje in carje. Ko so prispeli ljudje, se je točilo limonin sok. Tudi sladolede vseh vrst 

so ponudili. Celo različne torte, pudinge in čokolade so imeli. V tem carstvu je bila 

navada, da se je vedno jedlo sladko. Car Pedenjped ni niti za trenutek ostal praznih ust. 

Po zabavi se je ulegel v posteljo, zaspal in sanjal o lepih stvareh. Naslednji dan, ko se je 

zbudil, je ţe mislil na naslednjo zabavo.  

Kerstin Hlebayna, 5. skupina 
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Prihodnost 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Steveo 

Čez 10 let bo Steveo igral hokej v NHL. In 

bo bogat. On bo imel tri ţeni in dve fantje 

in eno punco. Bo imel veliko hišo. Pet 

avtove in eno veliko bazen. On bo zelo 

vesel. On otroke ime bodo Silvanna, 

Chuck in BJ. Ţene ime bodo Mary, Sara in 

April. Steveo bo še vrtnar v veliko vrt.  

Matthew Vitrih, 2. skupina 

 

 

 

Pete  

Čez 10 let bo Pete bo igral košarko in 

nogomet. 

Druţina je ţena je in tri otroci. 

On bo gledal hokej na televizijo in bo 

jedel zraven hrano.  

Otroci ime je Jessica, Katherine, in Silvo. 

On bo igra fant maker. 

Steven Končan, 2. skupina 

 

 

 

Matjažek 

Čez 10 let bo smetar. On bo igral 

nogomet in bo gledal košarko v televizijo. 

On bo imel štiri otroci in dva ţena. On je 

bo vesel. On bo igral video – igra v 

playstation šest in ima velika televizija. On 

bo kupal velika hiša. Otroci ime je Janez, 

Bogomir, Venessa, Karlec. On bo gledal 

Sportscentre in Blue Jays.  

Peter Levstik, 2. skupina   

 

 

 

Nina Prihodnik 

Čez deset let bo Nina igrala tenis v 

Wimbledon. Nina bo zmagala in postala 

svetovni prvak. Ona bo se zaljubila 

postaven fant. Bosta ţivela v velika hiša. 

Bosta imela dva otroka; enega fantka in 

enega punca. Nina bo potovala svet. 

Potem bo šla na olympics. Ona bo se 

upokojila mlada. Nina bo ţivela dolg, 

srečen ţivljenje. 

Jessica Ferkul, 2. skupina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štefka 

Čez 10  let bo Stefani… 

- imela pet otroci (2 dvojčka in ena 

otrok), kiso imeli …Jake, Emma, 

Rabena, Mark in Štefka.  

- Imela moţa, ki bo Bill ime.  

- Stefani bo imela zelo lepo avto. 

- Bo D.J.  iz moja restavracija. 

- Potem bo imela hiša. Hiša bo 

violečasta in imela eno drevo.  

- V hiša bo imela zabave. 

- Potem bo se postarala in ţivel iz dom 

za ostarele.  

- V poletje Stefani bo šla v slovenski 

letovišče in bo šla plavala.  

- Diana bo obiskala Stefani bo dala 

ena velika pes za Stefani. 

- Potem se bo spremenila iz 

professienala odbojka. 

- Mamica Stefani bodala ţogo za 

odbojka kariera.  
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Lepa Miska 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
V gozdu sem srečal lepo Miško in se takoj zamislim: »Kako je lepa … Take lepote nikoli še 

nisem videl … Zaljubil sem se …« Pribliţam se, da bi govoril z njo, ampak resnica je, da ne 

morem ničesar reči, niti premakniti se ne morem. Še enkrat pomislim: »Joj, kako je lepa.« 

Rečem: »Dober dan lepa punčka. Kje ţiviš?« »Tukaj blizu,« odgovori. »Kako pa ti je ime?« 

»Marco mi je ime in ti rečem – poroči se z mano ..« »Takoj bom prišla, s tabo se bom 

poročila, ker čutim, da bom s tabo imela srečno ţivljenje.« Čas je mineval, a Miška se ni 

nikoli vrnila. Mogoče je umrla, mogoče je ţiva, a gotovo ne bom nikoli več videl takšne 

lepote. 

Marco Maria Mansutti, 5. skupina 
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Moje pocitnice 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
    
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anja, druţina in pes so šli na počitnice. Anja 

je srečala nova prijatelja. On ime je bil Bill. 

Anja in Bill sta šla na ladja in sta govorila. 

Potem sta se šla potapljala in sta lovila ribe. 

Bill je slišal Anja vreščati. On je videl ena 

meduza, ki je zbosti Anja. Anja in Bill sta 

imela dobro včeraj. On je pomagal Anja in 

je dal zdravilo. Potem včeraj sta šla na 

sprehod. Anja in Bill sta drţala se za roke. 

Pod drevo Anja in Bill sta poljubila. On je 

dobil njeno telefonsko številko. Doma Anja 

je bila zelo osamljena in je počakala Billov 

telefonski klic. On nič je klical in Anja je bila 

zelo jezna.  

Tamara Šestanj, 2. skupina 

 

 

Mojca in Janko sta se poznala. Mojca je bila 

jezna, zakaj nima več denarja. Janko je 

prišel k Mojci in je vprašal, če gremo v morje. 

Mojca je rekla ja, so jedli na plaţi in so šli s 

čoln. So šli plavat. Je prišla ena meduza in je 

pikelo Mojca in so šli v bolnici. Potem sta šli 

na sprehod in so se zaljubili. 25 let kasneje so 

imeli eno punčko in en pes. 

Maryanne, 2. skupina 
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Rozamunda in Urska 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Nekega dne v čarovnem gozdu. 

Rozamunda nabira šopek roţ in Urška se 

zaleti v njo. Ni je videla in je začela: 

»Oprosti! Nisem te videla.« 

Rozamunda: »Kakšne lepe oči imaš.« 

Urška: »Hvala. Kakšne lepe lase imaš.« 

Rozamunda: » Najlepša hvala, najlepša 

kakor sem jaz.« 

Urška: »Če si najlepša? Ma, poglej se!« 

Rozamunda: »Sem se ţe ogledala v 

ogledalu in sem ugotovila, da sem jaz 

najlepša v tem kraljestvu.« 

Še vedno se prepirata, ko iz temnega 

gozda na belem konju prijezdi vitez 

Sigismund in si misli: »Kakšne luštne punce 

imam pred sabo. S katero bi se poročil?« 

Urška: »Joj, poglej, kdo prihaja! Ta fant je 

moj in ne bo tvoj!« 

Rozamunda: »Zares je lep. Jaz se bom 

poročila z njim.« 

Urška: »Katero izbereš? Mene ali nji?« 

Sigismund: »Jaz bom izbral tisto, ki bo 

boljše kuhala.« 

Rozamunda: »Dobro, gremo po posodo.« 

3 ure potem. Kosilo je pripravljeno. 

Sigismund: »Nobena ni dobra v kuhinji. 

Zaradi tega bom izbral tisto lepo, pridno 

in prijazno sluţkinjo Francko.« 

Urška in Rozamunda postaneta najboljši 

prijateljici. Rozamunda odpusti Francki. 

Francka in Sigismund se poročita in ţivita 

v Ljubljanskem gradu. 

Emma Golles, Rebekka Ročnik, 5. skupina 

 

Če bi srečal Rozamundo, bi se 

pogovarjala o tem, kako se je ţivelo v 

tistih časih in kako se ţivi v 21. stoletju. 

Pogovarjala bi se tudi o različnih 

tehnologijah. Z Urško bi se pogovarjal o 

njeni lepoti, o lepi pesmi »Povodni moţ« in 

o tem, kaj pesem govori o njej, kdo je bil 

povodni moţ in o Francetu Prešernu, ki je 

napisal pesem. Vprašal bi jo, s kom bi se 

poročila. Mogoče bi se igral z njo s 

kartami in bi jo vprašal, katere jedi so bile 

tipične v tistem času. 

Mirko Chiuch, 5. skupina 

V nedeljo popoldan je bila na trgu 

zabava, kjer so ljudje plesali, peli in se 

zabavali. Med njimi sta bili tudi dve lepi 

dekleti, Rozamunda in Urška. Zaradi 

mnoţice se nista videli. V istem trenutku 

sta zagledali sredi mnoţice prelepega 

fanta. Obe sta šli proti njemu in ga 

istočasno vprašali, če hoče zaplesati. Kot 

pričakovano, sta se začeli prepirati. 

Rozamunda: »Jaz sem ga prva 

zagledala!« Urška: »Vendar sem ga jaz 

prva zaprosila za ples. Torej bo plesal z 

mano! Zato lahko odideš!« Rozamunda: 

»Nikoli se ne bom umaknila zaradi tebe!« 

Prepirali sta se vedno glasneje in prisotni 

so ju opazovali. Med prepirom si je fant 

izbral drugo dekle in z njo plesal dolgo v 

noč. 

Ilaria Devetti, Kerstin Hlebayna, 5. skupina 

 

Rozamunda in Urška sedita pri mizi in se 

pogovarjata. 

Rozamunda: »Dober dan, Urška, kje si 

kupila svojo obleko, všeč mi je.« 

Urška: »Na trţnici. Meni je tudi všeč.« 

Rozamunda: »Ampak bi lahko izbrala 

boljšo barvo.« 

Urška: »Sama sebe poglej, kako si 

oblečena, zgleda, kot da bi kupila v 

Aldiju.« 

Rozamunda: »Sama imaš pa slab okus. In 

tvoje ime je iz zadnjega stoletja.« 

Urška: »Ti se pa imenuješ po svoji babici. 

Zato si pa tako grda.« 

Rozamunda: »Pusti mojo babico pri miru 

in poglej svojo mamo.« 

Urška: »A lahko končava pogovor in ga 

prestaviva na drugi teden, ker moram 

domov na kosilo.« 

Rozamunda: »Počakaj! Jutri imam 

zabavo s prijateljicami in bi te rada 

povabila.« 

Urška: »Dobro, hvala, bom premislila. Se 

slišiva, srečno. 

Rozamunda: »Adijo.« 

Cindy Kapun, Alina Kapun, Luka Janeţič, 

5. skupina 
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Pozdravi  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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iz Slovenije 
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Moji prvi vtisi o Sloveniji 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ko sem prišel z letalom na letališče, sem 

ţe začutil razliko. Vse je bilo lepo 

organizirano in hitro so nam dali kovčke. 

Ko smo pristopili k avtobusu, sem se čudil 

tako lepemu avtobusu. Imel je klimo, 

udobne stole, bil je čist. Gledal sem 

prometne znake ob cesti in nisem mogel 

verjeti, kako lepi in razsvetljeni so. Ceste 

so vse čiste in nimajo lukenj. Tisto, kar me 

je najbolj začudilo, je, da se greš čez 

cesto, vsi avtomobili ustavijo, dokler ne 

stopiš na pločnik na drugi strani ceste. Vsi 

so olikani in te pozdravijo, tudi če te ne 

poznajo. Tukaj so vsi precej liberalni. 

Avtomobili so vsi urejeni in novi. V 

Argentini so avtomobili stari in 

poškodovani. 

Marijan Škulj, 7. skupina 

 

 

V Argentini imajo Slovenci domove v 

Mendozi, Bariločah (v Rio Negro) in v 

Buenos Airesu. V Bariločah imajo pouk 

vsak petek od 18.00 do 21.00 ure. V 

Mendozi pa res ne vem. V Buenos Airesu 

imamo domove v različnih predelih 

mesta: v Maronu, Ramosu, Karapačaju, 

San Justu, San Martinu ter v Lanusu. V 

vseh domovih se trenira odbojka in se 

organizirajo turnirji večkrat letno. Vsi 

domovi vsako leto organizirajo Mladinski 

dan, da pokaţejo, kar so pripravljali celo 

leto. V teh dneh tekmujemo v odbojki, 

potem se pripravi program, ki ga 

zaključimo s plesom. 

Monika Pregelj, 7. skupina 

 

 

Doma so mi vedno pripovedovali o 

Sloveniji, da je bila lepa, da je imela 

dobre in poštene ljudi, a jaz nisem vseh 

teh stvari verjel. Prišli smo v Slovenijo, bila 

je noč, videl sem iz letala sto luči, bilo je 

krasno to videti. Zaradi tega sem začel 

verjeti, kar so mi doma pripovedovali. 

Odkar sem tukaj, se mi zdi vse strašno 

lepo in urejeno, vidim, da so ljudje 

pošteni, pazijo na prostore in niso egoisti. 

Narava je tukaj nekaj posebnega, zelenje 

je povsod, kamor pogledaš. Hiše so zelo 

lepo urejene, v vsaki vasi se vidi špica 

cerkvice. Rad povem, da sem v teh dveh 

dneh dobil izjemno pozitiven vtis o tej 

deţelici. 

Andrej Lenarčič, 7. skupina 

 

 

Ko sem prvič stopil na slovensko zemljo, 

nisem verjel, kako lepa deţela je bila to. 

Čudno je bilo videti ljudi, ki so govorili 

jezik, ki sem se ga učil ţe toliko let. Všeč 

mi je bilo govoriti v maternem jeziku s 

Slovenci. Zavedal sem se, da ves trud, ki 

sem ga ţe od majhnega vloţil v učenje 

slovenščine, ni bil zaman. Začudil sem se, 

kakšen red je bil v tem kraju. Nestrpno 

pričakujem hojo na Triglav. Upam, da se 

bo na tem potovanju vse dobro izteklo. 

Toni Oblak, 7. skupina 

 

 

Moje pravilno ime je Maria Alejandra, 

ampak zaradi slovenskih korenin, ki jih 

ponosno nosim v krvi, me vsi poznajo kot 

Saši. Vesela hodim v slovensko skupnost, v 

kateri imam moţnost sodelovati pri raznih 

predavanjih in prireditvah kot na primer 

plesati slovensko folkloro, sodelovati v 

gledališki skupini, igrati nogomet ali 

odbojko in tudi peti v kakšnem 

slovenskem zboru. Ampak poleg vsega 

tega, kar nam skupnost da, nam odpira 

vrata v današnji svet in poleg tega nas 

uči spoštovati jezik in kulturo. Ponosna 

sem na stare starše, ki so z velikim trudom 

ustanovili slovensko skupnost v Argentini, 

samo da bi mi lahko čutili Slovenijo. Poleg 

slovenskih šol hodim tudi vsak dan v 

argentinsko šolo. V šoli imam zjutraj pouk 

v angleščini, popoldne pa v španščini. 

Imam tudi moţnost učiti se francoščino. 

Rada igram prečno flavto v šolskem 

orkestru in pojem pri zboru. Najljubši šport 

je hokej, ki ga treniram v šoli in tudi v 

klubu. S šolo sem potovala v Anglijo in 

pred dvema letoma sem imela 
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edinstveno in prekrasno moţnost potovati 

na Škotsko za tri mesece skupaj s 

prijateljico. To je bilo res super! Na 

počitnice najraje hodim v Villa la 

Angostura. To je kraj na jugu Argentine, 

podoben Sloveniji. Pozimi tam rada 

smučam s sestrami, poleti pa uţivam v 

jezeru in hoji po hribih. Zahvaliti se moram 

za vse, kar sem preţivela do današnjega 

dneva. Vem, da bom imela še veliko več 

doţivetij, v katerih bom zagotovo toliko 

uţivala, kot v teh do sedaj. 

Saša Ayerbe Rant, 7. skupina  

 

Argentina je zelo raznolika. So ravnine, 

hribi, reke, potočki itd. Na severu je zelo 

vroče in na jugu zelo hladno. v Buenos 

Airesu so mile zime, včasih pod ničlo, 

poletje pa je zelo vroče, ampak ne toliko 

kot na severu drţave. Od severa do juga 

ima Argentina več kot pet tisoč 

kilometrov. Na jugu imamo pozimi veliko 

turizma, ker gre veliko ljudi smučat v 

Bariloche. V Buenos Airesu je zelo znan 

tango, v Mendozi pa je znano vino. 

Ljudmila Smrdelj, 7. skupina  

 

V Argentini se naši stari starši ţe okoli 60. 

let trudijo, da bi z delom ohranili slovenski 

jezik in kulturo. Ko sem bila majhna, je bila 

moja prva beseda v slovenskem jeziku. 

Kakor od mnogih drugih. Zelo sem vesela, 

da še naprej ohranjamo jezik v slovenskih 

šolah, ki so jih ustanovili naši stari starši, 

Ustanovili so šest domov s šolami, ki smo 

jih obiskovali ob sobotah. Cilj, ki ga danes 

imam, je, da bi v prihodnosti nadaljevala 

s tem delom, ki se je začelo pred 

mnogimi leti. Ţelim, da bodo moji otroci 

tudi znali jezik in poznali slovensko kulturo 

v zahvalo za delo mojih starih staršev. 

Erika Omahna, 7. skupina  

 

Prvo, kar sem opazil, ko sem prišel v 

Slovenijo, je bila čistoča, ki sem jo videl 

po cestah, urejenost v prometu in 

spoštovanje pravil. Opazil sem tudi, da so 

ljudje zelo prijazni, da ko kaj rabiš, ti hitro 

pomagajo. Spomnim se, da ko smo prišli 

skoraj ob polnoči,  nam je gospod, ki 

odpira vrata, prihitel na pomoč. Poleg 

tega sem ţe pri zajtrku videl, koliko 

različnih jedi je na razpolago. Rad bi 

vedel, kaj me še čaka. Edini način, da 

bom to izvedel je, da to doţivim. 

Gabrijel Pavšer, 7. skupina 

 

Imenujem se Cintia Seljak. Rodila sem se v 

Buenos Airesu in ţivim Ramosu. Nisem se 

nikoli preselila. Ţe 17 let ţivim v isti hiši. Tam 

ţivimo moja mlajša sestra Lucijana, mlajši 

brat Martin in moji starši. Moji starši so 

Slovenci. Ţiveli so v Sloveniji, dokler se ni 

začela huda vojna in so morali beţati v 

drugo drţavo, da bi preţiveli. Tako je 

naredilo  mnogo Slovencev. Moji stari 

starši so vsi prišli v Argentino, kjer so 

nadaljevali s svojim ţivljenjem. Vsi 

Slovenci so skupaj stanovali in tako niso 

izgubili slovenskih navad in slovenskega 

jezika. Slovenska skupnost je vedno bolj 

naraščala, zato ker so se Slovenci 

poročali in so imeli otroke. Njih so učili vse 

o Sloveniji, vendar ne samo doma. Začeli 

so hoditi v različne slovenske šole, ki so se 

ustanovile v več krajih. V San Justu, 

Ramosu, Maronu, San Martinu, Lanusu, 

Carapachuyu … Ko so naši starši odrasli, 

so tudi imeli otroke, ki so jih učili, kar so 

vedeli o Sloveniji. Tisti otroci, tako kot jaz, 

hodimo v slovensko šolo. Jaz sem hodila v 

Ljudsko šolo v Ramosu. Srednješolski tečaj 

obiskujemo vsi skupaj v Floresti. Poleg 

slovenskih šol se organizirajo različna 

srečanja med Slovenci, na primer 

mladinski dnevi, igrice, večerje, obletnice 

domov. Osebno res uţivam, v mladinskih 

dnevih tekmujemo v odbojki in si 

ogledamo lep program. Lepo je ne samo 

zaradi zabavnih stvari, ki jih delamo, 

ampak tudi zato, ker se tam srečamo s 

prijatelji. Doma skušamo govoriti čim več 

po slovensko, a ni vedno tako. Večkrat se 

pogovarjamo po argnetinsko. S staro 

mamo vsi govorimo po slovensko. Vem, 

da nimajo vsi moţnosti spoznati novo 

drţavo, nov jezik in nove navade. Zelo 

vesela sem, da se mi je ponudila ta 

moţnost. Zdaj lahko spoznam deţelo 

svojih starih staršev in si malo bolj 

pribliţam njeno zgodovino.  

Cintia Seljak, 7. skupina 
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Slovenija in Kanada 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Slovenija in Kanada sta zelo lepi drţavi. Ena drţava je velika, druga majhna. Čeprav sta si 

zelo različni, imata tudi veliko podobnosti. Kanada ima visoke gore, jasna jezera in 

velemesta. Tudi v Sloveniji najdemo vse to. Kanada je bila končno povezana kot drţava, 

ko so zgradili ţeleznico. Obe drţavi sta polni ţivljenja. Jaz ţelim ţiveti v Sloveniji. Jaz rada 

imam obe drţavi. 

Jessica Ferkul, 2. skupina 

 

V Sloveniji in Kanadi je zelo lepo. Kanada ima gore in jezera. Slovenija ima tudi lepe gore 

in reke. Kanada ima veliko kultur. Slovenija ima eno kulturo. V Sloveniji imaš gore na severu 

in lepo morje na jugu. Kanada ima gore na zahodu in morje na vzhodu. Slovenija je boljše 

kot Kanada. 

Matthew Vitrih, 2. skupina 
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Slovenci v Argentini 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

Veliko imam za povedati o nas Slovencih v Argentini. Smo zelo velika skupnost, ki se ţe 

petdeset let vzdrţuje in gre naprej z različnimi prireditvami in dejavnostmi. To se ne naredi 

samo. Da se to naprej vzdrţuje iz roda v rod, je potrebno mnogo truda in časa tistih ljudi, ki 

tej veliki druţini pripadamo. Ta velika druţina je razporejena po različnih mestih Buenos 

Airesa: Ramos Mehiji, Lanusu, San Martinu, San Justu, Maronu ter Carapachayu. Seveda so 

tudi Slovenci v drugih mestih Argentine, kakor na primer v Mendozi in Barilochah. V 

vsakem mestu obstaja slovenski dom, v katerem njegovi člani prostovoljno pomagajo. V 

osnovno šolo hodimo vsak v svoj dom in ko dopolnimo vseh osem let, gremo učenci vseh 

osnovnih šol v isto srednjo šolo: srednješolski tečaj ravnatelja Marka Bajuka. Pouk imamo 

vsako soboto od 15.00 do 19.15. Včasih se nam zdi malo dolgočasno, ampak druţba 

prijateljev olajša to ţrtvico. Ko končamo 5. letnik srednje šole, pa končno pride čas 

potovanja v deţelo naših starih staršev, slovenijo, o kateri smo se ţe toliko učili ter slišali od 

prejšnjih rasti ter sorodnikov. Priznati moram, da sem ponosna na ta zaklad, ki ga imam, ki 

je slovenski jezik in slovenska skupnost, čeprav smo včasih kot vesoljci v argentinski 

skupnosti.   

Nevenka Belič, 7. skupina  

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Slovenci v Argentini so tam ţe skoraj 60 let, to pomeni, da so šli iz Slovenije ob koncu 2. 

svetovne vojne. Naši stari starši so zgradili slovenske domove v Zamosu, Maronu, San Justu, 

Lanusu, Carapachayu in San Martinu. V tem času so organizirali slovenske turnirje, 

duhovne vaje, maše, šole in zaradi tega zdaj mi lahko izkoristimo ti darove naših starih 

staršev. Slovenski domovi nam nudijo druţbo, prijatelje, razmišljanje in mnogo drugih reči. 

Zato smo zelo hvaleţni in upamo, da se bodo te stvari še naprej ohranjale in da bojo naši 

otroci tudi znali govoriti slovensko, saj bo to našim staršem v veliko veselje. 

Tomaţ Klemenčič, 7. skupina 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Slovenci so prišli v Argentino po koncu druge svetovne vojne, med njimi so bili moji stari 

starši. To je bilo leta 1945 v mesecu maju z ladjo Holbrook. Teţko je bilo ţivljenje, kajti so se 

morali navaditi novemu jeziku ter novemu načinu ţivljenja. Ţeleli so ohraniti materni jezik in 

kulturo, zato so ustanovili slovenske domove po Buenos Airesu in drugih argentinskih krajih. 

Zato so nastali Pristava, Slovenska vas, Hladnikov dom ter domovi v San Justu, San Martinu 

in Ramosu. Tudi v Mendozi, Barilochu in drugih krajih. V enem od teh domov se je vsak od 

nas učil slovenščino in prišli do končnega cilja: TO POTOVANJE! Tudi jaz ţelim ohraniti vse te 

navade, jezik in kulturo. Za to se moram najprej zahvaliti staršem in profesorjem. 

Nadja Miklič, 7. skupina 
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SMISel zivljenja 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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1. Skupina 
 

(lektorica Maja Brezovar) 

 

 
 

Madeline Dimperio, Bojan Fajdiga, Marii Jakobson, Marc Jakobson, 

Bernhard Karisch, Jana Keifenheim, Vladimir Leo, Winifer Lora, Rus 

Sinanoski 
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2. Skupina 
 

(lektorica Katja Kralj) 
 

 
 

Jessica Ferkul, Diana Končan, Steven Končan, Peter Levstik, Maryanne Polenek, 
Katherine Sajovec, Stefani Slavinec, Sara Smolej, Tamara Šestanj, Elisabetta Trossolo, 

Matthew Vitrih, Nina Zakotnik 
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3. Skupina 
 

(lektorica Zvonka Kajba) 
 

 
 

Fei Hong Che, Karl Čadonič, Nadia Dejak, Filip Franc, Hadrien Willame, Darjan Jelid, 
Alexandra Markeš, Nicola Penso, Vladimir Spasov, Silvester Tekavčič, Nicole Tratnik, 

Hariz Zulji 
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4. Skupina 
 

(lektorica Tanja Bovha) 
 

 
 

Gaila Costantini, Mirna Eskid, Anita Hallegger, Elisa Kandutsch, Agnes Körbler, Davide 
Maria Mansutti, Slobodan Markovid, Natasha Milavec, Lukas Prušnik, Gabriel 

Scacciaferro 
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5. Skupina 
 

(lektorica Nuša Dedo Lale) 
 

 
 

Antonio Bevilacqua, Mirko Chiuch, Piero Ciccone, Ilaria Devetti, Piero Donnini, 
Emma Golles, Kerstin Hlebayna, Luka Janežič, Cindy Kapun, Alina Kapun, Marco 

Maria Mansutti, Rebekka Ročnik 
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6. Skupina 
 

(lektor Boštjan Kernc) 
 

 
 

Nadja Čegovnik, Lara Černič, Marta Donnini, Jessica Fujan, Maria Lorenzut, Anna 
Millonig, Andrea Peitler, Nadja Polzer, Vida Rucli, Carolina Russo, Tamara Schwenner 

 



33 

 

7. Skupina 
 

(lektorica Vesna Kumer) 
 

 
 

Ivan Golob, Ezekijel Janez Grbec, Victoria Hernandez Smersu, Daniel Jerman, Natalija 
Jerman, Gabriel Kokalj, Astrid Llanos, Nataša Malovrh, Kamila Santana Smersu, 

Karolina Šenk, Debora Štrubelj 
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8. skupina 
 

(lektorica Mihaela Knez) 
 

 
 

Saši Ayerbe Rant, Nevenka Belič, Tomaž Klemenčič, Andrej Lenarčič, Nadja Miklič, 
Toni Oblak, Erika Marija Omahna, Gabrijel Pavšer, Monika Pregel, Cintia Seljak, 

Ljudmila Smrdelj, Marijan Škulj 
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