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Vsako leto znova se mladih razveselim, 

Energijo novo pridobim 

Časopis Poletnik še za zraven naredim. 

 

S slovenščino prijatelje navdušim, 

Takoj veselo jih preizkusim. 

Igrivo znanje jim ponudim. 

K pogovoru jih rada spodbudim, 

A z domačo nalogo včasih jim še spanec zagrenim. 

 

Vsako popoldne jih zabavam, 

Enkrat na kopanju, drugič na izletu spoznavam, 

Čarobno ob večerih z njimi poplesavam.  

 

Ja, srečen je, kdor je vsaj 

Enkrat moj učenec.  

Znanje je bogastvo 

In prijateljstvo zaklad,  

Kdor na MPŠ je, ta dobi oboje, 

Ali ni zares junak? 

 

 

Dragi MPŠ-jevci! 

 

Zopet sta za nami dva čudovita tedna druženja, učenja, pogovorov, 

zabave, izletov in ostalih prijetnih stvari. Zdaj pa nam ob vseh spominih 

za slovo ostaja tudi Poletnik in zares vam želimo, da bi ga z veseljem 

prebirali! Ob tem pa pridno negujte pridobljeno znanje slovenščine.  

Saj veste: Več stika, več jezika! :)   

 

Ekipa MPŠ 2017  
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Maja Bračika Piščanc, Jasna Černjak, Maja Đević, Irena 

Jerovšek Vogrinc, Tina Jugović, Boris Kern, Anja Košir, Katja 

Kralj, Irina Lešnik, Alenka Ličen, Vito Poredoš, Helena Šter, 

Maja Urbanc 
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Miša Bitenc Hernčič, Anja Cevzar, Manca Černivec, Maja Đević, Mateja 

Klinc, Tjaša Kocjan, Maja Kos, Roman Kralj, Lucija Pikš, Tanja Senica 
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LEKTORICI ANJA KOŠIR,  MAJA ĐEVIĆ  
 

Eduardo Duarte Mosca Arantes de Souza, Anthony Gregorič, 

Chonrudee Kaha, Pablo Lazari, Olivia Lojk, Finn Marčič Loftus, Tully 

Marčič Loftus 
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1. skupina, to smo mi 
 

 

Živijo! Mi smo učenci iz prve skupine. Hodimo na tečaj slovenščine. Prihajamo z vsega sveta. 

Naša imena so Anthony, Tully, Eduardo, Olivia, Teja, Pablo in Finn. Stari smo od dvanajst do 

štirinajst let. Govorimo francosko, nemško, angleško, portugalsko, špansko in tajsko. Naša 

učiteljica ni stroga, ampak je prijazna in zabavna. Adijo. 

Finn Marčič Loftus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To sta Finn in Tully. Onadva sta brata. 

Pišeta se Marčič. Stara sta štirinajst in 

dvanajst let. Sta iz Amerike. Imata 1 brata 

in 1 sestro. Rada jesta pico in špagete. 

Rada pijeta sok in vodo. Rada igrata 

košarko in odbojko. 

Eduardo Duarte Mosca Arantes de 

Souza  

 

 

To je Pablo. Star je 12 let. Je iz Italije. 

On govori italijansko, nemško in 

angleško. Ima dve sestri. Rad pije 

kakav. Rad plava. Ne zna igrati 

tenisa.  

Teja Chonrudee Kaha 

 

 

 

To je Teja. Je s Tajske. Stara je 12 let. 

Rada igra košarko. Ona rada je pico in 

špagete. Ona rada pije mleko. Ona je 

edinka. Rada poje.  

Je prijazna. 

Tully Marčič Loftus  
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To je Eduardo. Piše se Mosca. Je iz Brazilije. Star je 

štirinajst let. Rad je pico in pije sok. Igra tenis. 

Pablo Lazari  

 

 

 

 

Maja je naša učiteljica 

Limona je kisla. 

Amerika je lepa. 

Drevesa so zelena. 

Igram košarko. 

Naš naslov je Svet. 

Sonce je rumeno. 

Koliko si stara? 

Anthony je zabaven. 

 

 

 

Pablo je DJ. 

Olivia igra nogomet. 

Luna je okrogla. 

Eduardo je iz Brazilije. 

Tully in Teja sta stara dvanajst let. 

Nogomet je šport. 

Atlantis je velik. 

 

 

 

 

 

Šola je zanimiva. 

Odprite delovni zvezek na strani devet. 

Lahko noč. 

A govoriš slovensko? 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Ime mi je Anthony. Pišem se Gregorič. Sem iz Kanade. Star 

sem 12 let. Rad igram hokej, nogomet, ameriški nogomet 

in poslušam glasbo. Imam dva brata in eno sestro. Rad tudi 

igram kitaro. Rad pijem ledeni čaj in cedevito. Rad jem 

pico in špagete. 

Anthony Gregorič  
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LEKTORICA MAJA URBANC 
 

Andrea Cambiati, Jonathon Gregorič, Nicolas Gregorič, Tomas 

Kovac, Vivian Lojk, Otto Marčič, Anna Marčič, Janez Ropret, Marie-

Louise Rupnik, Anastasija Tashkova, Viktor Veličkovski 
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MOJ RAZRED  
 

Moj razred je raznolik. Otroci so iz različnih delov sveta. Nekateri so iz Nemčije, nekateri iz Kanade itd. 

Vendar smo vsi tu, da se učimo slovensko v šoli. Naš pouk je štiri ure in gremo vsak delovni dan. 

Spoznavamo šolo in slovnico. Razred običajno želi izvedeti več o jeziku. Tu je dvanajst učencev. Naš 

razred je velik. Čeprav je slovenščina težka, je razred fun. 

Otto Marčič  

 

Moj razred ni velik. Obstaja enajst ljudi, deset učencev in ena učiteljica. To ne pomeni, da je 

dolgočasno. Učenci so iz Makedonije, Italije, Kanade, Francije, Nemčije in ZDA. Vsi imajo različne 

razloge za učenje slovenščine: za ene študij v Sloveniji ali zaradi slovenskih korenin itd. Jezik je težek 

in ne veliko ljudi po vsem svetu govorijo slovensko. Ne glede na to imajo vsi močno željo za učiti se 

slovenščino. Ampak tam so boji in je težko. Nekateri so na robu odnehati, nekateri so utrujeni. Potem 

se zavedamo, da smo majhna skupina. Lažje je biti prijatelji in učiti se skupaj. 

Anna Marčič  

 

To je naš razred: Andrea, Anna, Anastasia, Janez, Jonathon, Otto, Tomaš, Viktor, Marie in Vivian. Mi 

gremo na slovensko šolo v Ljubljani učit se slovensko. Naša učiteljica je Maja in je dobra učiteljica. 

Naša učilnica je smešna, prijazna in vesela. Jan ljubi spanje, Otto ljubi muzikati glasbo. Vsi prihajajo iz 

različnih držav, iz ZDA, Kanade, Italije, Nemčije, Francije in Makedonije. 

Niko Gregorič  

 

 

 

MOJA SANJSKA ŠOLA 

 
Moja sanjska učilnica se nahaja v Portorožu. Domače naloge ni, zato se nam ni treba truditi, za pljuča 

pa moramo plavati v morju. Na kosilu bodo bendi kot Modrijani in skupaj bodo igrali za ljudi. Za naše 

obroke, za zajtrk bi imeli jabolko, za kosilo wiener schnitzel in za večerjo pečenko. Prav tako nimamo 

izpitov, zato kot otroci ne skrbimo za to. In nazadnje, imamo vso svojo tehnologijo, ki jo potrebujemo 

za vašo mizo. 

Jonathon Gregorič  

 

Šola je velika in lepa. Ima lepe učilnice in laboratorije. Vsak učenec ima svojega učitelja, velik bazen in 

telovadnico. Učitelji so mladi in prijazni. Ni domače naloge. In ni ocene. Moja sanjska šola izgleda 

odlično, ker nima učenja. 

Viktor Veličkovski 
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Moja sanjska šola je nova in velika. Učitelji so prijazni in tudi sošolci. Ampak učitelji so tudi strogi. Tudi 

je veliko pavze in ni preveč naloge. Jedilnica je dobra in tu je nova in velika telovadnica. Knjižnica ima 

veliko knjig in tudi stare knjige. Se učimo kuhati in peti. In gremo na izlet. 

Marie-Louise Rupnik 

 

Ne maram šole. Tako bi želel narediti nekaj sprememb. Rad bi moja šola, da ne nenehno daje delo, ki 

ne pomaga nam v prihodnosti. Nekateri učenci, kot smo mi, vedo, kaj hočejo storiti v prihodnosti. 

Prosimo, da nam dajo primerno izobrazbo in nas podpirajo. In želimo izobraževanja, ki predvsem 

podpira prihodnost. Informacije bomo pozabili. Druga sprememba je, da bi razredi bili manjši in učenje 

za mene lažje. 

Tomas Kovac 

 

 

Šola je velika in moderna. Ni domače naloge. Učenec se odloči, katere lekcije dela. Učenci in učitelji so 

prijatelji. V šoli je velik bazen. V šoli so restavracije in velike telovadnice. Učenci so prijazni. 

Andrea Cambiati  

 

 

V šoli so velike knjižnice, jedilnice, laboratoriji in telovadnice. Vsak učenec ima svojega učitelja. Vsak 

učenec ima svoj razpored in urnik. Učenci imajo med odmorom trgovine »near by«. Učenci »can« 

hodijo na »trips« vsak vikend. Ni domače naloge ali kontrolne naloge. 

Anastasija Tashkova 

 

 

MOJ NAJBOLJŠI PRIJATELJ 

 
Moj najboljši prijatelj je iz Francije. Ime mu je Adam. Star je 17 let. Midva telovadiva in igrava 

računalniške igre. Njegove oči so zelene. On potuje v Afriko in govoriva na Skypu. Razdalja ne ločuje 

dobrih prijateljev. Ko Adam se je vrnil v Francijo, bil sem zelo vesel. Odslej midva lahko igrava, ko si 

želiva. Najboljši je. 

Janez Ropret 
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LEKTORICA IRINA LEŠNIK 
 

Federico Cedric Biber, Filippo Campani, Caterina Di Summa, 

Margherita Emili, Andrea Ferraro, Olena Kohut, Illia Kohut, 

Alexandra Križ, Emanuel Pahor, Juljan Šiškovič 
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NAŠI NAJLJUBŠI ŠPORTNIKI 
 
 
 
Moj najljubši športnik je en italijanski odbojkar. Prvič je igral v C-ligi, ko je imel 16 let. Na tekmi je 
medtem, ko je ekipa izgubljala, rešil situacijo tako, da je petkrat zadel »ace«, in zmagovito točko 
pridobil tako, da se je brez strahu vrgel na žogo in si po nesreči zlomil nogo. Kljub temu je ostal miren. 
Čez dva meseca se je z lahkoto spet vrnil v ekipo in začel trenirati. Ta igralec je še vedno star 16 let in 
igra v odbojkarskem klubu Cus Pisa. Ime mu je Federico Biber.  
Federico Cedric Biber 

 
Federica Pellegrini se je rodila 5. avgusta 1988 v Miranu. Visoka je 177 centimetrov. Je plavalka. 
Predstavljala je italijansko reprezentanco na lanskih olimpijskih igrah. Ima blond lase, rjave oči in 
precej temno polt. Prvič je plavala na tekmi, ko je imela samo 16 let. Ona je takoj zmagala in postavila 
svetovni rekord.  
Caterina di Summa 

 
van Zaytsev je odbojkar. Igra v Rusiji in Italiji. Je visok 202 centimetra in težek 100 kilogramov.   Zmagal 
je na veliko prvenstvih. Je moj idol in jaz navijam za njegovo ekipo Sir Safety Peruggia. Rodil se je v 
Spoletu (Rusija) 2. oktobra 1988. On igra kot krilo.  
Margherita Emili  

 
Sarah Sjöström je znana plavalka iz Švedske. Rojena je 1993. Na svetovnih tekmovanjih je dobila veliko 
medalj. Ima tudi svetovni rekord na sto metrov plavanja: 55,48 na sto metrov metulj (delfin). Plavala 
je tudi na olimpijadi.   
Andrea Ferraro 

 
Michael Jeffrey Jordan je bil rojen 17. februarja 1963 v Brooklynu, New York. Je nekdanji košarkar v 
ligi NBA, lastnik kluba Charlotte Bobcats. Michael Jordan ima vzdevka »air Jordan« in »his airness«. 
Velja za najboljšega igralca košarke. Osvojil je zlato medaljo na olimpijskih igrah (dvakrat), ameriško 
prvenstvo v košarki, panameriške igre.  
Olena Kohut 

 
Anderson Silva je rojen 14. aprila 1975. On je MMA športnik, kar pomeni, da trenira »mixed martial 
arts« (mešane borilne veščine).  Je nekdanji prvak UFC srednje kategorije. Jaz sem njega izbrala, zato 
ker je moj najljubši športnik. Anderson Silva je znan tudi kot »the spider« (pajek).  
Alexandra Križ  

 
Moj najljubši športnik je nogometaš Francesco Totti. Igra v italijanski ekipi in je eden od najboljših 
nogometašev v Italiji. Zadel je več kot 300 golov, 307, ko je nosil majico kluba »Roma«. Petkrat je dobil 
priznanje za najboljšega nogometaša. V eni igri je zadel gol 22 sekund po tem, ko je prišel na igrišče. 
Nogomet je končal igrati 28. maja.  
Emanuel Pahor 
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Goran Dragić je bil rojen 6. maja 1986 v Ljubljani. Svojo pot kot košarkar je začel pri starosti 17 let v 
drugi slovenski ligi pri klubu Ilirija Ljubljana, ampak naslednji dve leti je igral za KD Slovan v prvi 
slovenski ligi. Leta 2006 se je preselil v Španijo in igral za klub CB Murcia. Naslednje leto se je vrnil v 
Slovenijo in igral za ljubljansko Olimpijo. Leta 2008 se je preselil v Ameriko in igral v ekipi San Antonio 
Spurs. Ampak oni so pravice zanj prodali ekipi Phoenix Suns. Zdaj igra za Miami Heat.  
Juljan Šiškovič  

 
Moj najljubši športnik je Neymar, brazilski nogometaš. Star je 25 let. Je moj najljubši športnik, ker igra 
za mojo najljubšo ekipo. Igrati je začel v klubu Portuguesa Santista in prišel do mojega kluba Barcelona. 
S klubom je osvojil že veliko lovorik in postal eden najboljših igralcev na svetu. 
Filippo Campani 

 
Mike Tyson je nekdanji ameriški profesionalni boksar in nesporni svetovni prvak v težki kategoriji. Z 
dvajsetimi leti, štirimi meseci in dvaindvajsetimi dnevi je najmlajši prvak v težki kategoriji. Je prvi 
boksar, ki je osvojil naslove prvaka po vseh treh verzijah, in edini, ki jih je držal istočasno. 
Illia Kohut  

 
 
 

 

 

IZLET NA MORJE 
 
Včeraj smo šli na izlet na morje. Prišli smo na eno plažo blizu Pirana. Jaz sem se takoj kopal, zato ker 
sem bil lačen in sem hotel kupiti en sladoled. Potem sem počival in sem se tuširal. Potem smo šli v 
Piran, kjer smo imeli 30 minut prostega časa. Na koncu smo se vrnili v dijaški dom. 
Juljan Šiškovič  

 
V Piran smo šli na morje. Igrali smo se z žogo, se sončili, plavali in kupili sladoled. Potem smo šli do 
piranske cerkve.  
Filippo Campani 

 
V nedeljo smo šli na morje, a ker ni bilo peska, nismo mogli narediti peščenega gradu. Malo smo se 
sončili, a ker ni bilo ležalnika in sončnika, smo se ulegli na travo, pod eno drevo. Nismo dolgo počivali, 
ker smo se igrali z žogo v morju. Tam sem spet pokazal, da sem v odbojki najboljši in z mojo sestrično 
sva zmagala vse tekme. Želeli smo deskati po valovih, a nismo imeli deske. Želeli smo si tudi izposoditi 
jadrnico, da bi jadrali, a niso imeli niti te, zato smo na koncu šli na pomol, kjer sva jaz in Sofia skočila 
na glavo.  
Federico Cedric Biber 

 
V nedeljo smo šli na morje v Piran. Na plaži smo se igrali z žogo in s kartami. Počivali smo v senci. 
Potem smo skočili v vodo. Naredili smo peščeni grad in bil je zelo lep. Poskusili smo si izposoditi 
jadrnico, ampak je niso imeli. Potem, ob 18.00, smo šli na avtobus in se vrnili domov.  
Margherita Emili  
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Včeraj smo šli na morje. Bilo je zelo vroče, zato je bilo potovanje naporno. Voda je bila topla, plavali 

smo več kot eno uro in potem kupili sladoled. Hodili smo v Piran. Potem smo šli domov.  

Olena Kohut 

 
V nedeljo smo šli v Piran. Na morju sem se sončila, se kopala z Mario in s Saro. Potem smo počivale. 
Nismo jedle sladoleda. Bilo je zelo vroče. Ob petih smo šli v Piran in videli tudi cerkev. Tam smo se tudi 
slikali.  
Caterina di Summa 

 
Naš izlet na morje ni bil tako dolg. Tam smo bili dve uri. Ko smo prišli, smo hitro iskali senco, ampak je 
bila predaleč. Torej smo šli drugam, kjer pa so že bili drugi. Nismo delali nič posebnega, nismo naredili 
peščenega gradu ali jadrali ali deskali na valovih. Hoteli smo si izposoditi pedolin, ampak so bili že 
izposojeni. Tako smo šli počivat in igrat karte.  
Emanuel Pahor 

 
Jaz se rada kopam in sončim, ko sem na plaži. Moj brat se ponavadi rad igra in me ne moti. Dan začnem 
s kopanjem in sončenjem, potem gremo z jadrnico ven na morje. Kasneje počivam in se kopam.  
Andrea Ferraro 

 

V ponedeljek smo plavali na morju. Jaz sem se sončila in jedla sladoled. Potem smo hodili v Piran in 

imeli 30 minut prostega časa.  

Alexandra Križ  
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LEKTORICA TINA JUGOVIĆ 
 

Martin Jovanović, Miloš Mitrev, Vladimir Pankov, Staša Petković, 

Aleksandar Shalevikj, Aleksa Sibinović, Maša Sokolivić, Luka 

Spirovski, Jovan Stojanvoić, Iva Velichkovska 
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FILMSKA USPEŠNICA 
 

 

Znanstvena fantastika 

Scenarist: Vladimir Pankov  

V glavnih vlogah: Luka, Iva, Aleksandar in Viktor 

 

Nedelja je, jutro, gremo na zajtrk, po zajtrku gremo z avtobusom, ker bomo obiskali jamo Vilenico. 

Potujemo 2 uri do jame. V jami je bilo zelo mrzlo, 8 °C, in jaz in moji prijatelji smo šli prvi. Luka je vodil, 

drugi je bil Aleksandar, potem jaz. V nekem trenutku se je slišal grozen krik, to sem bil jaz, zaprt v veliki 

luknji. To je bil drug svet, zelo mračen, črn in nevaren. Pol ure so me iskali vsi iz skupine, a jaz sem šel 

globoko v ta črni svet. Zakaj? Ker ne vem niti jaz, ampak vem, da je tam bilo zelo zanimivo in 

avanturistično. Videl sem različne sirene, mornarje in viteze. Bilo je neverjetno zanimivo. Občasno sem 

slišal glasove: »Vladimir, Vladimir …« Ko sem enkrat odprl oči in sem videl, kako moji prijatelji stojijo 

blizu mene in me sprašujejo, ali sem dobro, ker sem spodrsnil in padel na glavo. Vse to so bile hitre 

sanje in sem nato šel v jamo … 

 

 

Akcija 

Scenarist: Luka Spirovski 

V glavnih vlogah: Jackie Chan, Chris Tucker, vsi iz Mladinske poletne šole 

 

Bil je lep sončen dan. Otroci iz Mladinske poletne šole so se zabavali na Bledu. Vse je bilo v redu, dokler 

niso jakuze prišli iz črnih džipov in ugrabili talcev. Vsi so začeli paničariti, potem pa sta prišla glavni 

inšpektor Lee (Jackie Chan) in detektiv James Carter ter začela brati in tepsti člane jakuze. Po dolgem 

in napornem boju je ostal samo vodja. James je bil močno ranjen, zato je Lee moral rešiti talce. Lee je 

sledil voditelju po pečini. Prišli so na vrh, kjer so se zadrževali in se začeli boriti. Oba sta bila mojstra 

borilnih veščin, tako da je bil boj dolg. Po preteku številnih udarcev je Lee brcnil vodjo in se smrtno 

poškodoval. Nato je osvobodil talce in je šel z Jamesom v kavarno praznovat.  

 

 

Znanstvena fantastika 

Scenarist: Aleksandar Shaleviky 

 

Bil je sončen dan, skupina 4 je imela piknik na Bledu. Vse je bilo dobro, dokler se ni ogromen valj spustil 

v njihovo bližino. Samo naša skupina je opazila valj. Luka je šel v gozd, da bi preveril, kaj je bilo. Po 20 

minutah je naša skupina opazila, da Luka teče proti nam in nam nekaj vpije. Vsi so ga spraševali, kaj je 

poskušal reči. Ko se je Luka končno izrazil, je naši skupini povedal, da je videl nekaj čudnih bitij. 

Nekateri od nas mu niso verjeli, nekateri pa so mu postavili še več vprašanj. Ko sta se nenadoma 

pojavila oglušujoč zvok in intenzivna vročina, je skupina opazila, da se je večina dreves prepolovila. Vsi 

so bili zmedeni in prestrašeni, ko so slišali drug zvok, nato pa v gozdu, v katerega so prišli, videli 

ogromnega kovinskega velikana. To je bil začetek konca.  
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Srhljivka, dokumentarni film 

Scenarist: Miloš Mitrev 

V glavnih vlogah: Aleksa Sibinović, Martin Jovanović 

 

Celotna zgodba se je zgodila na Bledu. Glavni igralec gospod Aleksa Sibinović iz Banje Luke, po poklicu 

je preizkuševalec vodnih toboganov. On je na Bledu na počitnicah in tukaj je odkril eno veliko svetovno 

čudo. Prvi dan si je ogledal obalo in šel na kosilo s svojim prijateljem, Martinom Jovanovićem iz 

Paračina, s katerim je veliko delal. Drugega dne se je rekreiral v hribih, vozil je kolo in plezal. Tretji dan 

se je odločil iti na potapljanje po jezeru. Ko se je potapljal, je opazil eno veliko podvodno jamo in odločil 

se je, da bi videl, kaj je tam. Ko je prišel do konca te jame, je videl eno veliko čudežno žival. Takoj je 

spoznal, da je to pošast iz Loch Nessa. On je bil začuden, takoj je šel v potapljaški klub. Oni mu niso 

verjeli. Zato so se odločili iti še enkrat, da vidijo, ali je to res. Ko so potapljači videli pošast, niso mogli 

verjeti, kaj so videli. Gospod Aleksa Sibinović je postal odkritelj tega velikega čuda in vsi časopisi so 

poročali o njem.  

 

 

HIŠA V GOZDU, drama 

Scenaristka: Iva Velichkovska 

V glavnih vlogah: Vladimir, Ria, Alojz, Viktor, Iva 

 

Končala se je Mladinska poletna šola in prišel je čas, da zapustimo Dom. Imeli smo prosti čas in smo 

se odločili, da bomo pogledali mesto. Ogledali smo si center mesta ter šli na Šmarno goro. Izgubili smo 

se v gozdu, ampak videli smo eno hišo. Iz hiše je prišla babica in nas povabila noter. Skuhala nam je 

čaj, ampak nam ni dala nič hrane. Ker smo bili zelo lačni, a hiša je bila čokoladna, smo na izhodu začeli 

jesti zidove. Naenkrat hiše in babice ni bilo in mi smo bili na letališču. 

  

 

 

Misterij  

Scenaristka: Maša Sokolović 

V glavnih vlogah: Iva, Martin, Aleksa 

 

Skupina prijateljev z asistenti je šla na jezero Bled. Po dolgem potovanju jih je pričakal čudovit prizor. 

Sonce je sijalo, okoli njih veliko nasmejanih otrok. Podajali so si žogo, dokler ni Aleksa predlagal, da 

plavajo do otoka. »Gremo na otok?« (Obraz, obsijan s soncem). »Ne, mogoče je daleč.« (V istem 

trenutku se je nasmejan obraz spremenil v prestrašenega.) »Ja, in globoko je in meduze so.« »Ne 

toliko, naredili bomo odmor. Ni tako strašno, kot izgleda.« »Dobro, ampak gremo počasi.« »Vsi so 

zbrali pogum in šli na otok. Opazovali so obalo, od katere so se oddaljevali. Bili so prestrašeni. V tistem 

trenutku …« »Kaj je to? Nekaj sem videl.« »Verjetno se ti je zdelo … Nič ni.« »Ja, ampak, aaa, nekaj me 

…« »Mala riba.« Utrujeni od plavanja so se nekateri želeli vrniti, ampak tega niso mogli. »Grem, ne 

morem več.« (Prebledel od strahu prihaja nazaj.) Ostali so naprej plavali. Od daleč … »Nazaj, tam je 

nekaj.« »Ma nič. To je plavalec. Ne boj se.« Slišal se je samo krik, vsi so bili prestrašeni in začel je 

plavati. »Pohitite, je nekaj.« Vsi so prebledeli, tam niso mogli dihati od strahu in utrujenosti. V istem 

trenutku se je v daljavi prikazala ladja, ki se jim je približevala. Na koncu se je slišal samo zvok sirene.  



| 20 | 
 

Akcija 

Scenarist: Jovan Stojanović 

V glavnih vlogah: Martin, Aleksa, Luka 

 

Martin in Aleksa sta izvedela, da je na Bledu zaklad. Na poti do Bleda sta videla Luko, ki ima isto 

informacijo. Mislila sta, da nihče ne ve za zaklad in so šli za njim in na poti se je našel Luka. Kregali so 

se zaradi zaklada, ampak na koncu so se zmenili, da si ga razdelijo in tako se je vse lepo končalo. 

 

 

 

Komedija  

Scenarist: Martin Jovanović 

V glavnih vlogah: Janoš, žival, potapljač 

 

Vsako leto na Blejsko jezero prihajajo otroci s celega sveta. Otroci grejo na poletno šolo za dva tedna. 

Fant Janoš se je zabaval z labodom in raco in opazil nekaj čudnega v jezeru. Mislil je, da je to žival iz 

jezera Loh Nes. Ampak to je bil potapljač, potapljač s travo na glavi. Janoš se je zelo ustrašil, ker je 

mislil, da je to pošast. Ko je spoznal, da je to potapljač, se je smejal sebi, zgodbo je pripovedoval svojim 

prijateljem. 

 

 

Komedija, akcija 

Scenarist: Aleksa Sibinović 

V glavnih vlogah: Miloš Mitrev, Martin Jovanović 

 

Poletna šola je šla na Šmarno goro. Tam sta bila še Miloš, ki prihaja iz Skopja, in Martin, ki prihaja iz 

Paračina. Onadva sta hodila skupaj. Imela sta dobro kondicijo in sta šla prva. Bilo jima je dolgočasno 

pa sta šla na drugo pot skozi gozd. Mislila sta, da ta vodi do vrha Šmarne gore. Asistenti so ju klicali, 

naj ne gresta tja, ker tista pot ne vodi na Šmarno goro. Nista jih slišala in sta šla naprej. Spraševala sta, 

kam gresta. In iz gozda se je slišalo: »Sem pojdita.« Spremljala sta ta glas en kilometer skozi gozd. Bila 

sta zelo utrujena. Zagledala sta skupino papig, ki znajo slovenščino. Papige so jima povedale, da morata 

iti na drugo stran Ljubljane. Miloš jim ni verjel, ker ni mogoče, da sta toliko prehodila. Martin je padel 

v nezavest, ker je bil dehidriran. Papige so šle, da bi mu prinesle vodo. In ko so se vrnile nazaj, je tudi 

Miloš omedlel. Gorska služba ju je našla po 2 urah. Papig ni bilo nikjer in nihče ni verjel, kaj se je zgodilo, 

ker sta bila edina, ki sta videla papige.  
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NEKAJ KOT KOMEDIJA, komedija, triler  

Scenaristka: Staša Petković 

V glavnih vlogah: pripovedovalec, glavna vloga, ženska v belem 

 

Moram vas opozoriti, da boste videli zgodbo, ki je zelo podobna zgodbi Woddyja Allena, torej kaotična 

glavna vloga, ki bo imela eksistenčno krizo, samo da bi se zgodba vrnila na začetek zgodbe na koncu 

ali našla kakšen smisel v tem hektičnem življenju. Če s tem imate problem, raje končajte z gledanjem 

takoj na začetku in ja, ta zgodba ima pripovedovalca. Vas to zmoti? Ne?! Sem mislila tako. Zdaj lahko 

končno začnemo. 

Ta zgodba se dogaja na Mlečni cesti v solarnem sistemu planeta Zemlja, kontinentu Evropa in zelo 

majhni deželi Sloveniji. Da bomo zelo natančni, na Blejskem jezeru. In v tem okolju vidimo nekaj kot 

osebo, ki gre očitno skozi eksistenčno krizo. Moram omeniti, da se naša glavna vloga zavda svojega 

stanja. Glavna vloga ima očala, ki jih potiska navzgor s svojim sredincem: »Kaj je smisel tega, da sem 

prišel? Ja, obkrožen sem z lepotami narave, ampak kaj je smisel, če bomo tako ali tako vsi umrli. Ali si 

prebrala Ozimandisa Shelleyja? Ja, vse bo šlo v pozabo, tudi tiste največje stvari, ki jih je ustvaril človek. 

Kaj je sploh smisel lepote, če bo vse izginilo? To, kar mi zdaj doživljamo, ta spektakularen pogled, 

jezero in otok na sredini, cerkev in zvonovi in njihov občutek, da jih nikoli več ne bojo slišali. Vse 

življenje in vsa lepota, samo tako (tleskne s prsti) bo šlo v pozabo in se nikoli ne bo vrnilo. Si sploh 

lahko predstavljaš? In v istem času (tleskne s prsti) smo tudi mi šli v pozabo. Ni tako, da bi me bilo 

strah tega, ni me. Imam zelo drugačen pogled na to, ampak, se tega bojiš? Samo omenjam, ne 

predlagam nič …« 

Ženska poleg njega (oblečena v belo poletno obleko, ki je videti malce moteno, ampak precej navajena 

na nihanje razpoloženja glavne vloge): »Če boš umrl, če bomo mi umrli, lahko še vedno uživamo v 

času, ki ga imamo tukaj. Na tem, kakor ti rad rečeš, od Boga zapuščenem mestu, ki mu rečemo Zemlja! 

Bi rad poskusl turistično specialiteto, nekaj kot kremni kolač, bi morda to pomagalo tvoji slabi volji, 

mislim, da se jim reče blejske kremšnite?« 

Glavna vloga: »Ja, sedeti v majhnem, lepem baru ali kavarni in jesti lokalne specialitete in piti vino?! 

Ja, samo preden se ubijem, zato ker ta prizor v moji glavi me poziva k temu. Če obstaja kaj, česar me 

je strah bolj kot smrti, je to povprečnost. Delanje tega, kar delajo vsi drugi, samo zaradi udobja, brez 

premišljevanja o čemerkoli. Imam občutek, da se »oni« hočejo spremeniti v robote, 1984 spet in znova 

… 

Ženska, ki se usede na stol v kavarni, v tem času glavna vloga, še vedno govori sama sebi, reče 

natakarju: »Ja, hoteli bi lokalno sladico in steklenico vina, prosim.« (Pogovor se nekako nadaljuje.) 

In pogovor se nadaljuje, kot vselej, tako kot je normalno ali naravno. Če ste mislili, da bo v tej zgodbi 

jasen konec, ste narobe mislili, morali  boste poiskati drugega pripovedovalca. Naši dve vlogi 

nadaljujeta svoji življenji in na vas je, da si predstavite možne zaplete in konce.  
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MPŠ na Bledu  
 

Včeraj smo šli na Bled. Avtobus je bil zelo vroč. V avtobusu smo prijateljice poslušale glasbo in se 

pogovarjale. Smo pripeljali na Bled okoli treh. Smo plavale v jezeru za trideset minut. Potem smo šle 

kupit sladoled v kavarno. Plavale smo še enkrat v jezeru, ampak za manj časa, ker je začelo deževati. 

Kupila sem čips od Mercatorja. Končno smo šli v dijaški dom. Za konec – bil je en zabaven izlet.  

Amira Kanawati 

 

Danes sem videl Bled. Je zelo lep. Ima lepe gore in tudi cerkev. Sem bil v vodi in je bilo mrzlo, ampak 

lepo. Ko sem se vrnil iz vode, sem se posušil in sem šel na ladjo. Potem se začel hoditi in sem videl lepe 

ribice. In sem se vrnil do avtobusa, da lahko pridem do dijaškega doma. 

Tomas Daniel Papež  

 

Včeraj smo šli na Bled. Bled je zelo lep. Prišli smo po dveh urah potovanja. Prva stvar, ki Italijani smo 

naredili, je bila plavanje do otoka, kjer je ena zelo lepa cerkev. Plavanje do cerkve je bilo zelo lepo, 

ampak sem bil zelo utrujen. Bled je en odličen kraj za plavanje in za počivanje. 

Nicoló Sibau  

 

Jaz sem šel do Bleda z avtobusom. Po eni uri sem bil pred plažo. Jaz sem šel do slaščičarne in sem 

nakupil vaniljevega sladoleda, zato ker mi je všeč. Potem sem plaval do otoka na Blejskem jezeru v eni 

skupini. Ko mi smo prišli na otok, smo šli pogledat okoli in potem smo plavali nazaj do plaže. 

Daniel Križ  

 

 

Približno ob treh smo prišli na Bled in smo se vrgli v vodo in plavali s prijatelji. Potem smo šli do pomola 

in najeli čoln. Ob štirih začeli veslati proti otoku. Ko smo prišli do njega, smo en čas počivali in se 

zabavali s prijatelji. Ko smo se odpravili z otoka je prišel velik oblak in je začelo deževati, poleg dežja 

smo ostali na čolnih še en čas. Ko smo prišli nazaj, smo spet združili s skupino in prišli nazaj z 

avtobusom.  

Tatiana Maria Vitrih in Marco Loboda 

 

Včeraj smo šli na Bled, kjer sem z mojimi prijatelji šel kopat v jezero, smo šli tudi v Mercator, kjer smo 

kupili sladoled in druge pijače. Potem smo šli z enim majhnim čolnom na otok, kjer smo videli cerkev. 

Potem naenkrat je začelo deževati in smo se vrnili domov z avtobusom. 

Jacopo Aglí  

 

Bled je bil krasen Najprej sem hotel plavati do cerkve, ampak sem samo lahko plaval 10 %, kolikor sem 

moral plavati. Potem pa sem šel v lepo restavracijo in sem pojedel eno kremšnito. Potem pa sem šel v 

Mercator in sem kupil vodo pa čips. In potem pa je avtobus nas nazaj vrnil.  

Tilen Groznik  
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Včeraj smo šli na Bled. Ob 13.30 so bili vsi zbrani in smo se odpravili proti Bledu z avtobusom. Enkrat 

na Bledu smo postavili brisače na tla. Kopali smo se in skakali v vodo. Potem, ker smo bili lačni, smo šli 

v trgovino po hrano. Na žalost nazadnje je deževalo in smo se vrnili v dom. 

Monica Mijatović  

 

Včeraj smo bili na Bledu. Kopali smo se v Blejskem jezeru. Nekateri, tudi jaz, smo plavali do otoka, ki 

je v sredini jezera. Potrebovali smo približno 20 minut. To je tako naporno bilo, da smo se malo v soncu 

odpočili. Ko smo nazaj na plažo prišli, je začelo deževati. Ob petih smo se vračali domov. 

Niklas Kulmesch 

 

Mi smo bili na Bledu, ki je bil zelo lep. Jezero je čisto. Plaža je bila zelo lepa. V jezeru so velike ribe.  

Alojz Stibel 

 

 

 

 

 

 

 

Na otoku 
Kapitan Edvin Poe je v petek, 13. maja, plul mimo otoka Grujica. Svetilnik je bil ugasnjen, zato se je 

odločil, da bo raziskal, kaj se je ugodilo svetilničarjem Alojzu, Mihaelu in Valentinu. Na otoku ni bilo 

žive duše … 

 

Torej kapitan je klical policijo, ker je hotel, da bi ona iskala, kaj se je zgodilo. Policija je dobila zemljevid 

pod posteljo Alojza Hrvatina in je ugotovila, da vrata svetilnika so bila odprta in pokvarjena. Zaradi 

tega je policija razumela, da Alojz Hrvatin je imel zemljevid, ki je pokazal pot do zaklada, in ker tudi 

druga dva sta hotela imeti zaklad, sta se skregala z njim in potem Alojz se je skrival v svetilniku. Kasneje 

druga dva sta vdrla v svetilnik in sta ga pretepla in sta ga nesla v jamo, kjer so ga hoteli mučiti. Na 

koncu policija je rešila Alojza in je zaprla v zapor Mihaela in Valentina. 

Federico Guglielmotti  
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RECEPT ZA NEPOZABNO MPŠ 
 

 

Sestavine:  

100 ali več dijakov, 2 nogometni igrišči, 2 košarkarski igrišči, 50 sob, 1 bazen, veliko dobre hrane, 12 

dobrih učiteljev, veliko veselja 

Postopek: 

Najprej sestavimo 12 skupin, ki jih sestavimo glede na predznanje. Vsako jutro gredo dijaki v šolo in 

popoldne imajo prosti čas, da se lahko igrajo med sabo in bolje spoznajo. Bazen je cel dan odprt pa se 

lahko kopajo. Dijaki imajo možnost, da grejo na izlet s šolo. V sobah spijo do trije dijaki skupaj. Vsak 

vikend je ena veselica, da se dijaki zabavajo in se sprostijo. Tisti, ki hočejo plesati, je ena glasbena 

skupina, da dijaki lahko plešejo. Jedi morajo biti zelo dobre, da dijaki jejo z veseljem in da se dobro 

počutijo. 

Pavel Kržišnik, Jeremias Samuel Žitnik, Joaquin Conde  

 

 

 

 

Sestavine: 

Veliko prijaznih voditeljev, veliko dobre hrane, en bazen, konje za jahanje, veliko zabave, igrišče za 

nogomet, veliko filmov 

Postopek: 

Mislimo, da za nepozabno mladinsko poletno šolo glavno bi bilo imeti prijazne voditelje, da se lahko 

dobro srečamo in se dobro imamo. Druga točka, ki je zelo pomembna, je hrana. Ta mora biti okusna 

in večerja mora biti kasneje, ne ob 6.30, zato ker smo potem še enkrat lačni. 

Glede športov mislimo, da manjkajo bazen, konji. Zaradi vročine bi bazen pomagal, zato ker imamo 

včasih 30 stopinj in tam se lahko tudi igramo in pogovarjamo. Vemo, da je predrago, ampak konje za 

jahanje bi naredili to šolo posebno. To ni samo zelo zabaven, ampak tudi zdrav šport. Na koncu je zelo 

potrebno igrišče za nogomet, zato ker je veliko Argentincev, Italijanov in ljudi iz različnih držav, ki igrajo 

nogomet. To nas lepo združi. Za vikend bi organizirali zabavne veselice, da bi lahko vsi poslušali glasbo 

iz nekaterih držav, ki so zdaj popularne. Ali tudi kino, kjer lahko izbiramo filme.  

Nico Pregelj in Mariana Jeretina 
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MOJA SANJSKA SLUŽBA 
 

Moja sanjska služba je igrati na bobne. Rada igram rock glasbo. Imela bom eno skupino, ki se bo 

imenovala »Sleeping knights«. V skupini bomo en kitarist, basist, pevec in bobnar. Potovali bomo po 

svetu, tako bomo igrali v Ameriki. Za svoje delo potrebujem bobne in palčke. To delo bo naporno, 

ampak, mislim, tudi zabavno. Zelo rada igram bobne. Mislim, da bom študirala glasbo, tako da bom 

imela več služb. Člani bodo moji prijatelji in jaz bom lahko igrala tudi klavir. Igrali bomo na zabavah 

naših prijateljev. 

Margherita Pavia 

 

Moja sanjska služba je delati na EJS kot moj oče, za to dela mora veliko delati in veliko študirati. Samo 

štirje ljudje delajo to delo po celem svetu. Zelo rad bi opravljal to delo, ker dobro plačajo, ker se veliko 

potuje. 

Janko Gerdol  

 

Jaz ne vem, kaj bom delala, ko bom končala študij, ampak mislim, da bom delala nekaj v zvezi z 

medicino. Osebe, ki opravljajo to službo, morajo imeti rade druge osebe, ker morajo reševati življenja. 

Ponavadi delajo v bolnici ali v laboratoriju. Za svoje delo potrebuje veliko energije, ker nekateri morajo 

operirati tudi do 5 ur. Biti morajo zelo pridni in morajo študirati veliko, ker ko morajo reševati življenja, 

se ne smejo zmotiti. Jaz mislim, da bi bila to super služba.  

Carlotta Andrea Todone 

 

Rad bi bil rudar, ker rudar res dela, vsak dan je črn in utrujen, ampak ima veliko denarja. Rudar koplje 

v jami cel dan. Koplje oglje, kovine. Da bi bil dober rudar, človek mora biti močen, neustrašen in miren, 

ker dela veliko časa v jami, brez luči, brez sonca. Za svoje delo potrebuje roke, dinamit in kramp. Dela 

v rudniku, v rovu. 

Marko Anžur  

 

V svoji sanjski službi veliko potujem in spoznavam veliko število mest in hočem spoznavati veliko ljudi. 

V tej službi mi ni treba delati veliko, zaslužim veliko denarja in drugi morajo opraviti moje delo. Moj 

delovni čas se ne začne zjutraj, ker hočem spati dolgo. 

Lukas Krall  

 

Moja sanjska služba je najbrž v politiki, ker me zelo zanima. Posebej me zanima predvolilni boj in kako 

lahko manipuliramo z ljudmi v medijih (časopisih in na televiziji). Zakonodaja me tudi zanima in kako 

se lahko uporabi moč, ki jo ima kot politik, in kako lahko spremenimo celo državo.  

Uspešni politiki morajo biti zelo dobri retoriki, pa morajo tudi poznati zakonodajo.  

Jaz bi bil dober politik, ker lahko formuliram zelo preproste stvari zelo zapleteno. 

Stefan Bruckmüller  
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MOJ PROSTI ČAS 
V prostem času se ukvarjam s tehnologijo. V šoli sem v robotični ekipi. Rad se učim programiranja, 

elektrike in mehaničnih stvari. Tudi se učim, kako uporabiš žoge in praktično delo. Jaz tudi delam druge 

stvari s tehnologijo. Naučil sem se delati računalnik in kako lahko računalnike skupaj sestaviš. Jaz tudi 

imam majhen računalnik in s tem delam male projekte in malo programiram. To je zelo zanimivo. Rad 

imam tehnologijo in računalnike na splošno zaradi tega, ker vse je tako logično, kar je meni všeč. 

Peter Kosir 

 

 

MOJA DRŽAVA V DVOJINI 
 

Beograd in Novi Sad sta mesti. 

Beograd in Novi Sad nista reki. 

Sava in Tisa sta reki. 

Sava in Tisa nista jezeri. 

Kopaonik in Zlatibor sta gori. 

Kopaonik in Zlatibor nista mesti. 

Palić in Vršačko jezero sta jezeri. 

Palić in Vršačko jezero nista grada. 

Kalemegdan in Petrovaradin sta grada. 

Kalemegdan in Petrovaradin nista gori. 

Rakija in vinjak sta pijači. 

Rakija in vinjak nista grada. 

Burek in gibanica sta hrani. 

Burek in gibanica nista pijači. 

FAP in Fiat sta tovarni. 

FAP in Fiat nista hrani. 

Pes in mačka/muca sta hišni ljubljenčki. 

Pes in mačka nista hrani. 

Novak Džokovič in Janko Tipsarevič sta 

tenisača. 

Novak  in Janko nista živali. 

 

Marko Anžur
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OTOK SREČE (REPORTAŽA Z BLEDA) 
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PISMO Z MLADINSKE POLETNE ŠOLE 
 

Draga mama, 

Kako si? Jaz sem tukaj zelo dobro, zelo sem navdušen nad učenjem na Poletni šoli za Bežigradom. 

Počutim se zelo dobro, dobro sem se vključil v skupino (moja skupina je sedma). Moja profesorica se 

imenuje Maja, ona zelo lepo uči in poskrbi, da pouk ni dolgočasen. Spoznal sem veliko prijateljev iz 

različnih krajev, kot so ZDA, Kanada, Italija itd. Zelo je zanimivo, ker so v šoli ljudje iz 18 različnih držav. 

Zato cel čas poslušam veliko jezikov in tudi tako se malo naučim. S Poletno šolo smo obiskali Ljubljano, 

Atlantis, Šmarno goro … Naredili smo tudi tekmovanje in turnir iz nogometa, košarke in namiznega 

tenisa. Zelo lepo se imam. Zelo vas pogrešam! 

Nico Oblak 

 

Draga mama, 

Kako si? Tukaj je zelo lepo. Šola je zelo zanimiva in sem se dobro vključila v skupino. Spoznala sem 

veliko novih prijateljev in prijateljic iz različnih držav. Vsak dan po šoli imamo kakšen izlet. Šli smo že v 

Atlantis, na Šmarno goro in se veliko sprehajali po Ljubljani. Konec tedna smo šli brez šole v Mursko 

Soboto, kjer smo imeli nastop in potem koncert Vlada Kreslina. V nedeljo smo peli in igrali pri maši za 

izseljence. Škof nas je po maši sprejel in povabil na kosilo. Poleg tega je vsakemu podaril knjigo o škofiji. 

Bilo je neverjetno! V Dravljah smo igrali odbojko s tamkajšnjo mladino in bilo je res zanimivo. Zelo vas 

pogrešam in komaj čakam na odgovor. 

Simone Beltrami 

 

Draga mama, 

Začel sem obiskovati MPŠ. Bilo mi je zelo všeč. Prvi dnevi so bili lahki in imel sem se dobro z mojimi 

sošolci. Moja učiteljica je bila zelo prijazna. Imel sem srečo, ker je v skupini veliko mojih prijateljev. 

Spoznal sem Štefana, Rio, Nikolaja in Vasja. Vsi so prijazni. Z MPŠ sem bil na Bledu, na Šmarni gori, v 

gledališču, v Atlantisu, v Ljubljani. Zelo vas pogrešam. Daj poljubček Tekiju. Se slišiva. 

Christian Andres Senk 

 

Draga mama, 

V Mladinski poletni šoli se imamo lepo. Tukaj je res toplo. Zelo se zabavamo. Dopoldne imamo pouk 

slovenščine, popoldne pa imamo pester program. V ponedeljek smo si šli ogledat Ljubljano in 

Ljubljanski grad. V torek smo šli na Šmarno goro. V sredo in četrtek smo se šli kopat na Bled in v vodni 

park Atlantis. V petek smo šli spet v Ljubljano in videli smo Parlament. V soboto nismo imeli pouka in 

šli smo za cel dan na Roglo. V nedeljo pa smo šli na izlet na Primorsko in se kopali v Piranu. Spoznala 

sem nove prijatelje, videla pa sem se tudi s starimi prijatelji. Najraje sem skupaj z Margerito, Lugvido, 

pa tudi Gabrielom, Andrejem, Filipom in Petro.  

Mojca Gerdol 
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Draga mama, 

Kako se imaš? Tukaj je vse super. Vsak dan počnemo nekaj drugega. Spoznala sem nove prijatelje in se 

z njimi veliko družim. V Sloveniji sem bila že na Rogli, na Šmarni gori, v Piranu, v Ljubljani in v Atlantisu.  

Vse in povsod mi je všeč. Ampak pogrešam tebe, očeta in brata. Rada vas imam. Kmalu se  vidimo. 

Ria Davkovska 

 

Draga mama, 

Tukaj se imam zelo dobro, vse je lepo, zelo je zabavno (tudi v šoli je zabavno ;). Štiri ure na dan smo v 

šoli in potem hodimo na izlete po Sloveniji. Spoznal sem veliko prijateljev; Argentincev, Slovencev … 

Imam nove sošolce in sošolke, Romana, Nicholasa, Christiana … 

Nikolaj Cencig 

 

Draga mama,  

Že nekaj dni smo tukaj v Sloveniji in rad bi povedal kaj o tem potovanju. Tukaj je zelo lepo, tudi zelo 

vroče in imamo se zelo dobro. Spoznal sem mlade iz drugih držav in postali smo prijatelji. Obiskali smo 

že Bled, Šmarno goro, Atlantis, Ljubljano in še druge kraje. Lep pozdrav. 

Roman Hribar 

 

Draga mama, 

Hej! Kako si? Zelo te pogrešam! Tukaj v šoli se zelo zabavamo. Sem v sedmi skupini s Kristijanom, 

Nikolajem, Romanom, Simono, Danilom, Rio, Vasjo, Mojco in Nikom. Naša učiteljica Maja nam rada 

pomaga in nas veliko nauči. V Dijaškem domu Bežigrad zelo dobro jemo. Šli smo tudi v Ljubljano, 

Atlantis, na Šmarno goro itd. in smo se zelo zabavali. Se vidimo. LP! 

Delfina Carla Pipan 

 

Draga mama, 

Kako se imate v Argentini? Tukaj je zelo lepo. Na poletni šoli sem spoznal nove ljudi in z njimi sem šel 

v Atlantis, na Bled in hodili smo tudi po Ljubljani. S Poletno šolo sem gledal tudi film Pojdi z mano in 

gledali smo predstavo, ki nam je pripovedovala o življenju Roka Petroviča. 

Slovenija je zelo lepa in zmeraj se najde kaj za delati. Nastopali smo v različnih mestih. Rad bi še spoznal 

svoje korenine in slovensko zgodovino.  Tukaj je poletje in je zelo vroče, zato se gremo po navadi kopat 

v Atlantis ali pa na Bled. Zaradi tebe sem lahko obiskal to deželo in zato sem ti hvaležen. Lep pozdrav. 

Danilo Andres Bonino 
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PROTESTIRAM.  

Protestiram. 
Proti Italiji, ker ima neumna pravila. 
Proti južnjakom, ker ne plačajo davkov. 
Proti televiziji, ker daje neresnične novice. 
Nikolaj Cencig 

Protestiram. 
Proti ponedeljkom. 
Proti komarjem. 
Proti južnjakom. 
Proti pici z ananasom. 
Proti facebooku. 
Proti šoli ob sobotah. 
Mojca Gerdol 

Protestiram. 
Proti mojemu očetu, ko me zgodaj zbudi. 
Proti poletni šoli. 
Proti grdemu ravnanju z živalmi. 
Proti vročini. 
Proti domači nalogi. 
Nico Oblak  

Protestiram. 
Proti šoli. 
Proti poročilom na televiziji. 
Vasja Nicolaou 

 
 

Protestiram. 
Proti naravi. 
Proti šoli. 
Proti staršem. 
Proti vročini. 
Proti nalogi. 
Simone Beltrami 

Protestiram. 
Proti šoli. 
Proti vročini in izletu. 
Proti sitnemu bratu. 
Proti domačim nalogam. 
Roman Hribar 

Protestiram. 
Proti šoli. 
Proti zimi, vetru in dežju. 
Proti jutranjemu vstajanju. 
Proti čebelam in golobom. 
Proti dolgim stopnicam. 
Proti slabim vonjavam. 
Delfina Carla Pipan 

 

 

VSE, KAR SI ŽELIM 

Sončno poletje  
in dobri prijatelji 
je vse, kar si želim. 
 

Zabavni otroci se igrajo 
in na morju sirene plavajo. 
Sonce sveti, ljudje uživajo. 
 

Oj, poletje, oj, poletje. 
Čas, ko noči so cvetje. 
Čas, ko živali se zabavajo. 
In jaz grem na morje s svojo ladjo. 
Danilo Andres Bonino 

Sonce in morje  
je vse, kar si želim. 
Ljudje plavajo in plešejo, 
otroci se igrajo, 
veter boža lase. 
Ria Davkovska  

 
Ljubezen in dobrota 
je vse, kar si želim. 
Ljudje plavajo  
in radi plešejo. 
Se tudi igrajo 
in božajo psa. 
Christian Andres Senk 

 
Vročina in poletje 
je vse, kar si želim. 
Sirene plavajo 
in plešejo. 
Otroci se igrajo, 
sonce boža lase.  
Vasja Nicolaou 
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LEKTORICA ALENKA LIČEN 
 

Maria Veronica Brula, Emma Calligaris, Gabriele Cecconi, Fanika 

Coren, Nicolo Curri, Juan Andres Kokalj, Maia Irene Mokorel, Maša 

Popović, Cynthia Maria Pregelj, Aleksandra Špehar, Mara Taučer 
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8. SKUPINA SE PREDSTAVI  
 

Nicolo Curri 
Nogomet rad se igram,  
posteljo in Copate rad imam.  
V šolo Nicolo ne gre. 
Nicolo Curri 

 
Aleksandra Špehar 
Aleksandra sem Športnica. 
Ameriki Šepetam 
Angleško Špreham 
Aleksandra Špehar  

 
Andrej Kokalj 
Asado Kuham 
Kličem Argentino 
Kmalu Anekdota 
Andrej Kokalj  

 

Veronika Brula 
Važna je Bolj ljubezen 
Vesela Bi Bila s kužem 
Vedno Bom kaj trenirala 
Veronika Brula 

 
Mara Taučer 
Morda veliko Treniram 
Maram ne ljudi, ki se Tepejo 
Malo sem Tiha 
Mara Taučer  

 
Gabriele Cecconi 
Govorim s Cicibani 
Gledam Copate 
Gledam Checco 
Gabriele Cecconi  

 

Maja Mokorel 
Morje Mi je všeč 
Molim pri Maši 
Malo Mislim 
Maja Mokorel  

 
Cynthia Pregelj 
Cerkvene Pesmi Pojem 
Cenim Prijatelja 
Cvetice Cvetijo Pridno, 
ko je Pomlad 
Cynthia Pregelj  

 

 
Kdo je Veronica? 

To je Veronica. Ona živi v Argentini, v Buenos Airesu, kot njeni prijatelji. Ona je prišla na MPŠ, ker njeni 
sorodniki prihajajo iz Slovenije in Argentine in ker rada potuje. Ona potuje vedno s svojo blazino in 
pozabi ščipalko za lase. Njeni prijatelji so zvesti in zaradi tega ona se lahko vedno zanese na njih. Po 
drugi strani nekateri njeni prijatelji niso bili takšni in torej ona ne mara obiskati takšnih prijateljev. Ona 
ljubi živali, zato bi zelo rada imela psa in ne bi nikoli kupila hrane, narejene iz živih živali. 
Fanika Coren  
 
 
Kdo sta Nicolo in Maša? 

To sta Nicolo in Maša. Sta rojena 11. 11. in 4. 1. Na MPŠ sta prišla brez prijateljev in čokolade. Onadva 
imata prijatelje v Trstu in po celem svetu. Onadva tudi rada obiščeta babico. Nikoli ne pozabita obleke 
in telefona. Ko sta slabe volje, kupita kolo. Za počitnice želita iti na Novo Zelandijo in v Estonijo. 
Aleksandra Špehar  
 
 
Kdo sta Aleksandra in Maša?  
Aleksandra in Maša radi obiščeta babico in prijatelje. Onidve vedno pozabita na počitnice vzeti s sabo 
ipod in slušalke. Radi jesta pico. Radi pijeta vodo in coca colo. Vedno se zaneseta na prijatelje. Tukaj na 
MPŠ nimata družine in prijateljev. Aleksandra je iz Bosne, Maša pa iz Srbije.  
Nicolo Curri  
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Kdo je Andrej? 
Andrej živi v Argentini. Rodil se je 11. januarja 2000. Ne uspe živeti brez prijateljev. Uči se slovenščino, 
ker so stari starši živeli v Sloveniji. Obiskuje 6. razred gradbene šole. Od kar je v Sloveniji, najbolj 
pogreša prijatelje. Največkrat pozabi telefon. Ima želvo po imenu Klara. Rad bi živel za 1 leto na Havajih. 
Najraje obišče na staro mamo iz Argentine. Ne bi nikoli kupil potrebščin za šminkanje. Najraje je njoke 
in pije sok. Se lahko zanese na prijatelja.  
Mara Taučer 

 
Kdo je Mara?  
Mara živi v Trstu. Je mirno dekle, njo veselijo prijatelji, bi želela živeti v Münchnu. Njena soba v dijaškem 
domu je blizu Aleksandrove sobe. Ko potuje, vedno pozabi pasto za zobe. Rada je meso in rada pije 
vodo. Nikoli ne bi kupila pajka in je z letalom letela od Trsta do Londona. 
Andrej Kokalj  
 
 
Kdo je Maja? 
To je Maja. Stara je sedemnajst let. Prihaja iz Argentine, z rastjo XLVI. Maja ima dva brata. Rada ima 
šport, glasbo, kuhanje in potovanje. Ona ne more živeti brez hrane, družine, prijateljev in športa. Želela 
bi oditi na počitnice na Havaje. Njeni hobiji so kuhanje in se sprehajat s svojim bratom. Rada je pečenko 
in pije vodo. Maja ostane v dijaškem domu do 29. julija.  
Emma Calligaris 

 
Kdo je Fanika? 

Fanika se je rodila 19. februarja 2000 v Italiji v Petjagu. Njeni stari starši so se tudi rodili v Petjagu, ko 
je še bila Slovenija. Čeprav bi Fanika rada potovala za tri tedne na sever Evrope, se je odločila za MPŠ, 
da bi izboljšala jezik in tudi zaradi lepote. Na srečo na letošnji MPŠ ni pozabila na gumice za lase, ne 
polnilca za telefon. Prinesla je tudi denar, ker ve, da ko bo tu v Sloveniji, bo pogrešala starše, prijateljico 
in risanje (ne pa mačka ali psa) in bo postala slabe volje in si bo morala kupiti sladoled ali pizzo, in tudi 
da bi poklicala mamo po telefonu, ker ve, da se lahko na njo zanese in pove, da ne bi marala obiskovati 
sorodnikov, ki je ne poznajo.  
Maria Veronika Brula 

 
Kdo je Cynthia? 
Cynthia je iz Argentine. Ima 17 let. Rada je pico in kokakolo. Rada se veseli slaščic, ko je slabe volje. 
Grozno sovraži čebulo. Ima strah do pajkov. Rada bi potovala v Orlando in mogoče bo šla čez štiri leta 
s svojo sestro, ko bo končala šolo. Prišla je na MPŠ, ker je na potovanju po koncu višje šole kot 
sproščenje od šole.  
Gabriele Cecconi  

 
Kdo je Gabriele? 
On je Gabriele. Prihaja iz Italije in ima 15 let. Ne more živeti brez svoje punce. Boji se klovnov. Ne mara 
jesti pice in ne mara piti gaziranih pijač. Ne mara obiskati prijateljev, ki kaj pokvarijo in vedno pozabi 
na počitnice vzeti nekaj cunj. Ko je slabe volje, kupi video igre. Prišel je na MPŠ, ker hoče izboljšati 
slovenščino. 
Cynthia Pregelj 
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PESEM O POLETJU 
Na podlagi pesmi Poletje Andreja Rozmana - Roze, ki je nastala na natečaju v Narodni galeriji, smo v 
skupinah sestavljali pesem o poletju. 
 
 

Poletni čas 
 

Poletje je čas, ko uživamo počitnice, 
cel svet se veseli. 
Kamor pogledaš, je sonce,  
usta polna so hrane, rdeč je obraz. 
 

Poletje je čas za delati športe, 
so meseci, da brez majice spimo. 
Končno imamo čas, ki smo ga čakali, 
čas za zabavo. 
 

Počitniško poletje 
je čas,  
v katerem najdemo vreme 
za kopanje. 
 

Ker poletje že imamo, 
vročino. 
Za pomlad, jesen in zimo, 
pa mraz.  
Maja, Aleksandra, Andrej  

 
Super poletje 
 

Poletje je čas, ko prevroče sonce podari vsem 
toplo, 
cel svet sije. 
Kamor pogledaš, je samo veselje,  
usta polna so besed, srečen je obraz. 
 

Poletje je čas za kopanje, 
je čas, da brez žalosti živimo. 
Končno imamo čas, ko lahko dolgo spimo, 
čas za posteljo. 
 

Počitniško poletje 
je najboljše,  
v katerem najdemo čas 
za spoznati svet. 
 

Ker poletje že imamo, 
vsi uživamo. 
Za pomlad, jesen in zimo, 
pa ne čakamo. 
Cynthia, Fanika, Maša, Emma, Gabriele   
 
 
 

Nasmehi in počitki 
 

Poletje je čas, ko se vsi veselimo, 
cel svet se odpočije. 
Kamor pogledaš, je zmeraj nasmeh, 
usta polna so sladoleda, rdeč je obraz. 
 

Poletje je čas za zabavo, 
je najlepši čas v letu.  
Končno imamo čas, ki ga lahko prosto 
uporabljamo, 
čas za nas. 
 

Počitniško poletje 
je čas,  
v katerem najdemo vreme 
za lotiti se. 
 

Ker poletje že imamo, 
se hitro končuje. 
Za pomlad, jesen in zimo, 
pa čakamo in spimo. 
Mara in Veronika   
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LEKTORICA JASNA ČERNJAK 
 

Andrej Drinić, Viktor Faggiani, Nina Janković, Stefan Koren, Matilde 

Muzzolini, Cintia Andrea Oblak, Pietro Osvaldini, Lara Paulin, 

Gabriel Ravnik, Marie Valerie Rustia, Nadia Smrdely, Peter Tull  
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ZAPISI IZ DNEVNIKOV 
 

Najbolj pričakovani dejavnosti na MPŠ sta morje in bazen. Meni je bolj všeč bazen ne samo, ker je čista 

voda, ampak tudi zaradi toboganov. Odločili so se, da gremo v Atlantis bodisi v četrtek bodisi v 

ponedeljek. Tam sta dva tobogana, toda vedno je veliko ljudi. Po enem toboganu lahko greš sam z 

napihljivimi obroči, četudi nekateri grejo brez. Bilo je malo ljudi, a smo morali vedno čakati v vrsti. Tudi 

mi nismo upoštevali vseh pravil, ampak nam niso rekli ničesar. Na tobogane so šli tako otroci kot tudi 

odrasle osebe. Zabaval sem se, vendar nisem pogledal naprej in nehote sva s Filipom butnila z glavama, 

ampak se nisva poškodovala. Vozili smo se ali po normalnem toboganu ali po tistem z napihljivimi 

obroči. Moj prijatelj ni šel v vodo in vendar je bil dobre volje. Povabil sem na tobogan Viktorja pa Petra. 

Ker smo se zabavali, je čas hitro minil. Šli smo se preobleči ter šli ven. Zabavali smo se, kljub temu da 

smo bili zelo utrujeni. 

Stefan Koren  

 

Ko se je prvi teden pouka na mladinski poleteni šoli končal, je učiteljica dala svojim učencem samo eno 

nalogo: naj napišejo spis o vikendu, saj bodo šli na dva različna izleta. Učenka je mislila, da ima za 

nalogo veliko časa in da ji bo gotovo uspelo, da je ne napiše v zadnji sekundi. Prvi dan so se torej 

udeleženci mladinske poletne šole odpeljali na Roglo. Imeli so priložnost, da se dopoldne kopajo v 

termah Zreče. Tu je bilo veliko bazenov, bodisi zunaj bodisi noter, in tudi dva tobogana. Učenka je tukaj 

uživala s prijatelji v topli vodi in v hidromasažah. Potem pa je prišla ura za kosilo in so vsi šli v hotel jest. 

Sledilo je sankanje in sprehajanje v naravi. Šli so tudi na stolp sredi gozda, s katerega so imeli prečudovit 

razgled na gozdove in gore. Komaj ob koncu dneva pa se je učenka spomnila na domačo nalogo, saj se 

je med dnevom tako zabavala, da je nanjo pozabila. Gotovo pa, je mislila, jo bo pisala naslednji dan. 

Naslednji dan je bil na programu izlet na Primorsko. Fantje in dekleta so si prej ogledali jamo z vodičem. 

Temperatura je bila zelo nizka, a jame so bile zelo lepe. Po kosilu pa so učenci imeli prosti čas, da gredo 

na morje v Fieso. Učenka se je tu sončila, kopala in se zabavala s prijatelji. Voda je bila ugodna, sonce 

se je bleščalo in dan je bil odličen za izlet na morje. Potem so šli v Piran, kjer so imeli tudi malo prostega 

časa. Ko so se zvečer vrnili v dom, pa je učenka vedela, da mora napisati spis. Vseeno pa je hotela 

preživljati čas s prijatelji, zato je čakala do 10. ure. Ob 10. pa je bila preveč utrujena, da bi pisala. A ji 

bo uspelo napisati domačo nalogo? 

Matilde Muzzolini  

 

V nedeljo, 9. junija, smo šli Italijani skupaj šli na ogled jame Vilenice in smo tudi šli na izlet na morje. 

Zbudili smo se ob 7.00, da bi imeli dovolj časa, da bi se stuširali in pojedli zajtrk. Odhod je bil od 8.15. 

Na avtobusu so vsi spali. Manjša skupina fantov je poslušala glasbo, zato nisem mogla spati. Na žalost 

sem bila zelo utrujena. Ob 10. uri smo prispeli do jame, kjer nas je že čakal vodič. Jama je nastala pred 

približno petimi milijoni let. Mi smo si ogledali turistični del jame. V prvi polovici jame je bila 

temperatura okrog 8 stopinj Celzija. V drugem pa 11. Bilo je zelo mrzlo, tudi zato, ker nismo imeli 

puloverja pa dolgih hlač. Jama je bila zelo lepa in prehodili smo približno 500 stopnic, za kar smo 

porabili točno eno uro. Po ogledu jame pa smo šli na morje, tam smo se veliko kopali in sončili. Je bilo 

zelo lepo, nato smo šli še v Piran, kjer smo jedli sladoled in smo se tudi slikali v zalivu. Potem smo se 

peljali z avtobusom v dom, kjer smo hitro pojedli večerjo in nato šli igrat košarko.  

Marie Valerie Rustia 
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V nedeljo smo šli na Primorsko, v Piran. Na poti do Pirana smo videli Ljubljansko barje, ki je zelo znano 

v Sloveniji in kjer živi veliko živali in je zelo pogosto, da zvečer po cesti hodijo medvedi. In tudi zajci, 

lisice in druge živali. Imeli smo priložnost, da vidimo dinarsko-kraško Slovenijo in jo je zelo lepo videti 

z avtobusa. Vsi smo bili zelo utrujeni, ampak smo videli tudi rojstno mesto Ivana Cankarja (Vrhnika), 

slavnega pisatelja, ki je tudi bil in dramatik in pesnik. Ko smo prišli v jamo Vilenica, sem videla najvišji 

stalagmit v Evropi in mi je bilo zelo všeč, ker je stalagmit bil zelo čudne oblike in barve. Tega dneva ne 

bom pozabila zato, ker sem videla in se naučila veliko novih stvari. 

Nina Janković   

  

Dragi dnevnik,  

danes smo obiskali Roglo in Terme Zreče, kjer lahko najdemo vrhunsko opremljen rekreacijski center 

in naravno klimatsko zdravilišče. Rogla je dobila ime po bližnjem vrhu, na katerem so postavili razgledni 

stolp. Pozimi lahko smučamo, poleti kolesarimo, se sprehajamo, si odpočijemo. Pod Roglo pa imamo 

Terme Zreče. V Termah imamo savno, bazene s termalno vodo, solarije in veliko drugih stvari. 

Na Rogli smo se sprehodili po eni stezi do sedežnice. Bilo je res lepo. Na sedežnici je bilo zelo zabavno, 

saj smo se veliko zabavali.  

V Termah je bilo zelo lepo. Notranji bazen je bil topel, zunanji je bil mrzel. Šli smo na tobogane.  

 

Dragi dnevnik,  

zbudili smo se zgodaj zjutraj in se odpeljali v Sežano na ogled jame Vilenice. Ko smo prišli tja, nisem 

videl nobene jame. Potem pa smo se sprehodili po stezi in prišli do odprtine, v jami je bilo zelo mrzlo. 

Prvič sem videl tako lepe stalagmite in stalaktite. Bilo je zelo lepo.  

V Piranu je bila lepa čista voda. Kopali smo se približno tri ure. Veliko ladij je stalo ob obali. Potem smo 

se sprehodili po obali do Pirana. Razgled je bil zelo lep. Kupil sem tudi spominček. 

Victor Faggiani    

 

Prišli smo v Italijo na letališče Leonarda Da Vincija ob sedmih zjutraj. Avtobus nas je peljal do začasnega 

stanovanja. Pustili smo kovčke in šli v Vatikan. Videli smo Papeža Frančiška in ga pozdravili. Tudi on nas 

je pozdravil ob začetku avdience kot argentinske potomce slovenskega naroda in nas blagoslovil. Začeli 

smo sprehod okoli Rima, z obiskom cerkve Chiesa Nuova. Molili smo in opazovali njeno arhitekturo. Šli 

smo mimo Piazze Navone in prišli do velikega Pantheona.  

Mnogo novega smo se naučili in tudi izvedeli. Odpravili smo se proti Koloseju. Med potjo smo si ogledali 

Forum Romanum. Pozorno smo si ga ogledali in sledili razlagi o njegovi zgodovini. Zaradi vročine smo 

šli vsi skupaj na sladoled. Bil je zelo okusen!  

Nazadnje smo si ogledali Fontano Di Trevi in bili zelo presenečeni! Vsak je vrgel cekin vanjo in si nekaj 

zaželel. Končali smo zelo utrujeni, ampak vse je bilo vredno ogleda. Večerjali smo okusno italijansko 

pico in znova šli na sladoled. 

Ko smo se drugi dan zbudili, smo najprej zajtrkovali, potem smo imeli nekaj prostega časa, da si sami 

ogledamo Rim. Bil je slovesen praznik svetega Petra in Pavla, zato je bilo mnogo ljudi na trgu Svetega 

Petra v Vatikanu. Nekateri smo kupili darila, ko smo se sprehajali po Rimu. Potem smo šli do rimskega 

olimpijskega stadiona, a žal je bil zaprt, tako da smo si ga ogledali samo od zunaj.  

Obiskali smo slovensko veleposlaništvo v Vatikanu, pogovarjali se z veleposlanikom in potem šli na 

kosilo. Obiskali smo baziliko svetega Petra in tudi »kupolo«. 

Gabriel Ravnik 
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ŠPORTNIKI IZ NAŠIH DRŽAV 

Manuel Ginobili je najbolj znan športnik, ki igra košarko v Argentini. Visok je 1,98 metra in rodil se je 

28. junija leta 1977 v Batia Blanca. Družina prihaja iz Italije. Njegovi brati igrajo tudi košarko. Nekoč je 

igral v Italiji, ampak sedaj ne igra v nobeni skupini. Zmagal je olimpijado leta 2004. Njegov trener pravi, 

da je eden izmed najmočnejših igralcev v zgodovini. 

Nadia Smrdely 

 

Najbolj znan športnik moje države je Novak Đoković. Trenutno je uvrščen na 4. mesto v moškem tenisu. 

Po mnenju nekaterih trenutnih in nekdanjih teniških igralcev je največji teniški igralec vseh časov. 

Đokovića trenirata Marian Vajda in Andre Agassi. Dobil je 12 turnirjev za Grand Slam. Med letoma 2011 

in 2016 je bil prvi teniški igralec na ATP listi. Đoković je prvi srbski igralec, uvrščen na 1. mesto teniške 

lestvice ter prvi Srb z zmago na turnirju za Grand Slam. 

Andrej Drinić  

 

IZPOD NAŠEGA PERESA 
 

V tem spisu bi rada govorila o mojih sanjah, o moji prihodnosti, ki je vsak dan bolj blizu, saj bom čez 

dva meseca že začela hoditi na univerzo, da naredim en izpit, preden začnem z učenjem. Želim se učiti 

in dati najboljše od sebe, dokler ne postanem ena imenitna medicinska sestra. Rada bi bila ob strani 

tistim ljudem, ki so bolni in potrebujejo pomoč, in jim pomagala in skušala razveseliti in motivirati. 

Ne bi delala samo kot medicinska sestra, marveč tudi kot za en čas kot natakarica, ker rada strežem 

drugim. Čeprav ni eno posebno ali težko delo, bi ga naredila z nasmehom, tako da bi ljudje odšli iz tiste 

restavracije, kjer bi delala, veseli.  

Delati v Disneyu je še druga želja. Walt Disney World je en magičen kraj, poln veselja, zabave in ljubezni. 

Tam sem doživela enega najlepših spominov iz mojega življenja. V tistem parku sem se naučila veliko 

pomembnih reči za moje življenje.  

Živela bi v enem mirnem okolju, nekje, kjer bi lahko hodila in se sprehajala brez težav in strahu. Blizu 

obale bi bilo idealno. Je res pomembno zame, da je vroče celo leto, ker res trpim, ko je hladno. Rada 

bi se poročila in imela dva ali tri otroke. Veliko sanjam in to priznam. Zdaj je čas, da živim in uživam 

sedanjost.  

Cintia Oblak 

Punca se je sprehajala po gozdu in nabirala jagode. Ker je bila utrujena, se je usedla pod nekim 

drevesom ter zaspala, a ko se je zbudila, se je že stemnilo. Ni vedela niti, kako se vrniti domov in ni 

imela niti telefona, da bi koga poklicala. Poskusila se je vrniti domov, vendar ji ni uspelo, toda prispela 

je do neke hišice. Čeprav je bila prestrašena, je potrkala na vrata. Na pragu se je prikazala neka stara 

gospa in jo povabila, naj vstopi. Punca se ji je zahvalila, ker ni bila samo prijazna, ampak tudi 

gostoljubna, ker ji je ponudila kos torte. Kljub temu da se je pri njej imela lepo, je poklicala domov. 

Četudi je bilo zelo pozno, da mama odgovorila na telefon, vendar je bila zelo jezna bodisi ker je bilo 

zelo pozno bodisi ker je bila v skrbeh, ker se punca ni vrnila domov. Glede na to, da je bila stara gospa 

z njo prijazna, je večkrat šla k njej na obisk. 

Lara Paulin 
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Jan je bil fant, ki živi v Franciji. Tja se je preselil, ko je bil star 18 let. Živi v Parizu v majhni hišici. Tja je 

prišel po prvi svetovni vojni. Nima nobenega sorodnika, vsi so umrli med vojno. Jan dela kot čevljar v 

centru mesta. Od začetka svojega življenja se mu vsi dnevi zdijo isti. Vsak dan gre delat in potem spat. 

Boji se vojne, tudi če je ni več. Jan je zelo tesnobna oseba. Njegov cilj je shraniti dovolj denarja za dobro 

živeti in imeti eno družino. Vendar vsa ta tesnoba ga zapelje v depresijo. Zaradi tega Jan pusti delo, 

potroši ves denar (ki je shranjen) za alkohol in karte. Kakšen mesec potem se Jan pomotoma spotakne 

na cesti in pade na enega starega gospoda. Ta gospod se zave, da je Jan berač in ga pomaga vzdigniti, 

mu kupi novo obleko in mu skuša pomagati, vendar Jan noče. Naslednji dan je Jan pijan še vedno tam 

in isti gospod ga vidi in spet mu pomaga. Tokrat mu pove resnico, in sicer da je on sam njegov očka. 

Jan se nenadoma zbudi in vstane. Očka in sin govorita več kot pet ur, potem gresta vsak po svoji poti 

Jan je hvaležen očetu, ker mu je pomagal, sam ne bi uspel se dvigniti s ceste. Jan nadaljuje življenje kot 

čevljar, vendar bolj strog s samim seboj. 

Pietro Osvaldini 

 

 

KAM NA POČITNICE?  
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LEKTORICA HELENA ŠTER 
 

Sara Bernard, Nino Brezac, Ilian Omar Žiga El Baji, Cosimo Fabris, 

Giacomo Falcone, Lisa Feri, Victoria Jerovsek, Filip Juren, Ingrid 

Scozzai, Staša Teržan, Jacopo Vicenzini 
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  MOJIH NAJLEPŠIH 5 MINUT NA MPŠ 

 

Mojih najlepših 5 minut na MPŠ-ju je težka 

odločitev. Vendar, vsi vedno rečemo, da 

smo vedno zaspani, da nam je pogosto 

dolgočasno in brez veze, v resnici ni tako. 

Vsak trenutek je bil lep na svoj način. 

Neresna odbojka, tajni nogomet v avli 

petega nadstropja … potem pa uspešen 

vzpon na Šmarno goro, bedaste igre v 

Atlantisu itd. Kot da nas vprašate za 

najlepšega otroka . 

Nino Brezac 

 

Mojih naj 5 minut na MPŠ je bilo, ko sem 

spoznala prijatelje in sem si zvečer pisala 

SMS s fantom. Drugih naj 5 minut je bilo, ko 

sem v razredu in se smejimo. 

Sara Bernard 

 

Mojih najlepših 5 minut na MPŠ je bilo, ko 

smo šli plavat proti otočku na sredini 

jezera, ko smo bili na Bledu. Voda je bila 

čista in mrzla, bilo je sonce. Zelo sem se 

zabaval in bil sem vesel, ko sem prišel na 

otok. 

Cosimo Fabris 

Mojih najlepših 5 minut na MPŠ je bilo na 

morju na slovenski obali, ko sem šel pod 

vodo in dobil školjko, ki jo bom obdržal kot 

spominek počitnic v Sloveniji 

Jacopo Vicenzini  

 

5 minut. To ni veliko časa, sploh ne. En 

dogodek pa lahko opišem. Zagotovo v 

nedeljo, ko sem vstopila s prijateljico 

Gaio in zagledali sva prelepega fanta iz 

Argentine. Pogled vanj je sigurno trajal 

5 minut. Ne veliko časa, ampak prava 

večnost. 

Lisa Feri 

 

Mojih najlepših 5 minut na MPŠ: Ko se 

imamo dobro v šoli in se smejemo in 

ko sem prvi dan spoznala svoje 

sošolce, ker so zelo prijazni. 

Victoria Jerovšek  

 

 

 

 

 

 PESMI O MPŠ 
 

Budilka že tisočkrat zvoni, 

Manca spet poje jutranjo opero: »Šola!« 

V zraku se čuti star čips in sladka Multi-Sola. 

Zajtrk – največja odločitev: 

sladka oranžna marmelada ali stari kulen? 

Kava kot črna luknja, mleko kot šolska tabla. 

Nino Brezac 

 

Jutro diši po žuželkah.  

ŠOLA! 

Občutek pa je nov, fin, dober, slab, čuden, 

slovenski. 

Dober čas se nam pripeti, ko se pokažejo 

prve luči. 

Cosimo Fabris 
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Zjutraj vonj po zajtrku: kruh marmelada in 

mleko. V šolo!!! Utrujenost vlada v dijakih. 

Veselje, prijatelji, pouk, izleti, skupina. MPŠ 

– moj kokain. 

Giacomo Falcone 

 

MPŠ diši po sveži roži. 

»Gremo v šolo!« 

V MPŠ-ju se počutimo vsi prijatelji. 

Svež, poleten, a nekajkrat tudi neprijeten 

okus. 

V MPŠ-ju se imamo vsi lepo. 

Ingrid Scozzai 

 

Po jutranji zarji šola dehti, šumeča, z roko 

drug drugega se držiš, 

prehitro, okusno, polomljeno, soparno, 

megleno, 

a ko zadremaš, že megafon od zunaj te 

zbudi. 

Lisa Feri 

 

Slovenščina v zraku že, 

š, č, ž, j, k nova abeceda je, 

slovenski narod smo. 

Okus po vesolju je to, 

Slovenija v našem srcu bo. 

Filip Juren 

 

 

V MPŠ smo vsi prijatelji in skupaj se 

zabavamo, 

v  MPŠ se počutimo v šoli na 

počitnicah,  

kar je tudi res. 

V MPŠ vsi prijatelji smo 

in vse skupaj doživljamo. 

Jacopo Vicenzini   

 

 

Poletna šola diši po veseli mladini, 

eni skupni, lepi družini. 

Pozna se po otročjem smehu, 

veselih pesmicah in prelepih zvokih. 

 

Topli objemi od naših vodij so  

vsepovsod. Tudi asistenti  

nas imajo radi, čuvajo nas, 

peljejo nas in naše število imajo v svoji 

glavi. Profesorji nas učijo naš skupni 

jezika, zelo se trudijo in mi to cenimo. 

 

MPŠ je kot sladek bonbon, zelo se 

zabavaš, da ne rabiš telefona. 

       Staša Teržan  

 

 

 

KAKO SI PREDSTAVLJAM SVOJO PRIHODNOST … 

 

Predstavljam si svojo bližnjo prihodnost lepo, zabavno, srečno, tudi če je še zavita v meglo. 

Predstavljam si, da bom izbral zame najboljšo pot. Rad bi študiral v Trstu nekaj v zvezi z mehaniko in 

nadaljeval s tekom na smučeh. Rad bi se v prostem času zabaval s prijatelji in rad bi dobil lepo punco. 

Cosimo Fabris 

 

Mojo bližnjo prihodnost si predstavljam tako, da se mi bo prižgala zeleno luč za študij v Argentini. 

Mučijo me strahovi glede študija, ampak z dobro voljo bom uspela. Moj prosti čas bom preživljala tako, 

da se bom srečevala s prijatelji, ki jih bom dobila v Argentini. 

Sara Bernard 
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Moja bližnja prihodnost je nejasna kot bližnja prihodnost vsakega najstnika. Študij je res pomembna 

stopnica v življenju vsakega najstnika. Nima nekih tipičnih interesov, ki bi mi pomagali izbrati pot. 

Vedno sem, razen par stvari, bil »jack of all trodes«. To pomeni, da me je vse enako zanimalo. Ampak 

sem uspel svoja zanimanja osredotočiti na naravoslovje in informatiko. Novi izzivi me ne strašijo, če je 

mogoče, bi rad šel študirat nekam v Evropo, ven iz svoje države: v Slovenijo, na Hrvaško, v Avstrijo itd. 

Pomembno mi je samo, da mi je to, kar študiram, res zabavno in zanimivo in da imam blizu svoje 

prijatelje … 

Nino Brezac 

 

Svojo bližnjo prihodnost si predstavljam tako, da študiram v Sloveniji. Želela bi študirati jezike, kot so 

slovenščina, norveščina, angleščina ali nemščina. V prostem času bi želela biti doma s svojo družino pa 

želela bi živeti v Evropi, ampak ne vem še, kje. Nisem mislila niti v sanjah, da bom imela priložnosti za 

fakulteto v Sloveniji, ampak zdaj, ko hodim na poletne šole, upam, da bom dobila zeleno luč za študij 

tukaj. Znanje jezikov se mi pretaka po žilah. Moja mami je zelo navdušena in se je trudila, da znam isto 

število jezikov kot ona, mogoče še več. Muči me strah, da to mogoče ne bo dobra služba, ampak bolj 

mi je pomembno, da delam nekaj, kar imam rada, kot pa nekaj, česar nimam. 

Staša Teržan  

 

Hotela bi dokončati šolo z lepimi ocenami in govoriti tekoče, brez napak v jezikih, ki se jih sedaj učim v 

šoli. Rada bi potovala v Rusijo, ker se v šoli učim ruščino, bi rada prepotovala cel svet, da bi videla, kako 

v drugih državah živijo. V prostem času bi rada spoznala veliko novih ljudi in se imela lepo. V življenju 

bi rada postala prevajalka. 

Ingrid Scozzai 

 

Svojo bližnjo prihodnost si predstavljam v otroškem vrtcu, skupaj z vsemi majhnimi otroki. Rada imam 

dojenčke, pravzaprav punčke. Mislim, da bi bila kar dobra vzgojiteljica. Da dosežem to, pa bi morala 

dokončati petletno višjo šolo, torej humanistični licej, ki se osredotoča prav na ta vidik ter se potem 

vpisati na univerzo. Trenutno mislim v Videm, kjer je veliko teh univerz. Niti v sanjah ne bi učila v 

osnovni šoli ali v višjih razredih, saj sama vem, da ne bi zmogla. V prostem času pa ne delam nič 

posebnega. Res se čudno sliši, ampak rada likam obleke, maja je res zadovoljna zaradi tega. 

Lisa Feri 

 

Lansko leto sem želel postati morski biolog, saj mi je všeč plavati in me zanimajo vse tiste skrivnosti, ki 

živijo pod vodo. Zdaj pa se nisem še odločil, ali bom zares poskusil to storiti poleg univerze. Rad bi tudi 

nadaljeval igranje violine, saj ko igram, se sprostim. Rad bi študiral v Evropi. 

Jacopo Vicenzini  

 

Ne vem še, kaj bom, ko bom velik, ne vem niti, katero univerzo bom obiskoval. Rad bi šel na neko šolo, 

kjer je veliko predmetov v zvezi z matematiko, saj mi je matematika všeč. V prostem času bi se srečeval 

s prijatelji in nadaljeval bi z igranjem nogometa. Nogomet je moj najljubši šport. Ne vem pa, če bom še 

nadaljeval z igranjem violine, saj v to vložim veliko svojega časa in truda, kar mi ni zelo všeč. 

Giacomo Falcone 
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V naslednjih letih bom skušal čim boljše zaključiti jezikovni licej. V prostem času bom treniral boks. V 

zvezi z življenjem splošno upam, da bom sklenil veliko novih prijateljstev in da bom imel možnost 

potovati po svetu. Ameriko si predstavljam kot večjo in bogatejšo državo, v kateri je ogromno ljudi, 

ogromno narodov, torej ogromno kulture. Spoznal sem par Američanov v svojem življenju in so vsi 

prijazni in prijateljski. Ne bi si znal predstavljati svojega življenja tam. 

Ilian Omar Žiga El Baji  

 

POJDI Z MANO 
 

Bili so štirje prijatelji (ena punca in trije fantje), ki so šli na izlet daleč tukaj v Sloveniji in so se kar 

naenkrat izgubili. Niso imeli signala in punca je izgubila svoj telefon in druge reči (jaz se veliko ne 

spomnim, ker sem zaspala, ker sem bila utrujena zaradi Šmarne gore). Veliko čudnih reči se je dogajalo 

v eni hiši, ker so mislili, da ni bilo nikogar, je Oto pogledal skozi okno in zagledal enega gospoda in vsi 

so se ustrašili. Nazadnje so otroci gledali slike in so videli, da so bili na eni sliki vsi štirje, pa niso vedeli, 

kdo je slikal. Zame je bil film zanimiv, ker je nov in se vidijo reči, ki jih danes uporabljamo, na primer 

mobilni telefon.  

Victoria Jerovšek  

 

Film spada v žanr mladinskih pustolovskih trilerjev. Režiser filma je gospod Igor Šterk s scenarijem 

Dušana Čatorja. »Pojdi z mano« pripoveduje o skupini, ki so se odločili, da bodo šli v odročne hribe, ker 

so v iskanju najboljše fotografije za šolski natečaj »Neznana Slovenija«. Fantje so se izgubili v gozdu z 

nekom, ki jim sledi. Zaključek je malček nepričakovan. Film se mi je zdel preveč hiter, oziroma ni 

obrazložil nekaterih dogajanj. Mene je to motilo. Poleg tega je bil tudi dolgočasen. Igralci pa so bili 

pridni. Najboljši je bil gotovo Matjaž Brodnik oz. »Špurč«, ki je najbolje odigral svojo vlogo.  

Med filmom je bilo kar hrupno, ker smo se dolgočasili, zaradi tega je bilo še bolj težko gledati film. Vsi 

smo čakali, da se film konča.  

Filip Juren  

 

 

DOGODIVŠČINE NA BLEDU 
 

Če greš na Bled, moraš iti do otoka. Zdaj to velja za zakon med Italijani. To je precej naporna in 

utrudljiva izkušnja. Kar 2 odpravi: ta prva 7 otrok, druga pa 13. Je enkratna izkušnja; ko prideš na otok, 

se počutiš kot Michael Phelps, kot en morski pes … taka bitja, ki so zmožna plavati več kot 50 kilometrov 

na dan, ne da bi se utrudila. Toda nismo vedeli, kaj nas je čakalo! Medtem ko smo plavali proti otoku, 

je nebo postajalo temnejše. Neurje se je bližalo. Približno 50 metrov do cilja, do obale otoka. Začelo je 

deževati. Lilo je kot iz škafa in lijaka. Valovi so se dvigovali. Nismo vedeli, kaj naj počnemo; ali iti naprej 

ali čakati ali se vrniti. K temu so se dodale še strele in gromi. Valovi so se dvigovali. Površina vode se je 

popolnoma raztreščila: od mirne vode in brez valov je prešla v sunkovito in nepremagljivo valovno moč. 

Kar naenkrat Gaček je zakričal: »Ohhh, vraga, pejmo naprej.« Pospešili smo ritem. Vsi smo mu sledili. 

Na otoku nas je bilo le 10. Zagrabila nas je panika. Nismo vedeli, kaj naj počnemo: ali jih iščemo ali 

pokličemo pomoč … Ali so utonili, morda so na drugi strani otoka …. Ne, ma kaj!!! Vse je potekalo 

normalno. Včeraj je bilo lepo vremo. Vsi smo prišli do otoka in se vrnili.  

Peter Tull 
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LEKTOR BORIS KERN 
 

Giulia Falcone, Thomas Goritschnig, Jakob Kralj, Igor Magister, Tomas Miklic, 

Martin Oblak, Jakob Peric, Viktor Perušić, Hana Poche, Alenka Strficek, Gaia 

Violin, Aleksandar Zrnić, Sofia Sara Zupello 
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PESMI O LJUBEZNI  
 
 
 
 
 
 
Če ti rečem,  
da te želim, 
ti bo šlo vse narobe, 
sonce ne bo vzhajalo, 
slabo ti bo, 
zaljubila se ne bova. 
Gaia Violin 

 

Tako lepa si, 
da si želim ljubezen. 
Čakam že dolg, 
da mi rečeš, da sem tvoj, 
ti si moja pomlad, 
ti si mi všeč. 
Thomas Goritschnig 

 

 
 
 
Veš, da ne veš, 
vse je narobe, 
zaspati ne smeš, 
uiti v pomladi, 
vedno bom tvoja,  
če bo vse za naju dva,  
ker se ljubiva. 
Jakob Kralj  

 
 

Želim vstajati vsako jutro s tabo, 
ti rečem, da si lepa 
kakor pomlad in imenitna 
kakor sonce. 
Hočem živeti vse življenje s tabo. 
Tomas Miklic 

 

 

 

 

REBUSI 

 

 

 

1. _________________________________ 2. _________________________________ 
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3. _________________________________ 4. _________________________________ 

 

 

 

 

 
 

5. _________________________________ 6. _________________________________ 

 

 

 

 
 

7. _________________________________ 8. _________________________________ 
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AVTORJI IN REŠITVE REBUSOV 

1. Martin Oblak, Jakob Peric : kokoš  

2. Thomas Goritschnig : monopol 

3. Igor Magister, Tomas Miklic, Alenka Strficek : križanka 

4. Sofia Sara Zupello:  slika 

5. Giulia Falcone: sladoled 

6. Viktor Perušić, Aleksandar Zrnić, Hana Poche:  računalnik 

7. Jakob Kralj:  demokracija 

8. Gaia Violin:  mladinska poletna šola 

 

 

 

 

 

 

 

 



| 54 | 
 

NAJINO SLOVO OD MPŠ 
 

 

Za nami je 12. Mladinska poletna šola slovenskega jezika. Najina šesta. 

Študentsko delo asistentk je preraslo v mnogo več. Začetek poletja je vsako leto prinesel težko 

pričakovano MPŠ, v katero sva z veseljem vlagali vso svojo energijo in delo opravljali s srcem.  

6 generacij MPŠ-jevcev in MPŠ-jevk je v nama pustilo močan pečat in nepozabne spomine.  Upava, da 

sva tudi midve vsaj malo pripomogli k čarobnosti poletne šole. 

Najinim naslednikom v asistentski ekipi želiva čim več pozitivne energije in srčne volje do dela.  

Zahvaljujeva se Damjani in Mihaeli za priložnost za to življenjsko izkušnjo dela z mladimi.  

Vsem želiva lep preostanek poletja in veliko dobre volje pri učenju slovenščine še naprej. 

Srečno, MPŠ! 

 

Vaši asistentki Maja in  Miša 
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Urednici: Maja Kos in Tjaša Kocjan 

Sodelavke: Anja Cevzar, Manca Černivec, Tanja Senica 

Jezikovni pregled: Tjaša Kocjan 

Fotografije: Miša Bitenc Hernčič, Mateja Klinc  

Oblikovanje: Nina Urh, za potrebe Poletnika priredila Tjaša Kocjan 

Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 

Izdal: Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko 

Za založbo: prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, dekanja Filozofske fakultete UL 

Naklada: 220 izvodov 

Tisk: Birografika Bori d.o.o. 

 

Publikacija je brezplačna. 

Prireditev sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in  

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. 
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