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Končalo se je leto 2018 in za uvod v branje smo pripravili besedila  z mislimi na 

praznični zaključek leta. Vse je enkrat  prvič,  tudi v trgovini se moraš včasih znajti 

sam. Kaj so napisali učenci o strahu, sreči, strpnosti in kako so nadaljevali  že znana 

besedila,  kaj vse so povedali stari starši in naj ne bi pozabili ter še marsikaj 

zanimivega se bo našlo za branje,  tudi v španščini … 

Veselo branje in uživanje. 
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NA POTI ŽIVLJENJA 

 

Naša pot z rojstvom se začne, 

Ampak kam nas bo vodila, tega nihče ne ve. 

 

Prvi koraki so vedno najtežji. 

Od prvih izkušenj odvisno je vse. 

Tiho začnejo se prve ljubezni 

In staršev nasveti ne brigajo me. 

 

Že je matura, diploma za mano, 

Izbrati bo treba poklic in moža, 

Vsi se bojijo, kaj bo zdaj z mano, 

Le meni se vsega tega ne da. 

Jeseni so tukaj otroci in mož. 

En, dva, tri tukaj so vnuki, 

Naenkrat postaram se sama zelo. 

Ja, smrt neizbrisna me čaka. 

Ampak v življenju pač mora biti tako. 

 

Urša Sedej, 8. b  
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FILATELISTIČNA ZGODBA - BOŽIČNA JELKA 

Zvečer 25. decembra smo postavili božično jelko. Iz gozda smo jo prinesli domov in jo 

okrasili.  

Po okrasitvi smo odšli spat. Ob polnoči sem se zbudila, saj je iz dnevne sobe prihajal 

hrup. Nato sem šla pogledat  in videla sem, kako jelka poplesuje z darili, ki jih je 

prinesel Božiček. Obstala sem odprtih ust, nato pa so me opazili in se postavili na svoja 

mesta. Pomela sem si oči, češ, da sem si to le predstavljala. Nato sem odšla do jelke 

in preverila, če je vse na svojem mestu. Skoraj sem že odšla, ko sem zaslišala otožen 

glas. Obrnila sem se in videla objokano jelko. Najprej me je bilo zelo strah, nato pa 

sem stopila k njej in jo vprašala, kaj je narobe. Potožila mi je, da pogreša svojo družino, 

ki je ostala v gozdu. Po najinem pogovoru se je počutila bolje. Nato sem odšla v 

posteljo in sladko zaspala.  

Ko sem se zjutraj zbudila, me je v kuhinji že čakal okusen zajtrk. Po zajtrku sem odšla 

v dnevno sobo preverit, kako je jelka. Ker mi ni odgovorila, sem ugotovila, da so bile 

to samo sanje. To zgodbo sem povedala družini in prijateljem, zato so jelki v spomin 

izdelali znamke. 

Hana Grdadolnik, Tina Grdadolnik, Alja Pečelin, Jerca Trček, 7. b  

 

BOŽIČNI ČAS 

Že prihaja božični čas, 

z njim pa tudi ledeni mraz. 

 

Dobri možje po snegu hitijo 

in nas z darili razveselijo. 

 

Smrekico smo že okrasili, 

da jo bodo palčki opazili. 

 

Otroci se že veselijo, 

ker na mizi slastni piškoti stojijo. 

 

Neja Peternel in Sara Naglič, 5. c 
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MIKLAVŽ Z DARILI 

V Beli vasi sneg je bil, 
otroke je razveselil. 

Miklavž prišel je v Belo vas, 
kjer obdaril je vas in nas. 

 
Špelci je prinesel kapo , 

kar vzelo ji je sapo. 
Saj kape si je zelo želela, 
zdaj lahko bo ven jo vzela. 

 
 

Miha je obdaril s fračo, 
a Miha si želel je kačo! 
Malo bil je razočaran, 

mislil je, da je prevaran. 
 

Ne ozirajmo se nanj, 
saj bo še kaj sreče zanj. 

 
Zdaj napočil je ta čas, 

ko Miklavž zapušča nas, 
preden pa je oddrvel, 
nam je tole zaželel: 

»Ko  me ne bo, 
lepo se imejte, 

predvsem pa se veliko smejte.« 
 
 
 

Zarja in Izadora Kopač, 5.b 
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PRVIČ V TRGOVINI 

V trgovino nisem še šel sam, saj sem od trgovin zelo oddaljen. Sam pa sem šel v 

pekarno po makovo štručko. Ker sem ravno končal trening nogometa, sem bil lačen. 

To je bilo prvič, ko sem bil še v tretjem razredu. Mami je ustavila avto pred pekarno. 

Stekel sem proti pekarni, vstopil in pozdravil. Nato sem si kupil večerjo. Bilo mi je všeč, 

ker nikogar iz družine ni bilo zraven. 

Tomi Mlinar, 4. a        

 

Nekega dne sem šla sama v trgovino Spar. Kupit sem šla skuto. Ko sem vstopila v 

trgovino, sem pozdravila in poiskala skuto. 

Ko sem jo dobila, sem odšla do blagajne. Tam je bila sošolkina mama, ki je vedela, 

kakšno skuto kupuje moja mamica. Povedala je, da sem vzela napačno skuto. Hitro 

sem jo šla zamenjat. 

Potem sem še plačala, se zahvalila, pozdravila in odšla domov. 

Lana Mlinar, 4. a 

 

 

Prvič, ko sem šel v trgovino, sem šel v Špar. Kupil sem rio mare. Denar mi je dal ati. V 

trgovino sem šel peš. Ribe sem dobil takoj, ker sem vedel, kje so. Pri iskanju rib nisem 

rabil nikogar. Šel sem do blagajne, dal denar in trgovka mi je preostanek vrnila. Dobil 

sem tudi račun. Takoj sem pogledal, če mi je prav vrnila. Vrnila mi je prav. Prosil sem 

jo za vrečko. Zahvalil sem se in odšel domov. Rio mare so bile drage 10 €. Ko sem 

prišel domov, so se že kuhali makaroni. Kosilo je bilo zelo dobro. 

Mark Trček, 4. a 

 

V ponedeljek, 15. 10., sem po vaji klavirja šla v trgovino Mercator. Kupila sem jabolčne 

žvečilne gumije, tic-tac bombone, mleko in limone. Vse sem našla brez težav in stopila 

v vrsto pri blagajni. Ker sem bila sama, sem se počutila malce nenavadno. Ko sem 

prišla na vrsto, sem plačala, prodajalka pa mi je vrnila denar. Stvari sem zložila v 

vrečko in odšla domov. Bila sem zelo dobre volje, ker sem naredila nov korak naprej. 

Kristina Cankar, 4.a 
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KUŽKI 

Doma smo imeli kužka. Nedavno nazaj pa nam je poginil. Odločili smo se, da bomo 

kupili novega. 

V nedeljo smo si ogledali kužke na Vrsniku. Vsi so bili majhni in lepi, ampak za enega 

smo se morali odločiti, da ga bomo vzeli domov. Odločili smo se za črno-belega, ki je 

bil zelo puhast. Ko smo prišli domov, smo se dogovorili, da mu bomo kupili skledico, iz 

katere bo jedel in pil. Naredili mu bomo utico in kupili blazino za spanje. Nismo mu še 

izbrali imena. Za to je še dovolj časa, saj ga bomo dobili po novem letu. Nestrpno ga 

že pričakujem. 

Tomi Mlinar, 4. a 

 

ČE DEDEK NE ZNA PRIPOVEDOVATI PRAVLJIC 

Dedek: Nekoč sta živela dva otroka. 

Vnuček: Ne! Dedek in babica. 

Dedek: Imela sta veliko družbe. 

Vnuček: Ne, bila sta osamljena. 

Dedek: Nekega dne je skozi okno priletel piškot. 

Vnuček: Ne, Žogica nogica. 

Dedek: Ker je bila lačna, sta ji šla v trgovino po makarone in sendvič. 

Vnuček: Ne, po mleko in kruh. No, sendvič mi pa vseeno lahko pripraviš. 

 

Taj Tinauer, 4. a 

 

KO MAMI NE ZNA PRIPOVEDOVATI PRAVLJIC 

 

SIN: Mami, mami, povej mi pravljico, prosim! 

MAMI: Prav. Povedal ti bom pravljico o Volku in dveh kozličkih. 

SIN: Ne mami, o sedmih kozličkih! 

MAMI: V redu. Preden je šla mati krava od doma, je naročila kozličkom, naj ne odpirajo 
duri. 

SIN: Ne, mati koza! 

MAMI: Kmalu za tem je prišel volk in jim pokazal roza šapo. 

SIN: Ne, črno šapo. 
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MAMI: Prav, prav. Nato je šel k mlinarju po čokolino. 

SIN: Ne, po moko, ampak čokolino mi pa vseeno lahko narediš. 

MAMI: Prav, pa pojdiva. 

SIN: Jupi, jupi! 

 

Jošt Novak, 4. a 

 

 

ČE MAMI NE ZNA PRIPOVEDOVATI PRAVLJIC 

Hčerka: »Mami, povej mi pravljico.« 

Mami: »Okej, pa bom. Katero pa?« 

Hčerka: Tisto, o volku in zmaju.« 

Mami: »Nekoč je živela volčja družina …« 

Hčerka: »Ne, mami, nekoč je živel volk.« 

Mami: »Okej, pa volk. Živel je na veji smreke.« 

Hčerka: »Mami, živel je v gozdu.« 

Mami: »Ko je hodil po mestu, je zagledal zmaja.« 

Hčerka: »Ne, mami, hodil je po gozdu.« 

Mami: »Prav. Zmaj in volk sta se dogovorila, da bosta spekla torto.« 

Hčerka: »Ti pa res ne znaš pripovedovati pravljic. Ampak jutri mi pa vseeno lahko 
spečeš  torto.« 

Mami: »Ja, ja. Bova spekli torto. Zdaj pa spat. Lahko noč.« 

 

Neža Kokelj, 4. a 
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JUMICAR 

Ko smo prišli v šolo, nam je gospod Zmago iz društva Jumicar razlagal veliko o 
prometu. Po malici smo odšli na stadion. Zelo nas je zeblo. Nekateri niso imeli rokavic 
in so jim jih tam posodili sošolci. Bilo je pet »avtkov«: en zelen, en moder in trije roza. 
Razdelil nas je v štiri skupine. Jaz sem bila v tretji. Najprej je izgledalo težko, a potem 
sploh ni bilo. Nekaterim najprej ni šlo najbolje, ampak potem jim je šlo dobro, nekaterim 
pa je šlo takoj brez težav. Bilo je zelo zabavno, saj je bilo na poligonu pet prometnih 
znakov in en semafor. Prišel nas je pogledat tudi gospod ravnatelj. Tam so nas tudi 
snemali. Ko smo se vsi peljali z »avtki«, smo odšli nazaj v šolo. 

Mislim, da je bilo vsem všeč, ker meni je bilo zelo zabavno. 

Lara Jurca, 5. c 

 

S T R A A A A A H 

Ko grem spat, 

pride strah izza vrat. 

Pogleda mi v oči, da se mi kar zvrti. 

Povabi me na ples - zdaj pa gre zares. 

 

Pride še vampir, 

ki je spil en pir. 

Kregata se zdaj,  

kdo njo bo peljal v raj. 

Vreščanje le zakaj, 

saj jaz sem budna zdaj. 

 

A ko sem budna zdaj, 

je pravi direndaj. 

Tamali mi težijo, 

na ušesa mi vreščijo. 

  

Končno pride volkodlak, 

ki se boji otrok ga vsak. 
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Čekane take, da je joj, 

nekdo že vpije ojojoj. 

Otroci zdaj so pridni vsi, 

da Ana lahko spet zaspi. 

 

Ana Žakelj, 5. a 

 

VOLKODLAK V GRADU 

 

Nekoč bil je volkodlak, 

ustrašil bi se ga prav vsak. 

Sploh, če je v gradu 

in ti že prej prideš v strahu. 

 

V gradu so sobane, 

kjer je volkodlak pustil rane. 

Njegov pajdaš je strašni krt, 

ki te porine lahko v smrt. 

 

Če pa vstaneš od mrtvih, 

postaneš ena od skodelic krhkih. 

V tej posodi je pa kača, 

ki je velika za dva bagra kopača. 

 

Ta kača te pokonča, 

preden zakričiš:«Kača!« 

Otroci bili ste pridni, 

zdaj pa spat, če ne boste postali jedilni. 

 

David Šenk, 5. a 
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KRVAVA NOČ 

 

Pod tvojo posteljo je kri, 

saj pod njo nekdo leži, 

 to so naši  kostkoti! 

Sestavljeni so iz kosti, 

še meso se jih drži, 

zato pa to tako smrdi! 

 

Nato še malo zakričiš, 

ker se jih zelo bojiš! 

 

Luč naenkrat se prižge 

in v sobo stopi  mama, 

ti pa padeš s postelje, 

iz sklepa pa ti pade rama. 

 

Nato te oče tvoj zbudi, 

In te nič več ne skrbi, 

saj izveš, 

da sanjal si! 

 

Lana Eniko, Izadora Kopač, 5. b 
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STRAŠLJIVKA 

V mraku gre na grič, 

majhen in uren fantič. 

Stopa po gozdni poti , 

kjer ga nihče ne moti. 

 

Prehitro pa nastopi noč, 

z njo en črn obroč. 

Zdaj gozd ni več prijazen, 

saj je tu velika prikazen. 

 

Fantič v strahu zbeži, 

potem se sam sebi zasmeji. 

Pred njim je le drevo, 

ki se sklanja nad zemljo. 

 

Žan Podgornik, 5. a 

 

STRRRAH 

Ko zjutraj vstaneš, 

si očke pomaneš, 

potem vidiš volkodlaka, 

ki za tabo koraka. 

 

K mami letiš, 

tam pa je miš, 

po atija greš, 

potem pa tam ješ. 

Klara Erznožnik, 5. c 
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STRRRAH 

Strah se s tabo rad igra, 

nočno moro ti z veseljem da. 

Ko ponoči ne moreš spati, 

res želiš si vstati. 

 

A kaj, če na hodniku je udav, 

ki te stisne, da postal boš plav? 

Namesto staršev so zombiji prišli, 

dokler tebe ne dobijo, 

ne bodo odšli. 

 

Ko budilka zazvoni, 

nočne more pa konec 

še zdaleč ni. 

 

Sara Naglič, 5. c 

 

STRAŠNOSTRAŠNA PESEM 

 

Strah do tebe prileti, 

ko sonce za obzorje se spusti. 

Zdaj začne se strahovlada, 

ker pošasti v želodcu zbada. 

Vampirji hočejo še kri, 

ti pa krikneš 123. 

 

Ni izhoda, 

kaj pa zdaj? 
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Tole resen je slučaj! 

Zato pošasti hitro vse 

pridejo izpod postelje. 

Zdaj pa hitro, le zaspi, 

zbudil se boš 123. 

 

Erazem Kavčič, 5. c 
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POLETNE POČITNICE 

Bila sem na morju. Peljala sem se s podmornico. Videla sem ribice, morske ježke in 

morske kumare. Obiskali smo terarij, kjer živijo kače, kuščarji in krokodil. Morje je bilo 

zelo mrzlo. 

Sara Oblak, 3. b 

Poleti sem bil veliko na morju. Vozil sem se s čolnom. Z Dejanom sva lovila ribe. Šli 

smo na dirko. Navijal sem za atija. Počitnic je bilo hitro konec. 

Nace Žakelj, 3. b 

Med počitnicami sem šel v Adrenalinski park. Tam sem oblekel pas - ta te drži, ko 

plezaš. Plezal sem tri ure. Plezal sem po drevesih. Drevesa so bila zelo visoka. Še 

kdaj bi šel v Adrenalinski park. 

David Šparovec, 3. b 

 

TRI BOTRE LISIČICE - NADALJEVANJE ZGODBE 

In ko je lisičica odšla domov, je videla, da je botrica pozabila torbico. Usedla se je v 

avto in se odpeljala do botrice na Brajdi. Ko je prišla k botrici, je vstopila, ji dala torbico 

in botrica ji je ponudila še nekaj kozarčkov vina. Ko sta pili vino, sta se pogovarjali. In 

zdaj je zgodba končana. 

Lucija Stanovnik, 3.a 

 

Potem, ko so bile vse v svojih vilah, so šle spat. Ko pa je minilo eno leto, je prva šla iz 

brajde v log, k drugi. Druga botrica ji je odprla vrata in prva lisičica  je vstopila. Poklicali 

sta tretjo botrico, ki je takoj prišla k njima. Šle so v bazen, ki ga je imela druga botrica. 

Nato so se v park odpravile s kotalkami, konec dneva pa so si v kinu privoščile smešen 

film. Po filmu so se zleknile  v fotelje in pile vino. Dobro razpoložene so šle v disko ,ki 

ga je priredila tretja botrica. Iz diska so šle vsaka po svoje, seveda pa so se dogovorile, 

kdaj se spet srečajo. Tako so se še naprej videvale, se veliko smejale in se skupaj 

postarale. 

Hana Kunc, 3. a 

 

Prideta domov, gresta spat. Drugi dan se vrneta k tretji. Se malo napijejo, sedejo v 

avto in se odpeljejo v Koper. Na poti se enkrat ustavijo, da bi šle lulat. Ko se ustavijo 

drugič, grejo natočit bencin na Petrol. Odpeljejo naprej do avtoceste, tam povišajo 

hitrost na 200 km na uro. Ko pridejo v Koper, se v neko prosto hišo kar namestijo in 



Glasilo učencev Osnovne šole Žiri 

 šolsko leto 2018/2019  
 

16 

sklenejo, da bodo tam ostale kar en mesec. Po enem mesecu se vrnejo domov: ena 

na konec Loga, ena na sredo Loga, ena pa na Brajdo. 

Tian Petrovčič, 3. b 

 

Tri botre lisice so se srečale pred trgovino in šle noter. Šle so poiskat omaro, kjer so 

bile same alkoholne pijače. Pomislile so, kako je bilo včeraj in so raje šle stran. Vzele 

so navaden sok in šle na blagajno. Zunaj so popile sok. Šle so k prvi lisičici. Vstopile 

so noter. Vse je bilo iz zlata in srebra. Pripravila je pečenega purana, pile so sok. Šle 

so ven na kratek sprehod. Po sprehodu je prva lisica predlagala, da grejo v park. Prišle 

so v park in šle na vrtiljak. Ko so prišle z vrtiljaka, se je vsem trem lisicam začelo vrteti. 

Šle so domov k tretji lisici. Postregla je pijačo in hrano. Pile so radensko in kokakolo. 

Jedle so hrenovke. Na koncu so šle vse v svoj dom. Postale so take prijateljice, da so 

se klicale po telefonih. 

Erik Peternelj, 3. b 

 

 

Prva lisica je poklicala drugo in druga je poklicala tretjo. Dogovorile so se, da grejo na 

morje. Prej so seveda spile nekaj alkohola. Z avtom so se dolgo vozile. Na poti so zbile 

gamsa in ga zvlekle v prtljažnik. Potem so se še trikrat zaletele. Ko so prišle, so najprej 

pojedle gamsa, ker jim je dišal celo pot. Ko so ga pojedle, so se namazale z lisičjo 

kremo za sončenje in so se šle sončit. Ko so se vrnile, so se spet zaletele, a tokrat v 

raco. 

Brin Novak, 3. b 

 

Tri botre lisičice so popile še deset kozarčkov vina. Tako so plesale, da so se kar vrtele 

od veselja. Joj! Ena se je zaletela v omaro, ena v mizo in ena v hladilnik. Zelo je bolelo. 

Potem so se usedle v avto in hotele voziti. Ena je pomislila, da ne sme voziti in je 

zavreščala: »Joj, smreka!» Buf! Avto se je raztreščil, botre lisičice, pa so se tresle od 

strahu. 

Manca Iglič, 3. b 

 

Nekoč so živele tri botre lisičice. Šle so k četrti botri. Odpeljale so se na pijačo. Tam 

so bile eno uro, ker je bila pijača dobra. Tako so se napile, da so morale prespati v 

gostilni. 

Dominik Treven, 3. b 
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Naslednji dan so se srečale na Logu. Šle so na pivo, druga se je spomnila, da ne sme 

piti piva in naročila je sok. Tretja je rekla, da je lačna. Naročila je pico. Prva je rekla, 

da bi šla domov, ker ji je dolgčas. Ko so pojedle in popile so šle domov.  

Nika Mravlje, 3. b 

 

Drugi dan sta se dve botri lisičici odpeljali z avtomobilom na konec Loga. Lisičica je s 

krpo pomivala lonce in jih pospravljala v omaro. Potem so se vse tri lisičice odpravile 

v salon. Zamislile so si, da se bodo okopale. Potem so se odpravile domov in jedle 

večerjo. 

Ava Kavčič Peternelj, 3. b 

Naslednje jutro so šle na goro. Ujele so enega gamsa. Tista, ki je živela pri Logu je iz 

nahrbtnika vzela en liter likerja in kozarčke. Skupaj so nazdravile za dobro trofejo. 

Botra lisičica ju je povabila k sebi domov na Brajdo. Tam so popile še nekaj dobrega 

likerja in pojedle čokoladne piškote. Ugotovile so, da so že preveč opite in sta drugi 

dve lisici prespali pri botrici lisici dol na Brajdi. 

Gabrijel Pišljar, 3. b 

Ko so se lisičice spet srečale, so šle v Nakupovalni center, kjer so kupile: čevlje, obleke 

in torbice. Ko so vse nabavile, so šle na blagajno, kjer so plačale. Šle so ven in prva 

lisičica je zagledala trgovino z mesnino. Šle so v trgovino z mesom, kjer so kupile: 

kokoš, jagenjčka in kravo. Potem so rekle: »Zdaj gremo domov.« Usedle so se vsaka 

v svoj avto in šle domov. 

Tinkara Lavrenčič, 3. b 

 

Tri botre lisičice se naslednji teden spet srečajo in grejo v kino. Tam grizljajo kokice in 

pijejo sok. Prva zagleda kokoš in jo v enem grižljaju poje. Drugi dve pa lepo gledata. 

Na koncu so se poslovile in šle vsaka v svojo vilo. 

Katarina Bogataj, 3. b 

 

Naslednje jutro so se lisičice spet srečale. Šle so k drugi lisici na Brajdo. Pri njej so 

popile še tri litre likerja. Ko so popile vsega, so imele veselico. Na veselici so popile en 

liter vina in štiri litre likerja. Lisičice so predlagale, da se bodo malo peljale. Odšle so 

na morje in si namakale tačke. Ulovile so si tri ribe in si privoščile večerjo. Prespale so 

kar na obali. Naslednje jutro so se odpravile domov. Obljubile so si, da se čez eno leto 

spet vidijo. 

Sara Deronja, 3. b 
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Naslednje jutro so odšle na Brajdo. Tam so šle na Eiflov stolp, gor so jedle in jedle, da 

so postale debele. Ko so šle dol, so padale. Odšle so v vilo in pletle. Spletle so si 

premajhne hlače in ena si je zvila roko, ko je vlekla nase obleko. Prišel je reševalni 

voz. Imela je 40 let povoj. Potem pa je od zavarovalnice dobila zlato. Zamenjala ga je 

za razkošno potovanje v Avstralijo. Morda še danes živi med kenguruji. 

Maks Novak, 3. b 

 

 

PLAVALNI TEČAJ 

Zjutraj smo prišli v šolo in imeli dve uri pouka. Pojedli smo kosilo, nato smo se odpeljali. 

Prišli smo v Atlantis in se oblekli v kopalke. Vzeli smo brisače in šli v bazen. Plavali 

smo mrtvaka, žabico in kravl. Moja skupina se je imenovala Krokodilčki. Bilo nas je 

sedem. Plavali smo petdeset metrov. Šli smo tudi na tobogan. Bilo je zelo lepo.  

Hana Hašić, 3. b 

 

ŽIVALSKO TEKMOVANJE 

Danes je bilo živalsko tekmovanje. Pes, pajek in zajec so tekli 5 km. Ko so pretekli en 

km, je hotel pajek psa in zajca malo pohecati, zato je zavil na napačno pot. Pes in 

zajec ga nista videla, zato sta nadaljevala po pravi poti. Zato je zajec dosegel 1. mesto, 

pes 2. mesto in pajek 3. mesto. 

Magdalena Mitrova, 3. b 

 

Pes, pajek in zajec so tekmovali v teku. Prišli so na igrišče. Jež je na igrišče namazal 

lepilo. Zajec je stopil gor. Obdolžil je psa. Pes je obdolžil pajka. Začeli so se kregati. 

Potem so zagledali ježa in ugotovili, da je kriv jež. Tekli so naprej. Zmagal je pes, drugi 

je bil zajec, tretji pa pajek. 

Maja Pisk, 3. b 

 

Pes in zajec tekmujeta v teku. Pajek s svojim prijateljem tekmuje, kdo naredi prej 

mrežo. Sredi tekme je prišla žaba, zagledala je pajka in slina ji je prišla iz gobca. 

Pojedla ju je. Pes in zajec sta bila žalostna. Žaba je skočila na stadion in zavpila: 

»Prenehajte s tekmovanjem!« 

Mark Bradeško Bogataj, 3. b 
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Pes, pajek in zajec so imeli danes živalsko tekmovanje. Pes je upal, da bo prvi. Šli so 

na tekmovanje v Pariz. Ko so prišli, so pojedli malico. Po malici so tekmovali. Pes je 

bil prvi, zajec je padel in si zlomil tačko, pajek pa je bil drugi. Zajec je moral v bolnišnico. 

Maša Kristan, 3. b 

 

Pajek, pes in zajec so tekmovali s formulo. Zajec je prehitel psa in potem še pajka. Pes 

je prehitel pajka pri ovinku in pajek se je zaletel v ograjo. Zajcu so se pokvarile gume. 

Tako je zmagal pes. 

Teo Kristan, 3. b 

 

JEMENSKI KAMELEON 

V bližnjem gozdu sem videl neko žival. Očka sem vprašal, katera žival je to. Rekel je, 

da je to kameleon. Ker sem vedel, da pri nas ni kameleonov, sem se odločil, da jih 

raziščem.  

Opisal vam bom jemenskega kameleona. Živi na visokih področjih Jemna in Savdske 

Arabije do višine skoraj 1000 metrov nad morjem. Po drevju hodi  tako, da si pomaga 

z oprijemalnim repom in prsti zraščenimi kot klešče. Veliki so od 40 do 55 centimetrov. 

Telo obkrožajo izraziti zlati, zeleni in modri trakovi pomešani z rumeno, oranžno in črno 

barvo. Na glavi ima čelado oziroma greben. Kameleon potrebuje veliko sončne 

svetlobe. Večinoma se prehranjuje z žuželkami, ki jih lovi z dolgim lepljivim jezikom.  

Poleg jemenskega kameleona na svetu živi še približno 200 različnih vrst kameleonov. 

Potrudimo se jih čim dlje ohraniti. 

Nik Bajuk, 4. a 

 

VSAK JE SVOJE SREČE KOVAČ 

Pred lisičjim brlogom je dremal volk. Smrčal je tako glasno, da si je lisica kar z 

blazinami zamašila ušesa. A ni pomagalo. Imela je dovolj. Odšla je na lov in ulovila 

velikanskega zajca. Ko je volk zavohal tega zajca, je kar poskočil od navdušenja. 

Vprašal je lisico: »Mi daš kos?« A lisica mu odvrne: »Kar sam si boš lovil hrano.« Volk 

se je odpravil na lov. Prišel je z manjšim zajcem. Lisica se je pošalila: »Tako majhnega 

zajčka bi še hrček spravil v usta.« A volk se ni menil zanjo. Samo dejal si je: »Vsak je 

svoje sreče kovač.« 

Kaja Podlesek, 5. c 
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KDOR DRUGEMU JAMO KOPLJE, SAM VANJO PADE 

Nekoč sta volk in lisica videla mrtvo srno. Volk je lisico prehitel in srno odnesel v svoj 

brlog. 

Lisica je bila tako jezna, da je lovcu ukradla past in jo ponoči postavila na volčjo jutranjo 

pot. Zjutraj je volk odšel ravno v nasprotno smer. Lisica je od razočaranja počasi odšla 

proti svojemu brlogu. Tedaj pa je pomislila, da bi lahko iz njegovega brloga sunila ves 

plen. Počasi se je tihotapila proti volčjemu brlogu, nato pa v nogi začutila ostro 

bolečino. Stopila je v svojo past. Noge ni mogla izvleči in počasi je krvavela. Volk se je 

vrnil in videl ujeto lisico. Ugotovil je kaj je nameravala in jo zato pustil 

Lisica je po nekaj dneh brez hrane poginila. 

 

Timotej Ian Poljak, 5. c 

 

Veveriček in veverica sta se pogovarjala in drug drugemu sta povedala, da imata oba 

rada lešnike.  

Veveriček je veverici nekega dne pod drevesom skopal luknjo in nanjo položil preprogo 

z lešniki in nekaj orehi. Mislil je, da ko bo veverica videla to čudo, bo padla v luknjo. Ko 

je odšel, je volk kar naenkrat skočil izza grmovja. Volk je šel naprej, veveriček pa nazaj 

in ni videl luknje ter zato padel vanjo.  

Obljubil si je, da nikomur več ne bo nastavljal pasti. 

 

Neža Bogataj, 5. c 

 

Dve sestri lisici sta si rekli, da bosta naslednji dan tekmovali katera pride hitreje do 

kokošnjaka. Ena lisica je šla spat, druga pa se je odločila, da na poti, kjer bosta 

tekmovali, izkoplje jamo. Mislila jem, da se bo njena sestrica spotaknila in padla 

naravnost v jamo. Tako bo ona lahko mirno pretekla pot do kokošnjaka ter zmagala. 

Napočil je dan tekmovanja. Lisica, ki je skopala jamo, je pozabila na kateri strani je. 

Tako se je spotaknila in padla v jamo. Sestrica se je ustavila zraven nje ter rekla: »Kdor 

drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.« To je rekla in tekla naprej. 

 

Neja Peternel, 5. c 
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NAROBE PRAVLJICA O TREH BRATIH 

Nekoč so živeli trije bratje. Prvi ni imel nogavic, druga pa nista vedela, da sploh 

obstajajo. Nekega dne so se vsi trije odpravili v gozdi, ki sploh ne obstaja. Ko so hodili 

po gozdu, ki ne obstaja, so zagledali medveda, ki se ga sploh ni videlo. Po gozdu so 

ga začeli loviti. Ker medveda, ki se ga ni videlo, niso ulovili, so odšli dalje po gozdu, ki 

ga ni bilo. Tam so srečali staro babo, ki je pokopavala mačka, ki ga sploh ni bilo. Nato 

so trije bratje hodili  po gozdu, nakar so prišli v vas, kjer ni bilo ljudi. Odšli so v 

ribogojnico  in tam kupili tri ribe brez mesa. Ko so prispeli domov, je prvi brat ribo dal 

na štedilnik, ki sploh ni delal, drugi brat je ribo postavil v ponev brez dna, tretji pa je 

ribo pojedel kar surovo. Ko so se najedli, so odšli v muzej dinozavrov, kjer dinozavrov 

sploh ni bilo. Ko so prispeli v najbližjo kavarno, so vsak popili  kozarec piva, ki sploh ni 

imel okusa po pivu. Nato je prvi brat živel do konca svojega življenja, ostala dva brata 

pa dokler nista umrla.  

Benjamin Kranjc, 6. a 

 

ČUDEŽNA DETELJA 

Živeli so trije zajčki in mama zajklja. Mama zajklja je vsako jutro prinesla deteljo. Zajčki 

so čez leto in dan kmalu zrasli v velike zajce. Ti veliki zajci niso še našli svojega novega 

doma, zato so ostali kar pri mami. Zvečer, ko so šli spat, se je na nebu nekaj močno 

zasvetilo. Zjutraj, ko so vstali vsi trije zajci in mama, so okoli svoje hiše zagledali velik 

travnik čudežne detelje, ki jo je nekdo ponoči zasadil okoli hiše. Mama je prej hodila  

kilometre daleč po deteljo, zdaj pa jo ima okoli hiše. Mama in zajci so vsi hkrati rekli 

"saj to je čudežna detelja". 

Ana Zavrl, 6. a  

 

ISKANJE ČUDEŽNE DETELJE 

Pred davnimi časi je živela zanimiva družina. Imeli so tri sinove. Dva sta bila vedno 

poredna, tretji pa ni nikoli nikogar ubogal. Starša sta jim rada pripovedovala zgodbe o 

nemogočih rečeh in ena je bila tale. 

Za devetimi gorami je živel deček. Razmišljal je o potovanjih v nove kraje. Starček iz 

vasi mu je pogosto govoril o čudežni detelji. Kdor jo najde, si lahko privošči karkoli si 

želi. Odločil se je, da jo bo odšel iskat. Oblekel si je svoje najljubše hlače s tremi žepi. 

Dva sta bila zluknjana, tretji pa brez dna. S seboj je imel tudi tri mošnjičke. Prečkal je 

most, ki ga ni bilo, prebrodil je potok, v katerem ni bilo vode in nato prišel do razcepa 

poti. Dve sta bili neprehodni, tretja pa je bila zaprta. Odločil se je za zaprto. Po dolgi 

hoji se je pred njim pokazal travnik triperesnih deteljic. Ampak rabil bi štiriperesno. Sam 

pri sebi si je rekel, da bo vzel kar dve triperesni in bo štiriperesno pazljivo sestavil. 

Rečeno, storjeno. Mojstrovino je spravil v slabo zašit mošnjiček. Veselo je hodil proti 
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domu. Ko je zbobnal vso družino na kup, da bi jim pokazal, kaj je našel, ni bilo česa 

prijeti v roke. Osmešil se je.  

Mama je izkoristila trenutek in jim ponovno zabičala, naj vendar ubogajo in se pravilno 

obnašajo. 

Nina Bogataj, 6. a 

 

ZAMEŠANA PRAVLJICA 

Nekoč je živela Rdeča kapica. Imela je bolno botro lisico, ki je živela za tremi hrasti. Z 

volkom Jožkom sta pripravila dobrote. Rdeča kapica je odšla na pot. V gozdu je srečala 

Trapa. Trap jo je ustavil in vprašal, kam gre. Ko mu je povedala, kam gre, se je domislil 

načrta in ni povedal za travnik, kjer je polno gob. Ko ja Trap odšel, je deklica odšla po 

gobe. Ta čas pa je Trap pogoltnil dobro botro lisico. Rdeča kapica se je nato odpravila 

k botri lisici. Ko je odprla vrata, je v postelji ležala čudno debela botra lisica. Ko jo je 

bolj podrobno pogledala, je v njej zagledala Trapa. Zelo se je začudila in vprašala, kje 

je botra lisica in zakaj je tako debel. Trap ji je rekel, naj se obrne in nato je pogoltnil še 

njo. Tisti čas so se po gozdu plazili trije lovci, ki so iskali tri zajce. Pred hišo je stal 

Obuti maček in klical na pomoč. Povedal jim je, da v hiši nekdo zelo glasno smrči. 

Odhiteli so v hišo in tam zagledali debelega Trapa. Vsi so se vprašali, kje je botra lisica. 

Trapu so prerezali trebuh, ki se jim je zdel čudno debel. Ko so prerezali trebuh, sta v 

njem ležali botra lisica in Rdeča kapica. Trapa so napolnili s kamenjem in ga vrgli v 

reko. Obuti maček pa je pričaral Mizico pogrni se, da so jedli dobrote. Vsi so bili zelo 

veseli in srečno živeli do konca svojih dni.  

Benjamin Kranjc in Nina Bogataj, 6. a  

 

NA SANKALIŠČU 

 

Na sankališču je veliko ljudi. 

Na sankališču se vedno mudi. 

 

Po hribih in hribčkih 

se sankaš in sankaš, 

kot lahko peresce  

po snegu jo mahaš. 
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Saj ja,  

sankališče je res za zabavo, 

in mislim,  

da tole za nas je res pravo. 

 

Kristina Cankar, 4. a 

 

NA OBISKU PRI KRAJU MATJAŽU 

Včeraj sem šel h kralju Matjažu. Zelo sem se ga veselil. Zelo veliko skal je bilo. Videli 

smo veliko jamo. Odšli smo noter. Tam smo videli kralja Matjaža. Malo smo se 

pogovarjali, malo popili in pojedli. Potem smo odšli. Po strmi potki smo se vrnili do avta. 

Vid Kokalj, 3. a 

 

Prišla sem na goro, kjer je počival kralj Matjaž. S kraljem sva malo poklepetala, pripravil 

je sok. Ko sva popila, sva šla na sprehod. Po končanem sprehodu sva pripravila dobro 

kosilo in ga pojedla. Potem sva šla slikat naravo. Po slikanju sva bila zelo vesela, ker 

so bile slike zelo lepe. Bilo je pozno zvečer in šla sem domov. Mami sem povedala, da 

sem se imela zelo lepo. 

Patricija Bobnar, 3. a  

 

Bil sem na obisku pri kralju Matjažu, ki spi pod goro Peco, da bi ga prosil za deset 

zlatnikov. Potem, ko mi jih je dal, sem šel domov. Na poti me je dobila sovražnikova 

vojska. Hitro sem šel nazaj h kralju Matjažu. On je poslal svoje vojake, potem je bila 

vojna, ki je trajala več kot petdeset let. Naposled se je vojna le končala. S kraljem sva 

vojno izgubila, vendar naju je gora potegnila vase. Čakati sva morala dolga leta, da se 

je kralju Matjažu brada devetkrat ovila okoli mize, za katero je spal. Ko se je to zgodilo, 

naju je gora Peca izpustila. Skupaj s kraljem Matjažem sva premagala sovražnikove 

vojake. Ko sva jih končno premagala, je kralj Matjaž zavladal Slovencem in v deželi je 

zavladal mir. 

Jaka Uršič, 3. a 

 

Bil sem na obisku pri kralju Matjažu. Za kosilo je skuhal dobro juho. Po kosilu je šel 

kralj Matjaž spat, jaz pa sem raziskoval po stanovanju. Našel sem krono in ugotovil, 

da je bila od kralja Matjaža. Ko sem prišel nazaj do kralja, sem videl, da se mu je brada 

ovila okrog mize že šestič. Kralj se je zbudil in bila sva zelo vesela, ker se mu mora 

oviti okrog mize le še trikrat, da bo kralj Slovenije. Za tem sva pojedla juho. Ko juhe ni 
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bilo več, sva se usedla za mizo in se začela pogovarjati. Čez nekaj časa sem odšel na 

sprehod. Ko sem prišel nazaj, sva se zmenila, da ostanem še dva tedna. Kralju Matjažu 

se je čez en teden brada ovila že devetič okrog mize in bil je spet kralj cele Slovenije. 

Po enem tednu sem se od njega poslovil in odšel domov v Račevo.  

Ožbej Bogataj, 3. a 

Prišel sem do skale, jo odmaknil ter šel noter. Ko sem prišel, do kralja Matjaža sem ga 

videl spečega za mizo. Brado je imel že šest krat ovito okrog mize. Oblečen je bil v 

rdečo haljo, na nogah je nosil zlate čevlje in na glavi zlato krono. Potem sem odšel. 

Votlino sem zaprl z veliko skalo. 

Gabrijel Pišljar, 3. b 

 

Ko sem hotel splezati na Matjaževo kamro, se mi je odprl prehod do kralja Matjaža. Ko 

sem prišel, sem najprej videl dolgo belo brado, potem je prišel kovač. Vprašal sem ga, 

kaj je tista bela črta na tleh. Rekel je , da je tisto Matjaževa brada. Dolga je že skoraj 

devet metrov. Sledil sem bradi in prišel do kralja Matjaža. Potiho sem si ga ogledal. 

Poslovil sem se od kovača in odšel nazaj domov. 

Brin Novak, 3. b 

 

Prišel sem k gori Peca. Iskal sem jamo, kjer je kralj Matjaž. Videl sem njegov grad in 

njegove ljudi, kako prosijo kralja za denar. Odločil sem se, da bom šel iskat kralja 

Matjaža, da bo pravično vladal. Po nesreči sem stopil na kamen, še večji kamen se je 

razpočil in tebi nič, meni nič, sem šel v jamo. Na srečo sem imel s sabo luč, ker je bila 

tema. A ko sem posvetil na steno, je bilo tam stikalo. Pritisnil sem ga in posvetila je 

luč. Sicer ni dobro delala, pa mi je bilo vseeno. Šel sem naprej po hodniku, čeprav je 

bilo zelo mrzlo. Ko sem prišel do dvorane, sem videl kralja Matjaža. Brada se mu je že 

devetič ovila okoli mize. Zbudil sem ga in mu povedal, da novi kralj ljudi zelo muči. Kralj 

Matjaž je poklical svoje vojake, da mu pomagajo obkoliti kraljeve vojake, da bodo ljudje 

lahko mirno živeli in bo lahko kralj Matjaž še bolj lepo vladal v tej deželi. Napadli smo 

jih in jih premagali. Kralj Matjaž mi je bil zelo hvaležen. A ko je padel mrak, je spet 

zaspal, jaz pa sem domov odnesel celo vrečo zlatnikov. 

David Šparovec,  3. b 

Zagledal sem portal in stopil skozi njega. Prispel sem h kralju Matjažu. Ko sem vstopil, 

sem se spotaknil ob Matjaževo brado. Zagledal sem velik kup zlata. Potem se je kralj 

Matjaž zbudil. Pogovarjala sva se o denarju in starih časih. Povedal mi je, kako je imeti 

viteze in stražarje in kako je živeti na gradu. Na kroni je imel dvajset draguljev. Kralj 

Matjaž je bil zelo dober in pravičen in podložniki so ga imeli zelo radi. V resnici mu je 

bilo ime Matija Korvin. 

Mark Bradeško Bogataj, 3. b 
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NA POTI 

 

Ljudje smo kot ptice. 

Mislimo, da selimo se na boljše, 

A ker ne naredimo si skic, 

ugotovimo, da prišli smo na slabše. 

 

Ko se nam to zgodi, 

dojamemo,  

da sreča ni mesto, 

kamor potujemo, 

temveč način potovanja. 

 

Nejc Malavašič, 8. b  

 

PLANINSKA ŠOLA V NARAVI IN SLEDEČE SKORAJ USPEŠNO ZIMSKO SPANJE 

Že ob končanem šestem razredu smo dobili obvestilo o odhodu v planinsko šolo v 

naravi. Ko smo doma ugotavljali, če ima kdo septembra kaj pomembnega, smo 

ugotovili, da se bo atijeva službena pot v Pariz, na kateri ga spremlja tudi mami, križala 

z mojo šolo v naravi. 

Tako se je moje pakiranje verjetno začelo prej kot pri ostalih. V nedeljo zvečer je bilo 

že vse pripravljeno, saj sem v ponedeljek že odšla k babici, kjer sem prespala. 

V sredo sem vstala ob 5. uri, pojedla zajtrk in kmalu je bil čas, da me dedek odpelje do 

šole. S svojo prtljago sem poiskala sošolce in se poslovila od dedka. 

Okoli 15 minut čez 6. smo se podali na pot. Približno ob pol osmih smo prispeli v bližino 

koče na planini Stador, od koder smo se po malici odpravili proti koči na planini Razor, 

ki bo do petka naš dom. Na poti smo se ustavili v sirarni in lastnik nam jo je prijazno 

predstavil.  

Ob približno pol dvanajstih smo prispeli. Razdelili smo se po sobah, na hitro ponovili 

pravila obnašanja in spoznali lastnico koče. Jaz sem bila v sobi z Laro, Anjo in Nežo 

iz a ter Saro, Lano in Niki iz b razreda. Po počitku je sledil pouk. Ob 12. uri smo se 

zopet odpravili na pohod. Bil je krajši, a smo bili vseeno izmučeni. Do kosila smo si 

lahko še malo uredili sobe.  
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Prvo uro je imela naša skupina prvo pomoč. Medicinska sestra nas je naučila, kako 

pomagamo ranjencu: najpomembnejša je naša varnost. Ko se ranjencu približujemo, 

ocenimo položaj. Najprej preverimo, ali je pri zavesti. Če ni, pogledamo ali diha in ima 

normalen srčni utrip. Če je to v redu, ga postavimo v položaj za nezavestnega, če ni, 

ga oživljamo.  

Včasih so ranjenci v šoku. Pojavijo se bledica, visok pulz, hitro dihanje in nervoza. Že 

ko pridemo do ranjenca, mu z roko na čelu preverimo temperaturo, preverimo 

odzivnost in glede na videz ocenimo situacijo. Tako osebo damo v ležeč položaj, jo 

umirimo, podložimo noge in oskrbimo druge rane. Do šoka najpogosteje pride med 

prometno nesrečo. 

 Pri poškodbah pride tudi do zlomov, zvinov in izpahov. Zlomi so lahko odprti in zaprti. 

Pri zlomih okončino imobiliziramo. Pri zvinu pride do tega, da glavica sklepa izskoči in 

se vrne. To boli in okoli zvina ud zateče. Zvin je treba poviti in ud drgniti. Pri izpahu 

glavica sklepa le izskoči. Zelo boli, zateče in rdeči, treba pa je hladiti in mirovati. 

Pri krvavitvah poznamo notranje in zunanje krvavitve. Zunanje so kapilarne (odrgnine), 

venske (temna kri) in arterijske (kri šprica). Pri hujših krvavitvah uporabimo 

kompresijsko obvezo. Pogosto pride tudi do znakov šoka, saj izgubimo veliko krvi.  

Če ranjenca zasuje snežni plaz, ga zaščitimo pred vetrom, mu snamemo mrzla oblačila 

in zagotovimo toploto. Mehurjev, ki nastanejo pri omrzlinah, ne smemo prebadati. Pri 

hudih podhladitvah pade ranjenec v komo – navidezno smrt.  

V hribih se lahko tudi zgodi, da se zaradi odseva snega poškodujejo oči (snežna 

slepota). Tako osebo damo v temen prostor.  

Nevarne so tudi zastrupitve. Zastrupimo se lahko tudi z alkoholom. Pri taki osebi 

uporabimo položaj za nezavestnega. 

Po prvi pomoči smo imeli orientacijo in vremenoslovje ter floro in favno. Nato  smo bili 

do večerje prosti. Po večerji smo imeli predavanje o gorski reševalni službi, malo 

druženja in nato spanje. 

Naslednji dan smo po zajtrku po navodilih učiteljev pripravili nahrbtnike in okoli 9. ure 

startali proti Voglu. Pot je bila na začetku srednje strma in zdelo se mi je, da smo prvi 

postanek – sicer krajši – napravili zelo hitro. Toda ko sem pogledala na uro, sem 

ugotovila, da  v resnici hodimo že kar dolgo in da smo prehodili že dobršen del poti. 

Proti vrhu so se zame pogovori nehali, saj sem morala paziti, da se mi ni ob pogledu 

navzdol zvrtelo. Na vrhu je bilo zelo vetrovno in tudi spust je bil težaven. Na poti 

navzdol smo si ogledali bunker, videli pa smo tudi manjši nasad planik.  

Po kosilu in počitku smo imeli zopet pouk. Najprej smo spoznali zgodovino planinstva, 

nato pa nam je gospod Danilo, gorski reševalec, ki nas je spremljal, pokazal opremo 

planinca in lahko smo malce plezali. Na koncu so nas poučili še o nevarnostih, ki nas 

čakajo v gorah ter o tem, kako naj se pripravimo na turo. To temo vam bom tudi 

podrobneje opisala. 
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Nevarnosti v gorah delimo na objektivne nevarnosti, na katere nimamo vpliva (plaz, 

megla, veter) in subjektivne nevarnosti, ki jih povzročimo sami (slaba oprema, premalo 

kondicije, neprimerno obnašanje). V gorah so najpogostejše poškodbe padci, 

odrgnine, udarnine, zvin ter zlom. V primeru težav pokličemo klic v sili na 112. 

Turo, na katero se bomo odpravili, izberemo glede na svoje sposobnosti, izkušnje, letni 

čas ter vreme. Informacije o turi lahko dobimo na internetu (hribi.net), v planinskih 

revijah ter od prijateljev, znancev … Za turo potrebujemo primerno obutev, zemljevid, 

kompas, baterijo, dovolj hrane in pijače ter primerna oblačila. Med turo spremljamo 

svoje počutje in se na vsako uro ustavimo ter počivamo. 

Po pouku smo imeli prosti čas do večerje, med katerim smo morali po skupinah 

pripravit točko za zaključni večer. Zaključni večer mi je bil všeč: vsaka skupina je 

predstavila svojo točko ter dobila tri vprašanja, ki so se navezovala na pouk. Naša 

skupina je dosegla drugo mesto in sladko nagrado. Po zaključnem programu smo 

skoraj že morali v posteljo, saj tudi petek ni bil dan počivanja, čeprav so nas pustili 

spati malo dlje.  

Po dobrem zajtrku je sledilo pospravljanje sob ter vrisovanje naše poti na črno-bele 

zemljevide. Nekaterim so pregledali zapiske, nato pa je bil že skrajni čas, da se 

odpravimo v dolino. Ob 14h smo prispeli v Žiri.  

Te šole v naravi se bom spominjala kot lepe, a utrudljive izkušnje, ki bi ji sledilo 

dolgotrajno spanje, če ne bi šli s taborniki na bivak. 

Rebeka Cankar, 7. b 

 

PLANINSKA ŠOLA V NARAVI 

 

V sredo,  19. 9. 2018, smo se ob 6.00 uri zjutraj z avtobusom odpeljali proti planini 

Razor. Med vožnjo smo naredili tudi postanek. Ko smo prispeli do planine Stador, smo 

imeli malico. Za malico smo dobili sendvič in sok. Po razdelitvi v skupine se nam je 

predstavil še gorski reševalec Danilo, ki pa mu je družbo delala psica labradorka Flo. 

Po predstavitvi pa smo se peš odpravili do sirarne, kjer izdelujejo domači sir. Do tja 

smo hodili približno uro. Tam nam je lastnik na kratko povedal nekaj informacij o sami 

sirarni. Potem smo si jo šli še na kratko ogledati, kjer smo videli vse pripomočke za 

izdelavo sira in pa že narejeni sir. Jaz sem odšla samo do pripomočkov, ker je v tisti 

sobi, kjer je že narejeni sir  zame čisto preveč smrdelo. Po koncu ogleda sirarne smo 

imeli kratko pavzo, nato pa smo se odpravili še do koče na planini Razor. Med potjo 

sem klepetala s prijateljicami,  zato mi je pot zelo hitro minila. Ko smo prišli do koče, 

smo se malo odpočili, nato pa smo se porazdelili po sobah. Dali so nam nekaj časa, 

da smo si pripravili postelje na katerih bomo spali dve noči. Po pripravi postelj smo z 

gorskim reševalcem Danilom odšli na kratek sprehod. Po  kosilu smo imeli 

dvajsetminutni počitek. Zatem smo imeli pouk orientacije, živalstva in rastlinstva ter 

pouk prve pomoči. Najbolj všeč pouk mi je bil pouk orientacije. Pogovarjali smo se o 
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smereh neba, o tem po čem se lahko orientiraš s pripomočki in brez pripomočkov ter 

še malo o vremenoslovju. Po koncu celotnega pouka smo imeli prost čas. V tem času 

sem se s prijateljicami zelo nasmejala. Po večerji smo imeli malo prostega časa, nato 

pa je sledilo predavanje gorskega reševalca Danila.  

V četrtek ob 7.00 smo se zbudili in pripravili na zajtrk. Pozajtrkovali smo, se zbrali v 

skupine in se odpravili na Vogel. Pot na Vogel je bila zanimiva, saj  smo nekaj časa 

hodili po gozdu nekaj časa pa izven gozda. Všeč mi je bilo,  ker so bile na poti občasno 

narejene lesene stopnice. Ko smo prišli do vrha,  smo imeli kratko pavzo. Tam je bil 

zelo lep razgled. Ker je bilo še megleno,  se ni videlo Bohinjskega jezera. Občasno je 

bila pot zelo ozka, zato si moral hoditi zelo počasi in zelo previdno. Po malici je sledilo 

kratko pripovedovanje učiteljice Vlaste. Govorili smo o  Rapalski meji.                                                                                    

Po predavanju smo dolgo časa hodili do koče. Po kosilu smo imeli uro prostega časa, 

da smo se lahko odpočili. Po uri počitka je sledil pouk. Spoznali smo zgodovino 

planinstva, kako se  pripraviti na turo in se seznanili z gorsko opremo ter plezali po 

skali, ki je bila zahtevna. Priplezala  sem do vrha. Po koncu celotnega pouka pa je 

sledil čas za pripravo na zaključni večer. Po večerji smo imeli še nekaj časa, da še 

enkrat z vadimo igrico. Ura je bila osem, ko smo se začeli zbirati v jedilnici za zaključni 

večer. Vsaka skupina je zaigrala igrico in odgovorila na tri vprašanja, ki so jih postavile 

učiteljice. Ob koncu večera so povedali, katero mesto so zasedle skupine. Moja 

skupina je bila na tretjem mestu. Po koncu podelitve nagrad je učitelj Bogdan povedal 

še nekaj besed,  nato pa je bil čas za pripravo na spanje. Za spanje smo se hitro 

pripravili, saj smo bili zelo utrujeni od pohoda na Vogel. 

Ta planinska šola v naravi mi je bila všeč, saj sem se naučila veliko novega in se ob 

tem tudi zabavala.  

Tina Grdadolnik, 7. b  

Pripovedovala vam bom o doživetju v planinski šoli v naravi. Naša planinska šola v 

naravi je trajala tri dni.  Na planino Razor smo odšli vsi učenci 7. razreda. Ko smo 

prispeli do planine Stador, so nam najprej razdelili malico, po malici pa so nas razdelili 

v skupine. Z nami je bil tudi gorski reševalec Danilo iz Idrije.  S sabo je imel psičko Flo. 

Po razdelitvi v skupine smo se peš odpravili mimo planine Lom, planine Kuk do koče 

na planini Razor.  Na planini Kuk je sirarna, zato smo se tam ustavili in vodja sirarne 

nam je pokazal ter razložil njihovo delo. Po ogledu smo se odpravili naprej do našega 

cilja. Ko smo prispeli na cilj, nas je učitelj najprej seznanil z upraviteljico koče. Nato so 

nas razdelili po sobah. V naši sobi nas je bilo pet. Do 12.00 smo imeli počitek, da smo 

si pripravili sobe, nato pa smo odšli na kratek pohod. Bilo je zelo vroče. Ko smo prišli 

nazaj, je bilo malo počitka ob 14.00 pa kosilo. Za kosilo so bili makaroni. Po kosilu smo 

imeli počitek, med počitkom smo sobe pripravili na ocenjevanje. Ob pol štirih pa smo 

imeli pouk. Najprej je imela naša skupina temo orientacija pri učiteljici Martini. Po 

orientaciji smo pri učiteljici Lili govorili o živalih in rastlinah v gorah. Po tej uri je začel  

rahlo padati dež. Za uro prve pomoči smo si našli streho nad glavo. Pri tej uri smo 

spoznali veliko koristnih stvari. Ko smo končali, smo odšli v svoje sobe in tam počakali 

do večerje. Za večerjo smo imeli obaro. Potem smo odšli v svoje sobe. Čez nekaj časa 

so nas učitelji poklicali v jedilnico. Tam nam je Danilo preko powerpointa pokazal delo 
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gorskega reševalca. Ko je končal s predavanjem, smo se s stoli posedli v krog. Igrali 

smo se igro UBOGI ČRNI MUC. Zatem smo se  odpravili v svoje sobe in se pripravili 

za spanje.  

Naslednji dan  nas je učitelj Bogdan zbudil 10 minut  do 7, saj smo imeli 15 minut  čez 

7 že zajtrk. Za zajtrk smo imeli kruh ter na izbiro marmelado ali nutello.  Ob osmih smo 

se zbrali pred kočo ter se odpravili na goro Vogel. Pot je bila strma in nekateri kamni 

so bili spolzki. Med potjo smo se ustavili pri neki ruševini ter tam pomalicali. Po malici 

smo imeli še kratko predavanje učiteljice Vlaste. Ko je bilo konec predavanja, smo se 

odpravili nazaj do koče. Takoj, ko smo prišli do koče,  smo imeli kosilo. Po kosilu smo 

imeli zaslužen počitek. Po počitku pa smo pripravili svoje zvezke ter se odpravili k 

pouku. 

Prvo uro smo imeli temo PRIPRAVA NA TURO in NEVARNOSTI V GORAH. Za 

pripravo na turo si moramo izbrati cilj, ki ni prezahteven za naše zmožnosti. Preden se 

odpravimo na turo, moramo najprej preveriti vreme. Informacije lahko izvemo na: 

internetu, v knjigah od prijatelje ,… S seboj pa moramo imeti tudi ustrezno opremo. To 

so: nahrbtnik, čelada (če gremo plezat), hrana, pijača oblačila, prvo pomoč, baterija, 

itd. Po tej uri smo se preselili k učiteljici Vlasti, ki je imela temo ZGODOVINA 

PLANINSTVA. Ko pa smo končali z zgodovino, smo šli plezat ter spoznavat GORSKO-

PLEZALNO OPREMO. Bilo je zelo zabavno. Najpomembnejši del celotne opreme je 

čelada. Spoznali pa smo še drugo opremo: dereze, krplje, cepin, plezalni pas, plezalni 

čevlji, lavinski trojček (lavinska lopata, lavinska žolna, lavinska palica) ter plezalna vrv. 

Potem smo imeli večerji in po večerji zabavni večer ter kviz. Naša skupina se je uvrstila 

na 3. mesto. Za tem pa smo šli spat. V petek pa smo dobili nagrado tisti, ki smo imeli 

pri ocenjevanju sob vedno odlično oceno. Nato smo se odpravili nazaj do planine 

Stador ter se odpeljali domov. Planinska šola v naravi mi je bila zelo všeč. 

Hana Grdadolnik, 7. b 

 

ZIPLINE 

 V nedeljo po koncu šole smo se z družino odpravili v Bovec. Jaz, starejši brat Filip in 

oče smo se odločili, da se spustimo po jeklenici. Zipline Bovec je eden največjih zipline 

parkov v osrednji Evropi in največji v Sloveniji.  

Ob desetih dopoldne smo se zbrali na glavnem trgu v Bovcu. Najprej sta nam vodiča 

razdelila rokavice, čelade in plezalske pasove. Razložila sta, da se bomo do točke 

spusta peljali s posebnimi terenskimi vozili. Vožnja ni bila udobna, saj smo se do vrha 

vozili s starimi džipi. Najprej sta se nam vodiča predstavila in razložila kako se 

pripenjamo na jeklenico in kako se med vožnjo držimo. Zelo pomembno je, da se z 

rokami oprimemo mehanizma in se med spustom s prsti ne dotikamo jeklenice. Ker 

sem bil najmlajši udeleženec, sem prva dva spusta opravil v tandemu - to pomeni, da 

gresta dva hkrati, ki sta skupaj tudi privezana. Na ta način sta težja in lažje prideta do 

cilja. Najvišja hitrost ki smo jo lahko dosegli je bila 60 km na uro. Prvi spust se mi je 

najbolj vtisnil v spomin, ker je bil zame tudi najbolj strašen. Jaz in vodnik sva šla prva. 
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Med vožnjo sem imel zelo lep razgled nad Bovcem in strah je hitro minil. Jeklenica je 

bila napeta do 200 metrov nad tlemi. Vseh spustov smo imeli pet, vsak je bil dolg od 

500 do 700 metrov. Po koncu zadnjega spusta smo bili vsi že izmučeni, saj je celotna 

avantura trajala približno tri ure. Po gozdni poti smo odšli do postajališča, kjer nas je 

pobral džip in nas odpeljal v dolino. V mestu sta nas pričakala mlajši brat Oskar in 

mami.  

Na poti domov smo se ustavili še v Kobaridu. Odločili smo se, da obiščemo Hišo 

Polonka, ki jo vodi svetovno znana kuharica Ana Roš. Privoščili smo si lokalne dobrote, 

ki jih pripravijo njeni kuharski mojstri. Poskusili smo tudi Polonkin burger, ki je bil meni 

tudi najbolj všeč. Za sladico so nam ponudili domač sladoled. 

Po kosilu smo najeli kolesa in se odpeljali do slapa Kozjak. Po kakšnih petnajstih 

minutah vožnje smo prispeli do vhoda. Vstop je bil prost, priporočena pa je bila tudi 

čelada. Pot nas popelje skozi gozdiček ob Soči, lahko pa tudi zavijemo proti desni in 

si sproti ogledamo ostanke kavern iz 1. svetovne vojne. Označena pot nas pripelje do 

čudovitega slapu. Slap je tudi del 'Kobariške zgodovinske poti', ki poteka v okolici 

Kobarida in nas vodi mimo vseh glavnih kobariških znamenitosti. Po koncu ogleda smo 

odkolesarili nazaj do izposojevalnice koles ter se z avtom odpeljali domov. 

Preživeli smo lepo nedeljo in prijetno začeli počitnice. Zipline mi je bil sicer zelo všeč, 

a nimam posebne želje ponoviti izkušnje. Vsaj ne še tako zelo kmalu. 

Lenart Erznožnik, 7. b  

 

SREČA 

 

Zjutraj me budilka zbudi, 

še sreča, da šole ne zamudim. 

S kolesom v šolo pohitim, 

še sreča, da peš ne hodim. 

V šoli bi bil vprašan, 

še sreča, da je bil pouk skrajšan. 

Na igrišče smo hiteli, 

še sreča, da žogo smo imeli. 

Za žogo smo noreli, 

še sreča, da nismo zboleli. 

Domov sem hodil čist v izi, 
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še sreča, da kosilo je na mizi. 

Zvečer grem spat, 

še sreča, da mi jutri ni treba zgodaj vstat. 

 

Luka Perić, 7. c 

 

SREČA V ŠOLI 

 

V šolo radi hodimo vsi, 

le brez testov se nam zdi. 

Brez testov bilo bi lepo, 

več prostega časa bi bilo. 

 

Ko učiteljica v razred stopi, 

zvezek vzame v roki. 

In lista po zvezku 

a se ustavi na točno določenem mestu. 

 

Res jo gledamo začudeno, 

ona pa se nasmeji prismuknjeno. 

Reče, da test bo prestavila, 

a kaj nam bo spet napravila. 

 

En mesec kasneje je test, 

zato stečemo s svojih mest. 

Učiteljica pa lepo počasi in v miru 

gleda film o konju v diru. 

  

Špela Potočnik, 7. a  
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PESMICA O SREČI 

 

Včasih je šola kot sreča, 

včasih pa tudi moteča. 

Dolgočasno sedenje v klopeh, 

dobra ocena – nasmeh  

 

Sreča v življenju svojo pot zvija, 

včasih zaide s poti in je polomija. 

Če srečo varuješ za kasneje, 

se ti bo izpolnila, a počasneje. 

 

Hoja po hodnikih, sošolci, 

tek na igrišču, prijatelji.  

Lepo je, ko zazvoni zvonec, 

saj vem, da ure je konec. 

 

Najsrečnejši dan v letu, 

jaz brez obvez, v poletu. 

Ko zadnji je šolski dan, 

lep, s soncem obsijan. 

 

Lena Kristan, 6. b  
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MOJA SREČA                                       

 

Hm, kaj je moja sreča, 

nihče ne ve, 

sreča je kot srce, 

neprestano bije 

in se tudi v morje zlije. 

  

Ali je moja sreča tudi speča, 

ko ponoči več ne spi 

in me  zjutraj ura prebudi, 

čas za šolo že hiti, 

ko šolski zvonec zazvoni 

in nam pet minut podari . 

 

Kaj je moja sreča, 

ko nekdo se v šoli nauči, 

sošolec, ki nenehno zeha in spi, 

ali, ko smo s prijatelji 

v krogu med klopmi, 

nekaj sreče tam že ždi. 

 

Moja sreča, sreča me tudi preseneča, 

včasih doma, v šoli in na cesti , 

ko smo  s prijatelji si zvesti in  

po kratkem odmoru gremo malico pojesti. 

 

Sreče med šolskimi urami ni, 
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tako se vsaj meni zdi 

in prav tudi ostalimi, 

ko konec ure  zazvoni, 

smo srečni sošolci vsi. 

 

Lepše sreče ni, 

ko prazne  šolske so klopi, 

mi pa praznujemo praznike vsi, 

ki ponujajo se mi. 

 

Anja Slemenšek Urankar, 6. b  

 

ŠOLSKA SREČA 

  

1. Saj poznaš večer pred testom, 

    ko učiš se do polnoči. 

    Celo popoldne presediš za zvezkom, 

     in že utrujene imaš oči. 

 

2. In drugi dan, ko zazvoni zvonec, 

     z veseljem oddaš test. 

     Takrat si misliš:" Zdaj je konec, 

      zdaj imam lahko mirno vest." 

 

3. Šlo ti dobro je zelo, 

    veselje v tebi gori. 

    Kajne kako je to lepo,  

    če sreča s teboj drži. 
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4. In, če vidiš na hodniku otroka,  

    ki ne zgleda prav veselo, 

    stopi k njemu in potolaži ga, 

    saj naredil boš dobro delo. 

 

5. Takrat boš nekaj čutil, 

     to je stvar goreča,  

     sploh ne razmišljaj kakšna, 

     saj to je ŠOLSKA SREČA.        

 

Mirjam Tratnik,  7. a 

 

SREČA 

Sreča veliko nam pomeni,  

veseli tudi so jeleni. 

Sreča je kot sončen dan, 

ki rad ima ga Jan. 

 

Srečo kujemo si sami, 

saj vsakdo želi deliti si jo z nami. 

Srečni smo kot zarja, 

ki rada ima jo Darja. 

 

Srečni smo, ko se zbudimo,  

in prav tako zaspimo. 

Srečen je lahko vsak, 

ki pozna svoj znak. 

 

Eva Strel, 7. c 
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SREČA 

Sreča ni nekaj, kar se kupiti da,  

vendar je nekaj najlepšega. 

Sreča kar pride in gre, 

kdaj bo spet prišla nihče ne ve. 

 

Srečo moraš iskati na pravih poteh, 

saj glavna sestavina sreče je smeh. 

Sreče ne najdeš v slabih stvareh, 

ampak prebiva v dobrih ljudeh. 

 

 Tia Justin, 7. c 

 

SREČA 

 

Sreča! Le kaj to? 

Mislila sem, da jo poznam, 

a sreča je veliko več, 

kot si lahko predstavljam. 

 

Ko zaslišim besedo sreča, 

pomislim na dobro oceno pri slovenščini, 

ali račun pri matematiki, ki se mi izide, 

ali pa ko vem, kaj pomeni beseda "lucky" v slovenščini. 

 

Pa ni! 

Sreča je nekaj, kar imamo v sebi, pride in gre. 

Kakor ta pesem, 

napisala sem jo, potem pa čez čas pozabila. 
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Sreča me spremlja povsod, 

čeprav mi vedno ni naklonjena, 

kot takrat,  

kadar mi vse pade iz rok. 

 

Srečo imam tudi takrat, 

ko vem,  

da mi bo najboljši prijatelj stal ob strani 

in mi pomagal, kadar so moji dnevi zaspani. 

 

Sreča je naključna  stvar, 

zato če je nimate, 

ni potrebna, 

pri uresničitvi svojih sanj. 

 

Moja zadnja beseda pa je, 

bodite srečni, počnite kar želite,  

uživajte življenje,  

pa verjemite, da vas bo sreča kar sama našla. 

 

Zoja Ikič, 7. c  

 

NA POTI 

 

Skozi razbito okno našega doma sva z bratcem Idahom opazovala vrvež na ulici in 
vojake s tanki, ki so se peljali sem ter tja. Naše mesto je bilo polno vojakov, vojna pa 
je trajala že kakšno leto. 

Po par minutah razmišljanja sva z bratcem stekla na cesto. Odpravila sva se proti robu 
mesta, kjer smo otroci imeli igrišče. A nikoli se nismo igrali. Danes je tako kot po navadi 
Kenan iz našega skrivališča privlekel radio. Komaj ga je usposobil, že je v daljavi počilo 
in radio je izgubil signal za nekaj sekund. Radio je hreščal in končno smo zaslišali glas 
novinarja. Ta je poročal o ogromnem številu migrantov, številu smrtnih žrtev in 
okrepitvah, ki jih bo poslala Amerika. Pri srcu me je stisnilo, koliko nedolžnih otrok umre 
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zaradi vojne. Lahko sem vesel, da sem še živ. Ozrl sem se k bratcu in takrat nisem niti 
slutil, da zadnjič vidim njegov obraz.  

 

Minila je kakšna ura in z Idahom sva se odpravila domov. Na pol poti sem se ozrl nazaj, 
a mojega bratca ni bilo nikjer več. Panično sem se začel ozirati naokoli, a o Idahu ni 
bilo ne duha ne sluha. Začel sem tekati sem ter tja ter spraševal ostale, če so ga kje 
videli. A nihče ga ni videl. 

Dan se je prelival v večer in vedno bolj me je skrbelo. Poki so postajali vse močnejši, 
staršev pa še ni bilo doma. Odločil sem se, da grem k meji. Slutil sem, da je Idah tam. 
Čez slabo uro sem videl visoko bodečo ograjo, vojakov pa je mrgolelo kot mravelj v 
mravljišču. Oziral sem se naokrog, a videl sem le vojake in tanke. Ko sem se odpravljal 
domov po drugi poti, sem se spomnil, kje bi Idah lahko bil. Stekel sem proti najini votlini 
in nekaj metrov pred njo sem se ustavil. Do najinega skrivališča so vodili temni rdeči 
madeži, a izgledali so dokaj sveži. Pred očmi so se mi zavrteli prizori mrtvega Idaha. 
Kriknil sem in stekel naprej do najinega skrivališča. Ko sem vstopil, mi je srce zastalo. 
Po licih so se mi spustile solze. Njegovo ubogo prekrvavljeno telo je ležalo tam s 
strelno rano v trebuhu. Počepnil sem k njemu in ga objel. Težke kaplje so mi polzele 
po licu. Obraz mi je postal vročičen. Rdeče sledi proti najini votlini so jasno pričale, da 
je komaj prilezel na varno. V meni je vrel ogenj in telo bratca sem še močneje. Vzdignil 
sem ga v naročje in ga odnesel domov k staršem. 

Teden kasneje sta mi starša povedla novico. Odločila sta se, da bomo pobegnili iz 
Irana. Živeli smo na robu Irana, tik ob meji z Afganistanom. Zabičala sta mi, da se 
lahko od prijateljev samo poslovim in ne smem nikomur povedati, kam gremo. Mama 
je začela pakirati, oče pa se je pri starem znancu Imranu dogovoril, da nas pelje do 
morja, kjer bomo šli s čolnom naprej. 

Naslednji dan smo šli še na grob Idaha, da bi se poslovili. Solze so mi spet privrele na 
plano, ko sem se spomnil grenkih spominov. Ko smo odhajali, sem gledal pusto 
pokrajino, mama in oče pa sta se pogovarjala o boljšem življenju v Evropi. 

Čez dolge ure vožnje smo prispeli. Imran je pomagal očetu prinesti čoln iz tovornjaka, 
mama pa je poljubila tla svoje domovine v slovo. Edina stvar, ki sem jo še videl, je bila 
morje. 

 

Ines Šubic, 8. b  
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STRPNOST 

Pri pouku moraš biti strpen, 

da od poslušanja ne boš bil ločen. 

Pomiri se, da ne boš prevrnil mize, 

saj verjetno kmalu boš v publikacijo dobil grdo obvestilo. 

 

Učiteljica bo vpila "zakaj si to naredil", 

nato kmalu ugotovil boš, 

da razred ven hiti, 

in da v hudo zagato se spravil  si. 

 

Te zadržala bo za pet minut nato, 

vendar kmalu konec bo. 

Na sredi ure matematike, 

stopil boš v razred, 

zdaj še ta učitelj se jezil bo nate. 

 

Kmalu začel boš ugovarjati, 

učitelj ti ne bo verjel, 

ti boš kmalu v zagati, 

saj tokrat resnično boš pobesnel. 

 

Vsi te bodo gledali, 

učitelj gre povprašat, 

nato vrne se z užaljenim obrazom. 

Snov nadaljevali boste naprej, 

le učitelj malce bolj zmeden bo kot prej. 

 

Če ne boš bil strpen, to se bo zgodilo. 

Naj strpnost tvoja bo vrlina, 

da ne prideš do zagate, 

da še ravnatelj hud bo nate.      Ajda Frlic, 6. b 
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KUHANJE Z INVALIDI  

 
Na dan invalidov so me zdravniki povabili, da obiščem invalide in jih kaj novega 
naučim.  
Ker je letos ravno leto kulturne dediščine in ker v prostem času zelo rada kuham, sem 
se odločila, da invalide naučim, kako se pripravi žlikrofe. To se mi je zdela zelo dobra 
ideja, saj prihajam iz okolice Idrije od koder  žlikrofi izvirajo in jih tudi sama velikokrat 
pripravim. Ko sem prišla v bolnišnico in povedala invalidom, da jih bom naučila, kako 
se pripravi žlikrofe so bili vsi zelo navdušeni. Odšli smo v kuhinjo in si razdelili delo.  
Izdelava bila je dolgotrajna in potekala  v več fazah. Najprej je bilo potrebno  pripraviti 
testo. Temu je  sledila izdelava nadeva za žlikrofe, ki je sestavljena iz krompirja, zaseke 
ali prekajene slanine, čebule, začimb in dišavnic. Iz nadeva smo oblikovali  
enakomerne, za lešnik velike kroglice. Nato smo testo na tanko razvaljali in nanj položili 
kroglice nadeva, ga zavihali in med kroglicami stisnili, da so se sprijele  ter tako 
oblikovali  nekakšna ušesca. V vsak žlikrof zgoraj smo vtisnili vdolbinico in na ta način 
so dobili žlikrofi značilno obliko klobuka. Pristavili smo vodo in ko  je zavrela, smo jih 
dali kuhat.  
Naredili smo jih zelo veliko, zato smo se odločili, da jih bomo ponudili tudi zaposlenim 
v bolnišnici. Ko smo pospravili kuhinjo, smo se začeli pogovarjati in čisto smo pozabili 
na čas. Čez nekaj časa  je nekdo vprašal, kdaj bodo žlikrofi kuhani.  
Hitro sem stekla k loncu in ugotovila, da so žlikrofi čisto prekuhani. Vsi smo se začeli 
smejati. Invalidom sem postregla prekuhane žlikrofe in tudi sama sem jih poskusila. 
Na moje presenečenje sploh niso bili slabi. Tudi invalidi so jih zelo hvalili in se hecali, 
da so žlikrofi še boljši, kadar so prekuhani. 
 
Mija Pirnat, 9. c  
 
 
SPROŠČANJE OB USNJU 
 
Na našo šolo hodi enajstletni deček, ki ne sliši. Težko mu je, a s strokovno pomočjo 
psihologinj in dobrih učiteljev je njegov uspeh v šoli skorajda odličen. Temu dečku je 
ime Miha. 
Miha je gluh že od rojstva. Imel je že veliko operacij, a nobena ni bila uspešna. Počasi 
se je naučil živeti s svojo težavo. Je vesel in igriv fantič, ki se sprošča ob čevljarstvu. 
To je stvar, ki ga zanima že od nekdaj, saj je bil njegov ded poklicni čevljar. Že od malih 
nog ga je deda učil postopke izdelovanja. Mihova največja želja je bila delati kot 
poklicni čevljar. A ta želja je bila težko uresničljiva, saj Miha ne bi mogel sprejemati 
naročil ljudi. Tako so minila leta in želja je potonila v pozabo. Nekega dne, ko pa je 
delal v delavnici, je do njega prišel oče in mu povedal oziroma nakazal, da ima naročilo. 
V delavnico je vstopila starejša gospa in s kretnjami nakazala, kaj hoče. Naenkrat je 
začelo prihajati vse več ljudi in vsi so znali kretnje. Mihu se je posvetilo. Vsa njegova 
vas se je naučila kretenj, da bi lahko njemu uresničila sanje. Miha je jokal od veselja. 
Tako se je njegovo delo začelo, pa čeprav le v njegovi domači vasi. 
 
Tinkara Kolenc, 9. a 
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PREDSTAVITEV KULTURNE DEDIŠČINE INVALIDOM 
 
Pri ponedeljkovem pouku nam je učiteljica povedala, da bomo dobili novega sošolca, 
ki je sicer invalid. 
Vsi smo bili presenečeni, saj nismo vedeli, kako bo izgledal. Ali ne bo slišal, videl ali 
pa bo celo na invalidskem vozičku. Povedala pa nam je tudi to, da je letos leto kulturne 
dediščine. Zato nas je vprašala, kdo od nas bi mu predstavil, karkoli povezano s 
kulturno dediščino. Jaz sem se javil in nisem več moral čakati, kdaj bo napočil dan, da 
bom novemu sošolcu predstavil klekljanje. Še isti dan, ko sem prišel domov sem 
poklical babico, ki je bila strastna čipkarica, da bom naslednji dan prišel s sošolcem. 
Babica je rekla, da mu bo pripravila presenečenje. Rekla je, da bo okrog lesene palice 
za slepe ovila čipke. In res jih je. Ko sva naslednji dan prišla s prijateljem, ki je bil slep, 
mu je babi najprej poklonila njeno darilo. Prijatelj z imenom Andrej jo je začel otipavati 
in na koncu rekel, če je to palica ovita v čipko. Odgovoril sem mu z ja. Po mojem 
odgovoru je spustil svojo prejšnjo palico in ni se moral ločiti od palice, ki mu jo je 
podarila babica. Jaz pa sem ga naučil, kako splesti kitko. Nisem mogel verjeti, kako 
hitro se je to naučil in ni hotel nehati plesti kitke. Med pletenjem kitke je imel palico ves 
čas v naročju ter se z njo celo pogovarjal. Bil sem ves iz sebe in ga nisem več motil. 
Ko sem ga pospremil domov, se je babici iskreno zahvalil, od nje pa je odnesel novo 
palico in dva metra dolgo kitko, ki sem mu jo zavil okrog zapestja.  
In zdelo se mi je neverjetno, saj ga nikoli več nisem videl, da pri sebi ne bi imel palice 
moje babice.  
 
 
 
Vall Kravanja, 9. b  
 
 
OPIS OSEBE 
 
Opisala vam bom svojega bratranca Denisa, ki je najstarejši sin moje tete po očetovi 
strani in mi je bil že od nekdaj čudovit človek. 
Rodil se je 25. januarja 1996 v Kranju in danes šteje 22 let. Njegovo stalno bivališče je 
v Žireh. Poleg njega je v družini tudi mlajša polsestra Anamarija, ki obiskuje srednjo 
šolo za strojništvo. Njegova mati dela v Alpini, njegov oče pa je mizar.  
Visok je približno 186 cm in tehta okoli 82 kg. Ima kratke in ravne črne lase. Oči rjave 
oziroma rahlo zelene barve. Okroglo - podolgovat obraz, na katerem skoraj nikoli ne 
manjka črna brada.  
Osnovno šolo je obiskoval v Žireh. Po končani osnovni šoli se je vpisal na Srednjo šolo 
za strojništvo v Škofji Loki. Po poklicu je strojni tehnik in je zaposlen v Poclain 
Hydraulics, kjer preizkuša hidravlične zavorne ventile in dela v treh izmenah, 
dopoldanski, popoldanski in nočni. 
Že v zgodnjih osnovnošolskih letih je imel veliko ljubezni do športa, zato je tudi pričel 
trenirati košarko. V srednji šoli se je treniranju košarke še bolj posvetil, saj v prostem 
času ni počel nič drugega. Treningi so se odvijali v Škofji Loki in mu na dan vzeli od 
ene ure in pol do dveh ur, brez vožnje. Sama vožnja na treninge je bila dolga 60 km, 
kar je predstavljalo dve uri vožnje z avtobusom v obe smeri. Njegovi trenerji so ga imeli 
za zelo pridnega in marljivega. Med drugim je igral košarko tudi v Ameriki v mestu San 
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Franciscu na srednješolskem turnirju, ki se je imenoval Golden State. Izmed vseh 
tekem na tem turnirju je z ekipo zmagal petkrat. Udeležil se je tudi turnirja v Grčiji. Ob 
koncu srednje šole je treniral le še dvakrat tedensko, danes pa je košarka zanj le še 
hobi.  
Njegov običajen delovni dan se navadno začne tako, da zjutraj vstane, se umije, poje 
zajtrk in gre v službo. Ko pride iz službe,  poje kosilo. Nato se ukvarja s kakšnim od 
njegovih številnih hobijev. Spat se odpravi - odvisno od urnika dela.  
V prostem času se posveča športu, pomaga tudi pri treniranju košarke mlajših deklic 
ter hodi na telovadbo v fitnes. Uživa tudi ob večjih fizičnih naporih. Nikoli pa ne pozabi 
na svoje prijatelje in svojo punco Karin. 
Poleg športa se rad vozi s svojim avtomobilom in obožuje hrano. Najbolj od vsega ne 
mara vstajati zgodaj, počasnih, nestrpnih ljudi in majhnih porcij hrane. Obožuje 
krompirjeve žgance in ješprenj. Hrano, ki je ne mara jesti bi težko našli, a ima še 
vseeno raje kakšno drugo, kot svinjsko meso. Njegovi najljubši pijači pa sta ledeni čaj 
in kokakola. Najraje od vsega nosi trenerke, puloverje, udobna, ohlapna oblačila in 
zmeraj nosi udobno športno obutev. Najbolj neprijetno se počuti ob nošenju oprijetih 
kavbojk, natikačev, ostale poletne obutve in elegantnih čevljev.  
Zase pravi, da je miren, pameten in iznajdljiv, saj ga različne situacije ne spravijo hitro 
s tira. Je tudi pozoren in prijazen. Rad zamuja, kar je ena od njegovih redkih slabih 
lastnosti. Vedno je lačen, tudi če veliko poje. Ne mara preizkušati novih stvari in se raje 
drži tistega kar dobro pozna. Je zelo pazljiv in preračunljiv, saj nikoli ne reče nekaj ali 
naredi, preden dobro premisli. Je tudi sramežljiv, predvsem pri spoznavanju novih ljudi. 
Ima majhen krog prijateljev in velik krog znancev. Njegovo ljubezen do športa je 
izražala in še vedno izraža tudi njegova tekmovalnost in trma. Vedno se na vso moč 
trudi, da bi nekoga premagal, če si bo to zadal. Se tudi hitro uči in zelo rad ustvarja. 
Zanimajo ga tudi različne ročne spretnosti, kot so različne obdelave lesa in drugih 
materialov. Zato tudi rad opravlja svojo službo. Njegov stric oziroma moj oče, ga ima 
za zelo pridnega in zanesljivega, saj zmeraj, ko ga potrebuje se lahko zanese nanj in 
ga ne pusti na cedilu, ker rad pomaga. Pravi tudi, da je zelo vztrajen, saj mu neuspehi 
ne preprečijo, da bi dosegel cilj. Ko sem bila majhna sem imela Denisa, za nekakšen 
vzor, saj me je znal vedno nasmejati in je bil vedno prijazen do mene. Tudi sedaj mu 
še vedno uspeva iz mene spraviti smeh.  
Za zaključek lahko povem, da sem zelo ponosna nanj in se od njegovih lastnosti in 
zanimivih izkušenj, lahko veliko naučim.  
 
Ivana Novak, 9. a  
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Leto 2018 s sloganom Kjer preteklost sreča prihodnost je leto evropske kulturne 
dediščine. Na prvi pogled gre za dve časovno nepovezani obdobji, pa kljub temu 
je namenjeno otrokom in mladim, ki bodo postali skrbniki naše dediščine za 
prihodnje rodove. Pri pouku slovenščine se tega zavedamo in Loško muzejsko 
društvo nas je z literarnim natečajem Tole moram povedat spodbudilo k pisanju 
prispevkov in še pred tem k srečanju sodobnega otroka s preteklimi otroki, 
danes starejšimi občani. Osmošolci in devetošolci so zapisali pripovedi svojih 
(pra)babic, (pra)dedkov, sosedov … Tema ni bila omejena, so pa zapisi po 
pripovedih resnični in obsegajo predvsem način življenja včasih. Od 
posameznih prigod do splošnih življenjskih situacij. 
 
 
 »TOLE MORAM POVEDAT« 
 
V pogovoru s starim očetom mi je bila dana možnost izvedeti, kako je potekalo šolanje 
nekoč. V izpolnjevanju šolske naloge sem se obrnil na starega očeta s prošnjo, da mi 
kaj več pove o izobraževanju nekoč. Povedal mi je, da je bila osnovna šola v Žireh 
ustanovljena leta 1778, uradni datum začetka šole pa je 1817. Začetki tega šolanja so 
se bistveno razlikovali od načina, ki smo ga vajeni danes. Pouk je bil v začetku omejen 
največ na tri razrede, osredotočen je bil na učenju branja, pisanja in računanja. Velik 
poudarek pa je bil na verouku. Učenci, ki so obiskovali šolo iz hribovskih vasi, so k 
pouku prihajali le dvakrat ali trikrat na teden, to so imenovali hribovska šola. Učenci z 
ravninskih predelov so imeli pouk razširjen na vse dneve v tednu, razen nedelje. O tem 
mi je stari oče pripovedoval na podlagi pripovedi njegovih staršev. Iz svojega otroštva 
mi je povedal, da je med drugo svetovno vojno eno leto obiskoval nemško šolo. Pouk 
je potekal v nemščini, ena od večjih razlik v primerjavi z današnjo šolo je bil v načinu 
redovanja. Najboljša ocena je bila ena, najslabša pa pet. Pri tem je treba omeniti tudi 
odnos učitelja do učencev. V prejšnjih časih je bila nedisciplina ali pa tudi slabo znanje 
zelo strogo kaznovano. Učence z velikimi prekrški so po pouku zadržali v šoli, kjer so 
morali za kazen stati v kotu ali pa določene stavke, ki jih med rednim poukom niso 
obvladali pisati tudi po trideset ali štiridesetkrat, npr.: »V šoli se moram obnašati 
spodobno in pazljivo poslušati svojega učitelja.«  
Po drugi svetovni vojni se je način pouka v precejšnji meri spremenil. Po četrtem 
razredu je bila uvedena nižja gimnazija, ki so jo kasneje preimenovali v osemletko. V 
nižji gimnaziji je bil uveden predmetni pouk, ki ga poznamo tudi danes v devetletki. 
Značilno za žirovsko šolo v povojnih letih je bil velik poudarek na kulturnem 
udejstvovanju, ki se je izvajal izven  šolskega programa. Mnogi starejši se spominjajo 
profesorice Darinke Končeve, ki je napisala Žirovsko pravljico. S to pravljico so učenci 
nastopili na ljubljanskem radiu pa tudi po nekaterih okoliških krajih.  
 
O dogodkih,  nanašajočih se na šolanje nekoč, bi mi stari oče lahko še marsikaj 
povedal, žal pa so mu nekateri dogodki že tudi nekoliko zbledeli iz spomina. 
 
 
Vid Žakelj, 8. a  - To mi je povedal stari ata Anton Žakelj, star 81 let. 
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___________________________________________________________________  
                             
 
 
Ko je še moja babi hodila v šolo, so umazano perilo prali v škafu vode in praška, nato 
pa so jih udarjali ob periunk, če pa so imela oblačila samo madež, so jih dali na sonce 
in jih enakomerno polivali z vodo, ostalo je naredilo sonce. Steklenice so pomivali tako, 
da so vanje dali pesek in vodo, nato pa so tresli, to se uporablja tudi danes, posodo pa 
so zdrgnili s pepelom, nato pa so jo oprali. Takrat še niso imeli hidravlike, zato so 
uporabljali tramoforko, to je debela vrečka, v katero so nalili vročo vodo in jo dali pod 
odejo, da jih ni zeblo. Takrat so šivali na roke, zato so poznali veliko več načinov 
šivanja kot danes. Obuvali so se večino samo v škornje in sandale. V trgovinah so 
imeli samo bel in črn kruh, drugega so spekli doma, ni bilo nič plastike niti mleka, zato 
so ga hodili iskat h kmetom. Potice so jedli samo za velike praznike, pa še takrat so 
morali za makovo potico mak zmleti v malnu. Šola je bila razdeljena na dva termina: 
popoldne 1., 2., 3., 4. in 5. razredi, dopoldne pa 6., 7., 8. in 9. razredi. Pozimi so 
nekateri porabili dve uri do šole, prišli pa so čisto premočeni, zato so s sabo nosili suha 
oblačila, kolesa so pa bila samo v velikosti odraslih, imeli pa so leseno skirco, ki se je 
ogromnokrat pokvarila ali uničila. Pisali so s svinčniki in s peresi in tinto, za katere so 
imeli predalčke na mizi, flomastrov pa takrat še niso poznali. V šoli so imeli iste 
predmete kot danes, niso pa imeli dopolnilnega in dodatnega pouka, za športno niso 
imeli telovadnice, za tehniko pa tudi nobenega stroja ne. V učilnicah so imeli velike 
zelene peči, ki jih je hišnik vsak dan ob petih zakuril. Včasih so pri telovadbi nosili drva, 
da so imeli toplo. Takrat so bili avtomobili zelo redki, telefonov pa sploh ni bilo, zato pa 
so poznali več zunanjih iger, na primer zelo radi so se šli partizane in Nemce: razdelili 
so se v skupine, se lovili, skrivali in se streljali z lesenimi puškami ali pa so se preganjali 
s svojimi lesenimi konjički, poznali so tudi ristanc. Kopali so se v škafu v kuhinji.  
Banane so spoznali še kasneje, drugo sadje pa so hodili iskat h kmetom. Običajno so 
jedli turšno župo, fižol, zelje, krompirjeve žgance, krompir in repo, kdaj pa kdaj pa so 
si privoščili sardele iz konzerve. Ker niso imeli povsod veliko denarja, so v hiši imeli 
vsak svoj krožnik in skodelo, krožniki so bili železni, da se jim niso razbili, skodele pa 
so bile steklene. Doma in nekateri tudi v šoli so nosili predpasnike da se ne bi umazali 
in popackali, ker takrat ni bilo tako enostavno prati. Domačih živali niso imeli, le na 
kmetijah pse, kokoši, mačke … V hiši so imeli divan, da se je lastnik po kosilu lahko 
na njem spočil, to je kot lesena postelja brez stranic. Ko je prišel gospod v vas žagat 
drva s svojo mašino, jo je kar s palico, ki je imela po sredini žico priklopil na električno 
napeljavo, ki je vodila v hišo. Takrat so bile hiše veliko manjše kot zdaj. Ko so se selili 
iz hiš, ni bilo nobenega kamiona, da bi odpeljal pohištvo, namesto tega je prišel voz, 
vprežen s konji. Potovali so le z avtobusom, pa še to bolj poredko. Za vse te informacije 
sem vprašal svojo babi Majdo Sedej. 
 
Andraž Sedej, 8. c razred 
___________________________________________________________________  
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Pogovarjala sem se s svojo staro mamo, ki se je kot otrok malo igrala, saj je živela na 
kmetiji , vendar mi je vseeno znala povedala nekaj stvari, ki so jo veselile v prostem 
času ali na splošno. Velikokrat se je igrala človek ne jezi se, harcel, ristanc, hodila je 
s  hoduljam, igrali so se med dvema ognjema, črni peter ... Ker pa je imela veliko 
družino, se pravi, da je imela veliko bratov in sester, ji ni bilo nikoli dolgčas, kadar pa 
je bila sama doma, pa je klekljala, predla, štrlikala ali  pa kaj podobnega, to seveda 
počne še danes, kadar zapade prvi sneg takrat nam zašije 
kakšne  strgane  volnene  štunfe  ali pa kaj podobnega. Tudi sedaj, ko je mama že 
stara, si kdaj pa kdaj najde čas  za nas vnukinje in vnuke, da se malo poigra kak človek 
ne jezi se ali pa kakšne podobne igrice in pa norčije ... Moja mama me je že kot otroka 
velikokrat naučila kakšne igrice ali podobnega, zato se nanjo ponosna, ne glede nato 
če se kdaj kaj spreva. 
 
Veronika Strlič, 8. b 
 
Angela  Strlič 81 let 
 

 
 
Moja stara mama Ana Pavla, ki je stara 81 let, mi je pripovedovala vse o "starih časih".  
Ko je bila moja mama otrok, so spali na "plevnicah". To so vzmetnice, napolnjene z 
koruznim perjem. Doma so veliko delali na vrtu ter pomagali pri opravilih. Največkrat 
so jedli notranjske žgance. Na misel ji pride spomin, ko kdo omeni "stare čase", kako 
je njen brat zlomil svojo nogo. Zgodilo se je tako: z bratom sta se igrala na dvorišču, 
ko je nekaj padlo za omaro, ki je bila naslonjena na zid. Moja mama je prepričala 
svojega brata, naj pobere tisto stvar. Njen brat je pobral stvar, ko je omara padla mu 
na nogo ter jo zlomila. O svojem preživetem prostem času pa mi je povedala, da so se 
igrali s kolebnico, nabirali kostanj ter se igrali veliko različnih iger na prostem. Pozimi 
pa so se sankali ter greli ob peči. 
Poleg moje stare mame sem vprašala še mojega atija Mateja Kolenca. Star je 50 let 
ter imel je že nekaj zanimivih dogodivščin. Ena izmed njih pa je bila tudi ta, ko je prišel 
domov ter ponesreči s kolesom zapeljal z mosta za hišo. Most je bil brez ograje in 
nizek, zato se ni poškodoval. Padel je naravnost v koprive. Zanimivo mi je pa tudi, ko 
je s prijateljem šel na pokopališče ter tam vzel polno sveč. Vosek od sveč sta stopila 
ter domače rečeno "packala" z voskom. Moj ati ter njegova mama bi oba raje šla nazaj 
v svoje čase otroštva, ker je bilo zelo lepo ter manj stresno. 
 
Petra Kolenc Jereb, 8. c 
 

 
V prvem razredu osnovne šole  je moj stric prišel v šolo brez naloge. Ko je učiteljica 
pregledovala nalogo, je on ni imel. Učiteljica je vedela, de je on zelo marljiv in priden v 
šoli. Vendar bi bilo krivično do ostalih učencev, da mu ne bi dala podpisa. Zato je dobil 
podpis. Ko je prišel domov, ni hotel dati mami podpisati, saj je imela veliko dela z 
gradnjo hiše, in je ni želel obremenjevati s tem. Zato je na list sam podpisal mamo. Ko 
je učiteljica pregledala podpis, se je začela smejati, saj je na listu pisalo Moja Mami. 
 
Neva Gladek, 8. a 



Glasilo učencev Osnovne šole Žiri 

 šolsko leto 2018/2019  
 

46 

 
ŽIRI IN ZAČETKI ALPINE 
 
Mama, ki je stara 80 let, se spominja takole. 
Po vojni so bile Žiri skromne in na pol podrte. Ljudje so z veseljem začeli popravljati 
stavbe, ki so se v vojski uničile. S še večjim veseljem pa so začeli graditi Alpino. Gradili 
so jo brez kakršnih koli strojev, delali so ročno in bili veseli, da bodo imeli službe. Alpino 
so vsi Žirovci delali z velikim veseljem, zato jo imamo še danes za svojo. Kdor je imel 
konja, takrat so bili edino prevozno sredstvo, je pomagal pri dovažanju peska. Kmetje 
so dajali les, skratka vsak je dal, kar je lahko. Otroci so pomagali tako, da so opeke, ki 
so bile zložene pri cesti dali v vagončke in jih odpeljali do stavbe, tam pa so jih podajali. 
Čez tri leta so začeli delati Zadružni dom, vse na isti način. Preden so Zadružni dom 
začeli graditi, je tam stala hiša, v kateri je bila občina. Žiri so se stalno spreminjale, 
gradile so se nove hiše, šola. Otroci so po vojni imeli pouk vsepovsod: v gasilskem 
domu, pr' Zajc, na Dobračevi, dve  leti tudi v novi šoli. V njej so bile le učilnice, namesto 
hodnika pa so bile deske. V šolo so hodili peš. K pouku so radi hodili. Malice niso imeli. 
Za vse predmete so imeli le en zvezek, barvic še ni bilo. Imeli pa so že klekljarsko šolo, 
in sicer v Stari vasi Pr'Humc in Pr' Zajc. V tistem času so bile Žiri bolj kmečko naselje, 
sedaj pa je prevladala industrija. Ko je moja mama leta 1958 prišla v Račevo, je bila 
cesta do nje kolovozna. Če bi mamo moje mame danes pripeljali v Žiri in jo odložili 
pred Zadružnim domom, verjetno ne bi vedela, kje je, razen če bi prepoznala reko 
Račevo.  
 
Neja Bogataj, 8. b 
Pripovedovala: Pavla Bogataj, 80 let 
 

 
ŽIVLJENJE VČASIH 
 
O življenju včasih sem povprašala mamo iz Jarčje Doline in ata z Gabrške Gore, oba 
sta stara 61 let. Povedala sta mi o delu doma, kako so služili denar, kaj so počeli na 
poti v šolo in nazaj, prehrani …  
Pri atu doma je bilo pet otrok. Mama ni hodila v službo, oče pa je sekal drevesa. Doma 
so imeli konja in po navadi dve kravi. Dodaten denar za osnovne surovine so dobili 
tudi ob prodaji masla. Ata mi je opisal postopek izdelave, ki so se ga držali otroci pri 
hiši. Ko je njihov ata pomolzel krave, so morali najprej sestaviti posnemovalnik mleka, 
ki je ločeval mleko in smetano. Da je deloval, je bilo potrebno pravilno sestaviti več kot 
sto kosov. Nato so v posnemovalnik zgoraj vlili 
mleko in vrteli ročko. V eno posodo je odtekalo 
mleko, v drugo pa smetana. Smetano so ločevali 
od mleka vsak dan, medtem ko so maslo izdelovali 
enkrat na teden, ko se je nabralo dovolj smetane. 
Smetano so vlili v ''pino'', ki je posoda z lopatkami 
za mešanje. Da se je smetana zgostila v maslo, so 
morali ročko vrteti kar štiri ure, kar ni bilo lahko. 
Med delom so se otroci menjavali. Ko se ročke ni 
dalo več vrteti, se je smetana dovolj zgostila. 
Napolnili so pollitrske lesene modele z reliefom 
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rože. Mama je nato maslo v modelu lepo obrezala, da je bila 
površina gladka. Modele je obrnila okoli na papir in kasneje 
vzela maslo ven. Maslo je bilo izključno za prodajo in ga 
doma niso jedli. Z denarjem so si kupili moko, sladkor, sol, 
šolske potrebščine … 
Ata in dva njegova brata so kot otroci z očetom hodili kosit 
na kmetijo, 3 km od doma. Tja so hodili z vozom in konjem 
Juncem. Gospodinja tam je bila zelo prijazna in jim je vedno 
odrezala velik kos kruha, ga namazala z maslom in čez 
posula sladkor. Ravno zaradi tega so tja zelo radi hodili. Ko 
so končali z delom, so seno naložili na voz. Domov so se po 
navadi vračali v temi, zato so morali biti zelo previdni. Če bi 
kdo padel z voza, bi ga lahko voz povozil. Na kupu sena pa se je bilo težko obdržati, 
zato so se morali res dobro držati voza. Ata pravi, da je bilo delo vredno že zaradi 
tistega kosa kruha, ki so ga otroci zelo radi pojedli. 
Ata je hodil v tri različne šole. Prva štiri leta je hodil v Javorje (peš), nato v Poljane in 
zadnje leto v Gorenjo vas z avtobusom. Do šole v Javorjah so otroci hodili 4 km. V šolo 
je hodil z drugimi otroci iz vasi. Ko so enkrat hodili iz šole, so se odločili, da se bodo 
malo pohecali. Na približno vsakih 100 metrov so nalomili palice in jih postavili po cesti. 
Ko so prišli domov, so jih s košem poslali nazaj, da pospravijo vse palice in jih prinesejo 
nazaj, da bi živina z njih pojedla listje. Ko so končali s pospravljanjem, je bil že večer. 
Ata pravi, da se ne spomni, čigava ideja je bila, da so postavili palice po cesti.  
Pravi tudi, da ko so otroci prišli iz šole domov, so najprej morali opraviti domače delo, 
šele nato pa so naredili nalogo in se učili. Rekel je, da v šolo ni nikoli prišel brez naloge, 
je pa kdaj bila bolj površno narejena. 
 
Mama in otroci pri hiši so poletne počitnice preživeli 
doma (na fotografijah je stara hiša moje mame, zdaj 
že podrta). Enkrat sta na počitnice prišla dva 
bratranca, ki sta dva tedna spala kar na senu v 
zgornjem nadstropju hiše. Drugi so spali v ''hiši'' in 
''kamri''. Skupaj so hodili nabirat borovnice, kar so 
počeli do petih popoldne. Če jih je bilo dovolj, so se 
peš odpravili iz Jarčje doline na Selo, kjer so jih 
prodali. Za kaj so denar porabili, pa se ne spomni. 

Nazaj grede sta 
bratranca v potoku lovila ribe. Če sta imela kaj sreče, 
so jih imeli za kosilo. Drugače so večinoma jedli 
krompir, juhe in doma pečen kruh. Kadar so imeli 
gobe, pa so naredili gobji golaž iz krompirja in gob. Pili 
so domače mleko (imeli so eno kravo). Kuhali so v črni 
kuhinji, na štedilniku na drva (na fotografiji).  
V šolo je hodila s sosedovimi otroki. Hodili so peš in 
pot je bila kar dolga. Iz Jarčje doline so šli na Ledinico 
in nato v Žiri. Malice v šoli na začetku leta ni bilo, saj 

so jo lahko naročili le po kakšnih dveh tednih. Zato so jeseni od doma prinesli hruške 
in imeli so toliko denarja, da so si kupili kakšno žemljo. Povedala mi je o enem 
dogodku, ki se ji je vtisnil v spomin, ko so pozimi hodili iz šole domov. Takrat je z njimi 
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hodila tudi ena starejša deklica, ki se je rada zabavala. Po poti so se veliko potepali in 
pozimi so našli nek zaledenel graben. Tam so se potem drsali in ker je bil led tanek, je 
tista deklica, ki se je rada norčevala, padla v vodo in bila cela mokra.  
Mama pravi, da se je bala hoditi v šolo in nazaj, ker je bil del poti po gozdu. A dokler 
je bila skupaj z drugimi otroci, ni bilo problema. Ker pa je ona živela najdlje od šole, je 
morala del prehoditi sama. Prijateljica jo je pospremila do gozda ali kakšen korak dlje 
in od tam naprej je morala mama sama skozi gozd. Da je ni bilo tako strah, sta ona in 
prijateljica vpili in se ''pogovarjali'', dokler ni prišla iz gozda.  
 
Ata: Marijan Dolenec 
Mama: Irma Dolenec 
Nika Dolenec, 8. a 
 

 
Pripovedovalec: Očetova teta – Manca Podobnik 
Starost: 79 let 
 
"V šolo sem začela hoditi, ko sem imela sedem let. Med vojno je bila šola porušena, 
tako smo prvošolčki imeli pouk v Žireh v gasilskem domu. Poleti smo bili večinoma 
bosi, če je deževalo smo dali na glavo raševnate vreče od krompirja. To ni bilo takrat 
nič čudnega, saj so vsi delali tako. Pozimi smo obuli od domačega čevljarja narejene 
pohodne čevlje. Nogavice smo imeli "štrikane" iz ovčje volne, ki so se v težkih čevljih 
hitro strgale. Tako smo pri vseh hišah zvečer krpali nogavice, ali "štrikali" nove. Večina 
žensk je klekljala, dolgo v noč. Vsak dinar je bil potreben za preživetje. Takrat smo vse 
deklice nosile krilo, zato smo pozimi imele čisto prezeble noge. To pa nas ni motilo, da 
bi se popoldan šli sankat ali pa drsat na led. Zvečer pa smo se fižolčkali. To je bila na 
karton narisana igra (pozneje človek ne jezi se). Televizije takrat še ni bilo. Prava 
senzacija je bila, ko smo v domu (današnji Partizan) dobili radio. Vsi so klicali "Živijo 
svoboda, dom je odprt in radio bo godel". 
Potem se je začelo graditi šolo in tudi otroci smo pomagali graditi. Tudi čevljarji so si 
sami ob kruhu in vodi zgradili svojo Alpino, zato ni čudno, da jo niso pustili. Od blizu in 
od daleč so gazili sneg za ljubi kruhek. Potem so naredili velik lesen plug, in kmetje so 
vpregli 8 parov konj, da so očistili sneg s ceste vse od Smrečja do Trebije. Ljudje so 
jim radi ponudili žganje, zato so se furmani nemalokrat tudi stepli. "Joj, kakšen lep 
dan," smo se smejale ženske. 
Kmetijskih strojev takrat ni bilo. Ročno se je kosilo in za večji travnik se je zgodaj zjutraj 
zbralo 6 ali več koscev. Za žejo so pili jabolčnik, za kosilo pa jedli zelje in štruklje. Ko 
so končali so zavriskali. 
Na njivah pa so vso vročino dneva prenašale na kolenih ženske, domače in sosednje. 
Selile so se iz ene njive do druge, dokler ni bilo povsod opleto, do pozne jeseni. To so 
bile dolge njive krompirja, korenja, repe, prosa, zelja in fižola. 
Tedaj je bila to res popolna oskrba. Jedilnik je bil preprost, toda zdrav. 6 dni smo imeli 
zelje, potem pa nedelja. Zraven pa en dan žganci, en dan kaša, en dan ričet. Če je pa 
zraven bil še prašiček, je bilo še boljše. Zvečer je bila turšna (koruzna) juha. Tavčar je 
napisal: "Poljanska dolina bi morala postaviti spomenik koruzi, ker nas je vse gor 
spravila. 
 
Jan Gantar, 8.a 
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 Povedal vam bom, kako so delali v časih, kako so bili oblečeni  in kako je bilo v šolah:                                        
 
Orali so z voli. Sejali so iz ročno pletenih košar in želi s srpi. Koruzo so sadili ročno, z 
motikami so jo najprej okopavali in nato ročno trgali, sledilo je ličkanje. kjer se je zbralo 
več sosedov in se je znalo zavleči dolgo v noč. Pri izdelavi drv so drevesa podirali s 
cug žago oziroma z veliko žago, nato pa so drva razcepili s sekiro. Kosili so s koso in 
grabili z lesenimi grabljami, ki so bile seveda narejene doma. Posušeno seno je nato 
moški naložil na karple, dal na hrbet in nesel domov za živino. Živino so napajali v 
lesenih koritih. Pasel jo je pastir na pašniku. Hiše so bile lesene z majhnimi okni, krite 
s slamo ali pa z lesenimi skodlami. Kuhali so v zidanih štedilnikih žlice in vilice pa so 
bile lesene. Ko so potrebovali vodo, so jo odšli iskat v potok s škafi. Na ribežnih so si 
ročno prali oblačila. Pri velikih družinah so morali otroci služiti pri drugih kmetih, da so 
preživeli. Hodili so bosi ali pa z lesenimi coklami, čevljev sploh niso poznali, nosili so 
lanene hlače in volnene puloverje, ki so nam jih pletle babice. Babice pa so tudi predle 
volno na kolovratih. Ker ni bilo denarja in elektrike, so si morali otroci svetiti z lesenimi 
trskami ali pa s svečnikom. V šoli niso poznali ne zvezkov in ne svinčnikov. Pisali so 
na tablice s kamenčki ali pa s kredo, ki so jo nosili v malem nahrbtniku iz lanenega 
prta.  
 
Maj Demšar, 8. a 
 

 
 
Tako kot včasih tudi danes opravljamo dela na polju, vendar pa se ta zelo razlikujejo 
od dela včasih. Včasih so morali vsa kmečka opravila opravljati na roke, danes pa le 
ta opravljamo s sodobno mehanizacijo. 
Za dober pridelek na polju so njivo pognojili že jeseni. To delo so opravljali s pomočjo 
konjev in juncev. Gnoj so z vozovi razvozili na njivo, potem pa so ga z vilami 'nakidali' 
na njivo in ga raztrosili. Nekatera izmed žit so posejali že jeseni, druga pa spomladi. 
Sejali so s pomočjo 'sjaunce' – to je bila zelo gosto pletena košara za žito.  
Njivo so tako pustili počivati do spomladi, takrat pa so jo s plugom 'preorali' in 'zbranali'.  
To delo so opravljali z voli, kateri so bili last bajtarjev, premožnejši pa so imeli konje. 
Takrat so posejali še ostala žita in zelenjavo. Med uspevanjem žita so pleli na roke, s 
pomočjo 'matike'. 
Od žit so sejali predvsem pšenico (za moko), ovs (za živali), ječmen (za'ješprejn' – jed 
iz ječmena, krompirja in suhega mesa), rž (za moko), proso (za kašo), ajdo in koruzo 
(za moko). Pomladi pa so 'usadil' krompir, kolerabo, repo, peso, solato in zelje (zelja 
so posadili največ, da so ga lahko skisali in ga imeli še za zimo). Buče so sadili med 
koruzo, le-te pa so bile samo za prašiče. Paradižnika in paprike niso poznali. 
Ko je bil čas za pobiranje krompirja oz. žetje žita, so domačini povabili na delo svoje 
znance, ki doma niso imeli kmetije, da so jim pomagali, v zameno pa so dobili nekaj 
žita oz. krompirja. Žito so želi ročno (s pomočjo srpa – pripomoček, ki ima lesen ročaj 
in ukrivljeno ostro rezilo), krompir pa so prav tako pobirali na roke. Zbirali so 'tadebeu' 
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krompir za prehrano ljudi, 'tadrobn' za prašiče in 'semenskiga', ki so ga naslednje leto 
posadili. 
Ko so vso žito poželi, so ga spravili v lesene skrinje, te pa so dali v kaščo. Krompir in 
ostalo zelenjavo so shranili v 'keudar'. Zelje so jeseni naribali in ga dali v lesene sode, 
da se je skisal. 
V tem besedilu je prikazano, da je bilo delo včasih napornejše kot danes, zato pa so 
se ljudje veliko več družili. 
 
Larisa Režen, 8.b 
 
Pripovedovala mi je mama Ivana Pivk (55 let) 
 
 

 
 
Moja pramama je v prvi in drugi razred hodila v italijansko šolo v Ledine.  
Ob koncu drugega razreda so begunili v Gorico. Ko so prišli nazaj domov, so našli 
veliko razdejanje. Pričela se je druga svetovna vojna. Nato so se šolali v slovenski šoli 
v gasilskem domu Ledine. Mnogokrat so tekli čez grič, ker se je začelo streljanje. Prišli 
so Nemci in jih postavili pred hišo, da bi jih postrelili. Po več urah pogajanj so jih 
izpustili, a očeta odgnali v internacijo. V tem času je moja pramama dorasla in poprijela 
za težko delo. 
Perilo so prali na roke ob mrzlem studencu pod hišo. Milo so naredili sami. Zvečer so 
si svetili s petrolejkami in si pripovedovali zgodbe.  
Pri trinajstih letih je odšla na delo na večjo kmetijo in tako zaslužila kruh za celotno 
družino.  
Pri devetnajstih letih je dobila službo v Alpini. Bila je zelo vesela. V Alpini je spoznala 
svojega moža. Iz skromnih zaslužkov sta začela graditi hišo in hodila v prejšnji dom v 
Govejk. Zgodaj zjutraj sta odšla na delo v Alpino, popoldne pa ročno kopala "grunt". 
Jedla sta večinoma zelje. 
Ko je bila hiša zgrajena, sta se z možem vselila, sicer ni bilo toplote, a grela ju je 
ljubezen. 
Vse to mi je povedala pramama Marija Gantar, stara 83 let.  
 
Žan Mai Matjašec, 8.c 
 
___________________________________________________________________  
 
Božič v otroštvu sedeminsedemdesetletnice. 
Povedala je: 
En dan pred božičem se je vse pospravilo, pomilo in okrasilo, postavili smo jaslice. 
Preko večera smo blagoslovili stanovanje ter jaslice, vsak prostor posebej in zraven 
molili vse tri dele rožnega venca. Nato smo se pripravili, da smo odšli k polnočnici. K 
polnočnici smo odšli vsi, cela družina. K polnočnici smo hodili peš, saj se takrat  nismo 
vozili z avtom. Po koncu polnočnice smo se nazaj odpravili peš. Ko smo prispeli 
domov, smo odšli spat . 
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Če je bil božič v soboto, smo v nedeljo imeli navadno nedeljsko kosilo, tudi če je bil 
božič med tedenskimi dnevi, smo naslednji dan imeli navadno kosilo kot zmeraj, saj za 
ta čas ni bilo neke posebne jedi, vsaj pri nas ne. 
Za božič se nismo obdarovali ali si nosili darila, kot je ponekod danes. Danes ponekod 
tudi hodijo po hišah ter voščijo vesel božič, no mi pa smo ostali doma in se družili z 
družino in molili. 
 
Njene misli: 
"Tako lep kot je bil božič, takrat zame božič ne bo več tak," je še dodala. Takrat je bilo 
vse belo in praznično. Še zdaj se spomnim, ko sem pri vsakem blagoslovu naše hiše 
molila in držala jezuščka v rokah. 
 
Povedala mi je moja mama. Starost 77 let. 
Laura Laknar, 9. razred 
 
 
 
___________________________________________________________________  
 
Moja prababica ima danes 82 let. 
Pripovedovala mi je, kako je kot majhna deklica hodila vsak dan k stari mami, ki je 
živela blizu nje. Ona je imela kmetijo. Tam so se dogajale različne dejavnosti, za tiste 
čase, ko se je delo na njivi opravljalo vse ročno.  Ko so žanjice žele pšenico, sem jim 
nosila vodo iz studenca, ker so bile žejne. Pobirala sem klasje, ki pa ni smel nobeden 
klas žita propasti na njivi . Kajti takrat je bilo veliko spoštovanja do kruha. 
 
Gašper Kunc, 9. c 
 
___________________________________________________________________  
 
Moja mama mi je povedala, da je njen ata (Matic Kavčič) imel t. i. »nadnaravno moč 
nad kačami«, še posebej nad modrasi. Samo zažvižgal je in modras je prišel k njemu. 
Potem naj bi ga posadil na glavo in ga pokril s klobukom. Vedno je pravil, da kralja 
modrasov ne smeš nikoli ubiti in nihče razen njega ni vedel, kdo je pravzaprav kralj 
modrasov. Seveda jih je lovil z namenom. Ker je v tistem času zbolelo veliko živine, je 
iz kač izdeloval zdravila. Po pripovedovanju mame naj bi modrase skrbno posušil in jih 
nato zmlel na mlinčku za kavo. Dobljen izdelek je položil na košček kruha in nekaj 
zaklel. Njegova žena se je čudila, kje je dobil toliko kruha, ko ga pa še za otroke komaj 
dobi. Nihče ni pravzaprav natančno vedel, kakšne besede je izgovoril, a vedno naj bi 
žival ozdravela. 
Mama pa mi je še povedala, da naj bi imel njegov oče še večjo moč nad modrasi.  
  
Zgodbo je povedala Cecilija Mlinar, 64 let 
Tjaša Bogataj, 9. c 
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OTROŠTVO IN DELO MOJE STARE MAME         
 
Moja stara mama je stara 66 let. Ime ji je Tončka Jereb in ona mi je pravila tako:  
V otroštvu se je imela zelo lepo. Doma je bila na vasi, ki se je imenovala Sveti Duh. Ta 
vasica stoji v Škofji Loki. Pri hiši je bilo sedem otrok. Najbolj se rada spominja otroških 
iger iz preteklosti, ki so se jih igrali otroci na vasi. Spominja pa se tudi rada zimskih iger 
na snegu. V šolo je hodila v Škofjo Loko. Zelo rada je pazila sosedove otroke, ki so jih 
pripeljali v varstvo. V Škofji Loki je živela 20 let, dokler ni spoznala lepega fanta iz Žirov 
ter prelepe vasice, imenovane Račeva. Takrat se je zaljubila in se preselila v Račevo. 
Ko se je vselila, si je najprej poiskala delo v Polixu, kjer je izdelovala šolske copate za 
otroke. Stari mami ni nikoli zmanjkalo dela, saj je imela dva otroka. Skupaj so 
obdelovali malo manjšo kmetijo in vlagali za novo hišo. Ko sta bila otroka v žirovski 
šoli, sta ata in mama sama poskrbela za red na kmetiji. Delo sta imela ob različnih 
urah. Mama je kdaj hodila na delo zjutraj in je ata poskrbel za kmetijo, ko pa je ata 
delal popoldne ali takrat, ko mama ni imela dela, je ona poskrbela za kmetijo. Včasih 
je tudi sama sedla na kosilnico in pokosila travo, nato pa jo je še posušila z obračanjem, 
da je nastala seno. Sedaj ji tega ni potrebno več početi, saj imamo na kmetiji stroje ter 
dva pridna njena otroka ter njene tri vnuke. Sama pa zdaj poskrbi za najboljšo 
zasluženo malico. Ko pa je Polix propadel, si je morala poiskati drugo službo. Odločila 
se je, da bo delala v Alpini in da bo tam dočakala svojo pokojnino. V Alpini je robila 
podplate, da so bili bolj trdni. Z delom v Alpini je bila zelo zadovoljna, saj je imela zelo 
dobre prijateljice in so se zelo dobro razumele ter zabavale. Ko je končno dočakala 
pokojnino, jo je doma čakalo zelo prijetno delo, saj je pazila na najmlajšo vnukinjo.  
Pokojnino prejema  zdaj že štirinajst let in se prav dobro počuti brez službe, saj ima 
doma kdaj kar dosti dela. Zdaj jo v Alpini nadomešča njena hči in je zelo zadovoljna. 
Moja stara mama je sedaj zelo vesela in srečna.  
Jaz pa mislim, da take mame nima nihče drug na svetu.  
 
Iris Jereb, 8. a 
 

 
V STARIH ČASIH 
 
Včasih, ko še niso imeli modernih naprav,  kot so računalnik, tablica, pametni telefon, 
so se vsi skupaj posedli okrog mize in medtem, ko je nekdo bral, so drugi poslušali. 
Zjutraj so v šolo hodili peš tudi, če je bila še tema. Učnih pripomočkov so imeli zelo 
malo, ponavadi eno pisalo in zvezek. Ko so prišli domov, so staršem pomagali pri delu. 
S konji so orali zemljo, želi pšenico, s koso kosili travo. V prostem času, ki ga ni bilo 
veliko, so igrali karte ali pa s prijatelji peli in plesali, saj igrač niso imeli. Ob večerih so 
ličkali koruzo in z rokami ali nogami mleli proso. Dekleta so imela oblečena dolga krila, 
fantje pa hlače. Kratkih hlač nikoli niso oblekli. Pri vsaki hiši so imeli krušno peč, kjer 
se je pekel domač kruh, ob hladnih zimskih večerih pa so se na njej pogreli. Prevažali 
so se s kolesi (če so ga imeli), s traktorjem ali konji. Doma so bili večinoma na kmetijah, 
zato je bilo veliko dela, hrano pa so si pridelali sami. 
Pripovedovala mi je mama Vincencija, ki je stara 64 let. 
 
Tjaša Eniko,  8. b 
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Časi, ko je moja mama hodila v šolo, so bili težki, saj so v šolo hodili peš. Pa čeprav 
so se med potjo zelo zabavali. Otrok je bilo 13. Šola je bila majhna. Zato je lahko 
sprejela manj otrok kot danes. Moja mama in njeni bratje in sestre so v šolo hodili v 
Gorenjo vas. Učitelji so bili prijazni. Otroci iz hribov in otroci iz Gorenje vasi so bili 
ločeni. Do tretjega razreda so vsi otroci skupaj hodili v šolo. Najpogostejša kazen je 
bilo stanje v kotu, dokler te učiteljica ni poklicala nazaj. V razredu je bilo okrog 20 otrok. 
To je toliko kot danes. Šolanje pa je bilo prav tako obvezno. 
 
Žiga Miklavčič 
Francka Šubic, 80 let 
 

 
V šolo sem začela hoditi leta 1957. Prva štiri leta sem hodila v osnovno šolo Godovič. 
V naši generaciji je bilo enajst otrok, kar je premalo za svoj razred. V enem razredu 
smo tako bili učenci iz treh generacij. V šolo sem hodila peš z bratom in sestro. Ko je 
učiteljica prišla v razred,  smo morali vstati in reči: » Za domovino, s Titom naprej.« 
Spomnim se, da je enkrat nekdo rekel: » Za domovino, s Titom nazaj.« Ko je učitelj 
vprašal, kdo je to rekel,  smo vsi molčali in ga nismo izdali. Zato smo morali po pouku 
ostati še dve uri v učilnici. V učilnici smo imeli veliko peč na drva. Ko so pripeljali drva, 
smo se učenci postavili v vrsto do učilnice in smo si jih podajali i jih tako pospravili.  
Naslednja štiri leta sem šolo obiskovala v Idriji. V šolo smo se vozili z avtobusom, ki je 
pozimi zaradi snega pogosto zamujal. Naš učitelj je bil zelo prijazen. Enkrat nas je 
peljal v Zagreb v živalski vrt. V Zagreb smo šli z vlakom. Oskrbniki živalskega vrta so 
nam rekli, da živalim ne smemo nagajati. A vseeno je sošolec dežnik pomolil v kletko 
z opicami. Ko je opica dežnik opazila, mu ga je potegnili v kletko. Na šolanje imam 
lepe spomine.  
 
Rok Filipič, 8. a 
Povedala:  Marija Filipič, 71 let   
 

 
Moja mama mi je pripovedovala: "Na kmetiji, kjer nismo imeli veliko živali, so nam te 
zelo veliko pomenile. Naši pujsi so se včasih svetili kot ogledalo, tako čisti so bili. 
Najraje so imeli "štregljanje" (suho čiščenje). Včasih so otroci pujse spustili tudi ven iz 
hleva, da so pobirali sadje. Večkrat so zašli tudi na zelnik ter si postregli buče, zelje 
ali korenje. Vse je bilo uredu, če je bil zelnik na isti višini kot hlev. Eno leto pa je bil 
zelnik mnogo višje. Podali so se v strmino in odkrili zelnik. Ker je zelja zraslo bolj 
malo, sem otrokom takoj ukazala, naj jih odpeljejo nazaj v hlev. Ne veste, kakšne 
probleme so imeli ... Vlekli so jih za ušesa, za rep, poskusili so jih celo vleči z vrvjo 
kot psa, a popolnoma brez uspeha. Pujsi so šli celo vzvratno, vendar niti koraka 
navzdol. Otroci so jokali, ker so mislili, da nikoli več ne bodo dobili pujsov v hlev. 
Ravno sem kosila deteljo, vzela sem koš in ga dala pujsu na glavo, da ni videl pred 
sabo. Otrokom sem ukazala, naj ga vlečejo za ušesa in rep nazaj pa bo hodil naprej. 
Šli smo diagonalno po strmini navzdol in ga pripeljali v hlev. Ko so bili vsi trije v hlevu, 
je bilo veselje pri hiši. To se je seveda kasneje še mnogo krat ponovilo, le da so 
otroci sami znali ukrepat, Če so jim pujsi pobegnili v breg." 
 
Tjaša Bogataj, 8. a  - Mama Joža  (65let) 
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Nekoč, ko sem bil majhen, se nisem cele dneve igral. Televizije in računalnika ni bilo, 
zato ni bilo zasvojenosti. Tudi, če sem se želel igrati, se nisem smel, saj je bilo le od 
dela odvisno, koliko bom dobil na krožniku za »južno«. Skratka življenje je bilo čisto 
drugače kot prej. Tudi dečki smo morali nekoč klekljati. Sam sem začel klekljati, ko 
sem bil star 7 let. Prav nič mi ni dišalo sedeti za mizo in držati kleklje v rokah. Sam 
sem imel veliko energije in se mi je zdelo klekljanje bolj za punce. Če nisem klekljal, 
pa se je že našlo delo zame. V šoli je bilo tudi drugače kot danes. V prvem razredu 
sem dobil učitelja, ki me je učil vse predmete in to do četrtega razreda. V petem in 
šestem sem imel drugega učitelja, ki me je prav tako učil vse predmete. Ponavljalna 
šola pa je bila drugačna. Tam sem imel vsakega po malo. Ko sem bil starejši, ni bilo 
veliko izbire kam iti naprej. Izbral sem čevljarstvo, ki od začetka ni bilo tako kot danes. 
Danes v proizvodnji ne naredi eden celega čevlja, ampak eden izreže, eden zašije, 
nekdo pa prilepi podplat. V Žireh so bili mojstri, pri katerih si delal. Več jih je bilo. Sam 
sem moral narediti od usnja do čevlja. Čevlje smo večinoma delali ročno. Mojstri so se 
razlikovali po tem, da so nekateri imeli več strojev in so bili pred drugimi, ki pa so imeli 
le kak stroj. Ponavadi so mojstri po novem letu začeli dobivati naročila. Šele poleti se 
je dodobra začela sezona. Navadne čevlje smo dajali na zalogo, zato smo naredili 
največ navadnih čevljev. Navadni čevlji so bili delavski čevlji, ki smo jim rekli »šihtovci«. 
Naredili smo tudi kakšne škornje. Delavni dan ni bil tak, kot je danes npr. v Alpini: ob 
šestih prideš, ob dveh greš, ampak je bilo tako, da še zjutraj nisi vedel, kdaj boš lahko 
šel domov. Kadar je bilo več naročil, smo delali tudi po 12 ur dnevno. Zabijati smo kline 
tudi po 8 ur. Nekaj pa je bilo le določeno. Imeli smo vsak dan deljen delovni čas, to 
pomeni, da smo bili upravičeni do ene ure, ki smo jo namenili kosilu. Malice v službi 
nismo dobili. Zvečer sem bil vesel, da sem doma. Delavnik pa ni bil le od ponedeljka 
do petka, ampak je bil do sobote. Tudi šola je bila v soboto. Moji otroci so malico nosili 
od doma. Doma je bil red. Otroci so nama z ženo marsikaj ušpičili. Naš balkon še ni 
imel ograje in sta mi fanta enkrat lulala na solato iz balkona. Ko se spominjam tega, mi 
gre kar na smeh. Sta pa bila tudi požrešna in ker sta si tako želela, da bi jima mami 
kupila sladko smetano, jima je enkrat dala denar, da sta si jo šla kupit. Ko sta vsak 
spila cel tetrapak, si nikoli več nista želela piti same sladke smetane. 
 
Lucija Žakelj, 9. b 
Janez Žakelj, 94 let 
 

 
ŠOLA NEKOČ 
 
Moja stara mama je začela hoditi v šolo pri 6 letih. Prva štiri leta ja hodila v osnovno 
šolo na Vrsniku. Takrat niso imeli še urnikov, kot jih imamo zdaj, ampak jih je učiteljica 
lahko poslala domov,  kadar je hotela. Od petega razreda naprej pa je obiskovala šolo 
v Žireh. Ob šolskih dneh se je mama morala zbuditi zgodaj, saj je morala iti še peš v 
Žiri. Šla je skupaj s prijatelji, tudi pozimi, ko je bilo en meter snega in -20 stopinj. Pouk 
se jim je začel ob 8. uri. Ker niso imeli učbenikov, so morali vse podatke poiskati v 
knjigah. Učitelji so bili zelo strogi. Pouk se jim je končal ob 13. uri. Če niso bili pridni in 
niso delali nalog, jih je lahko učiteljica pridržala v učilnici tudi po dve uri. Ampak takrat 
so bili šolarji zelo iznajdljivi in ko je  je učiteljica zaspala, so pobegnili skozi okno. Če 
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te je učiteljica ulovila, se ti ni godilo dobro, ker so bile posledice zelo slabe, npr. 
potolčeni prsti. Krožkov  je bilo v šoli zelo malo (največ trije). Tako je potekal naporen  
mamin šolski dan. 
 
Neda Moroz, 8. c 
 
 

 
Danes sem se pri Bahaču pogovarjala z mojim pradedkom Lojzetom Podobnikom. Ob 
pijači mi je zaupal nekaj zanimivih stvari. 
 
Rodil se je 9. 6. 1932 na Bedrihu pri Žireh. V družini je bilo šest otrok. Otroci so se 
igrali zunaj, podili so se po gozdu, lovili, se igrali gnilo jajce,"volkalco" in z doma 
izdelano tombolo. Včasih veselic ni bilo, hodili so na obiske k sorodnikom. Oče je delal 
na Jesenicah in se je redkokdaj vrnil domov, zato so otroci veliko pomagali doma in na 
njivi. V otroštvu si je zelo želel smučati, a denarja za opremo ni bilo, imeli pa so le ene 
lesene smuči ´za silo`. Oče jim je govoril, da so čevlji le za v šolo in cerkev, doma pa 
morajo biti bosi. Jedli so koruzno juho (močnik), krompir, zelje, repo, belo kavo in doma 
pečen kruh. Sladkor pa so dobili preko nemških kart. Samo na največje praznike so 
jedli potico. Pri šestih letih je šel v 1. razred, šola je bila nasproti župnišča pri Pečelinu 
v Žireh. Ko je hodil v 3. Razred, se je začela vojna in moral je hoditi v nemško šolo, ki 
mu ni bila všeč, velikokrat je ´šprical`, zato je moral po koncu vojne nazaj v 4. razred 
namesto v 5. Bund niso imeli, čevlji so premočili, zato je velikokrat v šolo prišel moker. 
V šoli ni bilo kurjave in zato ga je zeblo, tudi malice ni bilo. Zelo rad je bral knjige in se 
s pomočjo njih tudi naučil tekoče brati. Oboževal je tudi pisanje spisov (sploh 
domišljijskih). 
Živeli so revno in včasih letina ni uspela. Tudi prašiči se niso vedno dobro zredili. Ko 
sta nekoč mimo prišla dva človeka iz Idrije, se je mama pošalila, da so to mačje 
klobase, ker so bile tako majhne. Avtomobilov ni bilo,v trgovino so hodili  z ´derco`. Ko 
je zbolela sestra, jo je mama z ´derco` peljala v Gorenjo vas k zdravniku. Imela je 
mišično bolezen in ker včasih ni bilo zdravil, je od bolečin jokala cele noči. Ker so v 
sobi spali skupaj, je bilo včasih življenje res težko. Leta 1947 je šel na industrijsko šolo 
za čevljarja. Leta 1952 je šel na služenje vojaškega roka v Petrinjo na Hrvaškem. 
Doma ga ni bilo 19 mesecev in tudi stikov z domačimi ni imel. Ko se je vrnil domov, je 
bil zelo vesel. Še vedno se spomni vonja po zakurjeni peči in ravno pečenem kruhu. 
Kmalu po prihodu domov si je kupil svoje prve smuči. 
V službo je hodil v Alpino v Žireh in jo je tudi pomagal graditi. Čevlje so izdelovali ročno, 
delali so tudi ob sobotah popoldne. Ob nedeljah so hodili na plese po hišah. Temu se 
je reklo ´bal`. Ata mi je povedal,da so takrat plesali ´na mrtvo`. Edina alkoholna pijača 
na zabavah je bilo žganje in to zelo močno. Tudi v kino so hodili, a predvajali so se 
predvsem ruski filmi. Takrat so bili krediti ugodnejši zaradi inflacije, zato si lažje kupil 
stanovanje kot danes. 
Pri snubitvi je bil ata bolj sramežljiv, zato so mu pomagali prijatelji. Ko je pel izbranki 
podoknice, ga je njena mama spodila. S Štefko iz Jarčje Doline sta se poročila 19. 5. 
1960 in datum poroke sta za spomin vrezala v drevo. Imela sta tri otroke. Bila sta zelo 
lep par za zgled vsem nam. Ata v otroštvu ni imel svojega kolesa in zato se je vozil z 
očetovim, ko je ta prišel domov. Že takrat je bila to njegova strast. Danes ima kar tri 
kolesa in pri svojih 86-ih letih še vedno na dan prekolesari do 60 km. Še vedno zelo 
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rad smuča in v spominu mu bo ostalo, kako je na stara leta premagal nekoga, ki je 
njega v smučanju premagal v mladosti.  
Življenje nekoč je bilo težje, vojna je na otrocih pustila hude posledice, a vseeno ima 
na mladost lepe spomine. Pravi, da je zelo realna pesem Toneta Rusa ´ni bilo 
bogastva, izobilja tudi ne, a otroci zdravi, srečni so bili nadvse`. 
 
Lana Oblak, 8. b 
 

 
 
Moja babica jeseni rada hodi po gozdu in nabira gobe. 
Nekaj let nazaj pa jo je doletela huda nesreča. Po trim stezi se je odpravila proti 
Plastuhovi grapi. Namesto da bi hodila po označeni poti, si je ubrala bližnjico. Ta se je 
izkazala za prestrmo, saj ji je že na začetku spodrsnilo in začela se je kotaliti po bregu 
navzdol. Breg jo je kmalu vrgel v smreko, kjer je »videla vse zvezde«, nato pa 
naravnost na cesto. Brž ni mogla vstati, ker se ji je vrtelo v glavi. Ker v bližini ni bilo 
nikogar, je pešačila domov. Med hojo je čutila, ko ji obraz in roka hitro otekata. Od 
doma je poklicala sina, ki jo je peljal k zdravniku, nato pa takoj v Ljubljano. Na urgenci 
je dolgo čakala, preden je prišla na vrsto. Zdravnik, ki jo je sprejel, pa je čisto po sreči 
bil naš sosed. Po rentgenu so ugotovili, da je na srečo le zvila roko in si nategnila 
mišico. Čez par dni je bila okrog oči čisto črna. Nekaj časa je morala nositi opornico in 
jemati tablete proti bolečinam. 
Pravi, da se je iz tega naučila, da je včasih pametneje vzeti daljšo pot. 
 
Lenart Gantar, 9. a 
 
 

 
SKODELICA KAVE 
 
Bližali so se božični prazniki in zanje je že ponavadi treba pospraviti vse po hiši in 
okrog nje, speči potice, morda so včasih že koline, vse z namenom, da bi bili prazniki 
čim lepši. Tudi pri nas je bilo vsako leto enako. Vsako leto sta nam otrokom ata in 
mama obljubila presenečenje, seveda če bomo dovolj pridni. Presenečenje je prišlo 
na mizo po tradicionalnem kropljenju po hiši, hlevu ter okrog hiše. 
Tudi tiste zime pred davnimi leti, ko sem bila še v osnovni šoli, smo se za božič skrbno 
pripravili. Po blagoslovu in molitvi smo se posedli okrog velike kmečke mize: ata in 
mama ter vseh sedem otrok. Kaj neki bo danes za večerjo, sem se spraševala, ali bom 
sploh dočakala polnočnico ali pa bom mogoče kar zaspala. S pritajenim dihom smo 
vsaj mlajši trije pričakovali, kaj bo mama prinesla na mizo. Kar naenkrat je iz kuhinje 
prišel en omamen, sladkoben vonj, ki sem ga takoj prepoznala, saj je bil nam, otrokom, 
vedno prepovedan. Zadišalo je po kavi, pravi kavi, tisti, ki jo je v dveh rdečih 
polkilogramskih škatlah poslala teta iz Amerike, kava, katere vonj je iz kuhinje prihajal 
le poredkoma in še to le za ata. Tisti sveti večer pa je mama med navadno kavo za 
vse dodala nekaj žlic 'prave' kave, nato dodala mleko in ta kava, bolj bela kot običajna 
iz cekorije, je v skodelicah priromala na našo mizo. Zraven smo zagrizli v potico, tisto 
domačo, iz mletih suhih hrušk, kajti orehov tisto leto ni bilo. Ponavadi smo nad potico 
vihali nosove, ker nikdar ni bila dovolj sladka, a tisti večer je bila z belo kavo tudi potica 
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slajša. Vonj po kavi je dvigal naša srca in imela sem občutek, da smo najsrečnejša 
družina na svetu. Pogovarjali smo se o vsemogočem, o tem, da bo starejši brat kmalu 
moral v vojsko, mama na zdravniški pregled, jaz jeseni mogoče v šolo. Vse to je 
olepševal okus po kavi, prinesel občutek varnosti in toplino našega doma. Ta vonj nas 
je spremljal še na poti k polnočnici, neverjetno - nihče ni bil prav nič zaspan. Vse 
praznike je ta vonj in okus po kavi lebdel v zraku, pa čeprav je bila tista rdeča škatla, 
ki se je odprla s ključem, ki odvije ozek pas pločevine, skrbno spravljena na vrhu 
kredence v kuhinji, Minili so prazniki, vsakodnevne skrbi s šolo, mamini zdravniški 
pregled, ki je pokazal na resno bolezen, in strašljivo zdravnikovo opozorilo je povsem 
izbrisalo čar tistega božičnega večera, dogodki, ki so sledili, pa so mi to podobo 
potisnili v grozljivo pozabo. Še preden smo dočakali veliko noč, ki naj bi jo slovesno 
praznovali, nas je najprej nenadoma zapustil ata, le nekaj dni za njim še mama, brat 
je moral v vojsko, družine je bila razbita. Minila so leta, ustvarila sem si družino, vsa 
leta živela razpeta med službo, otroki in domom in komaj sva z možem našla čas za 
klepet ob kavici. Šele sedaj, ko sva oba upokojena, si zares vzameva čas tudi za kavo 
in prijeten klepet ob njej. Tako se sedaj pogosto z bridkostjo spomnim na tisto prvo in 
tudi zadnjo skupno kavo, ki smo jo skupaj pili v naši družini na božični večer pred 
davnimi leti. 
 
Maja Govekar, 8. c 
Anica Govekar - 77 let 
 
 
______________________________________________________________ 
 
                                         
 
KO TE NAPADEJO S POLENI 
 
Moja stara mama mi, kadar pridem k njej na obisk poleg piškotov in podobnih dobrot, 
velikokrat postreže tudi s kakšno zgodbico iz svojega otroštva.    
      Neštetokrat mi je že povedala, kako je jokala za svojo punčko iz cunj, ki ji jo je 
sešila mama. Zmeraj se mi zasmili, ko mi pove, da so ji odstrigli kitke ali pa ko so vse 
sošolke že imele kuli, njej pa ga oče ni kupil. Živo si predstavljam, kako so z žogo iz 
blaga igrali nogomet, ki so mu takrat rekli med dvema ognjema, namesto golov pa so 
zarisali črte. Težje pa vem, kako so v bunkarju fantje cvrli ukradena jajčka. Tudi 
balinčkanje je bila takrat čisto druga igra, kot jo poznamo zdaj. Vsakič občudujem 
iznajdlivost naših zdaj starih junakov. 
       Zanimivo se mi tudi zdi, da so se nekatere igre, kot naprimer zemljo krast in človek 
ne jezi ohranile do danes in tudi igranje za mamice in očke ter otroke oz. družino je še 
zdaj zelo popularno. Tudi takrat so uživali v skrivanju, le da so tudi povzročali sive lase 
svojim staršem, če so senene kupe preveč razdrli.  
       Sora je bila najbolj primeren kraj za učenje plavanja in pa babičinih 
pripovedovanjih takrat ob njej ni bilo grmovja. Prav zanimivo bi bilo, če bi zdaj v Sori 
videl desetletne deklice, kako se učijo plavati s pomočjo lesenih desk. V reki pa se 
mama ni kopala le poleti. Tudi pozimi se enkrat ni bila zmožna ustaviti ob preveliki 
hitrosti s sankami in najbrž res drži, da je morala zbrati več poguma, da je šla domov, 
kot da se je spustila s tistega hriba. 



Glasilo učencev Osnovne šole Žiri 

 šolsko leto 2018/2019  
 

58 

       Ravno pri včerajšnem obisku pa mi je po vsakokratnih skrbeh zame, če se res ne 
bojim spustiti z vrha skakalnice, zaupala še eno potegavščino, ki so jo ušpičili pozimi. 
Takole le malo bolj po domače je pripovedovala: 
 ”Bilo je sredi januarja in stara sem bila okoli dvanajst let. Skupaj še s šetimi prijatelji 
in prijateljicami smo v sredo zvečer vzeli lesen čeber in vanj iz potoka zajeli vodo in se 
odpravili pred hišo, kjer se je včasih reklo Pr’ Marjet. Tam smo vodo lepo polili in šli 
domov, zjutraj pa vzeli naše skromne sanke in se šli dričat po tisti cesti, saj je bila zima 
in ni bilo možnosti, da bi mimo pripeljal kakšen tako ali tako zelo redek avto. Bilo je 
veliko čez noč zapadlega snega. Ko smo šli mimo Firbarja pa smo od daleč videli, kako 
se je gospa, ki je živela Pr’ Marjet na ves glas prepirala med vstajanjem, saj ji je 
spoddrsnilo na ledu, ki smo ga  pridelali mi. Na ves glas smo se krohotali. Ko smo 
končno prigazili, dovolj visoko smo “zajahali“ sanke in se spustili. Pr ‘Marjet pa nas je 
čakalo zelo neprijetno presenečenje. Gospa, ki smo se ji prej smejali, je namreč čakala 
na nas s poleni v rokah in ni malo manjkalo, da bi nas zadela. 
      Ta dogodivščina se je na srečo končala srečno, čeprav mama ni bila najsrečnejša, 
ko sem jo vprašala, če smem to zgodbo napisati rekoč: “Kaj si bodo pa mislili o meni?“ 
Na koncu je le pristala in se še enkrat vživela v dogodek tistega daljnega dne - zame. 
Hvaležna sem ji in upam, da bom tudi jaz lahko svojim vnukom nekega dne 
pripovedovala kakšno podobno zgodbo, čeprav ne vem, če se mi je kdaj že zgodilo kaj 
takege. Vsekakor pa ne vem, če bi za kakšno tako potegavščino nadme letela polena. 
 
Jerica Jesenko, 8. c 
Povedala: Anica Jesenko, 78 let 
 

 
 
 
 
PRAZNIK ŽETVE NA ŽIROVSKEM VRHU 
 
Vsako leto se na zadnjo soboto in nedeljo v mesecu juliju odvija Praznik žetve. Na 
Žirovskem vrhu obudijo običaj, tako da uprizorijo stara dela s pripadajočimi šegami. 
Domačini prikažejo postopke žetve iz starih časov, kot so na primer: žetev, mlačev, 
čiščenje žita, vrtanje cevi, delovanje starih naprav itd.  
''Ja, nekaj vem o žetvi na Žirovskem vrhu, čeprav se je sama nikoli nisem udeležila,'' 
je povedala moja stara mama. Pravi, da so ji kot mladi starejši pripovedovali o tem 
dogodku. Najbolj so žetev poživele šege, ki so jih kmetje izvajali med žetvijo. Ena od 
teh je ženitovanje. Mi pripoveduje mama: ''Ja, fantje so šli peti podoknice in če je bilo 
to uspešno, je naslednje leto sledil  prevoz bale oziroma nevestinega imetja iz 
nevestinega na ženinov dom. Na dan poroke je ženin prišel s spremstvom po nevesto 
in kasneje je sledila ''ohcet'', prihod neveste na ženinov dom in kmečke bale.'' 
To je prvo, kar se je spomnila. Potem pa mi je še na kratko opisala postopek žetve. 
Zrelo žito so pokosili, vrgli so ga na voz ter odpeljali k mlinarju. Mlinar je žito zmlel, 
kasneje pa so že zakurili krušne peči in pekli kruh. ''Ja, delati mi ni bilo treba, kruha 
sem pa veliko dobila,'' se je pohecala mama Marta, v svojem 79 letu. 
 
Bine Rakušček, 9. b 
Marta, 79 let 
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Stari starši so mi opisali, kako so preživljali svoj prosti čas. Opisali so mi, kar nekaj 
iger: 
 

 koza klamf – igra s poleni, na enem polenu je postavljen kamenček, ki ga en 
igralec pazi, ostali igralci pa ga poskušajo podreti s svojimi poleni 

 puf mrtev – skrivalnice v smislu vojne, ko si soigralca namišljeno ustrelil si 
izrekel puf mrtev 

 frnikole v kozolcu – v kozolcu majhna luknjica, frnikolo morajo spraviti v 
luknjico 

 skrivanje za kupi sena – ob vsaki košnji se je na travnikih pojavilo polno kupov 
sena za skrivalnice 

 pokanje s karbidom – smodnik so kupili v Železarni in ga dali v konzervo nanj 
pljunili in prižgali z vžigalico. Takrat so tekli stran in počakali, da je konzervo 
razneslo 

 klis – v zemljo so naredili luknjico, čez so postavili palico in jo z drugo palico 
vrgli v zrak in jo poskušali zadeti 

 ristanc – na asfaltni površini zarisana igralna površina, 8 kvadratkov, vržeš 
kamen v kvadratek in ga moraš pobrati 

 plavanje v Jeri – učenje plavanja 

 klekljanje – vsak dan je morala mama narediti določeno količino izdelka 

 nabiranje borovnic – popoldan so morali nabirati borovnice in jih potem 
prodati, da so lahko zaslužili majhen delež denarja 

To sta mi povedala stara starša, ki sta stara 60 let. 
 
Manca Šubic, 9. razred 
 
 

 
Napisal bom pripoved  mojega starega očeta, kako so v časih postavljali mlaje. Najprej 
so se zbrali pri najbližji sosedovi hiši slavljenca in so podrli lepo ravno in z celim vrhom 
smreko. Potem so jo naložili na voz, on jo oklestili jo olupili do enega metra pod vrhom. 
Pri lupljenju si moral olupiti prvo letnico. Ko je bil mlaj nared, so šli v hišo in spili nekaj 
žganja, saj so praznovali. Potem so se začeli odpravljati proti slavljencu domov. Ko so 
prišli do njegove hiše, so glasno vriskali. Ko je slavljenec prišel so nazdravili in se lotili 
kopanja. Kopali so s krampom in lopato. Ko je bila luknja skopana, so na mlaj obesili 
različne rekvizite. Mlaj so postavili v luknjo, tako da so bili rekviziti obrnjeni proti prihodu 
do hiše. Ko so začeli prisuvati zemljo, je nekdo trdno tlačil zemljo z macolo. Ko je bil 
mlaj postavljen, so s pitjem nadaljevali. 
 
Anže Buh, 8. c 
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ŠPORT IN DEJAVNOSTI V ŽIREH V VČASU NAŠIH STARIH STARŠEV 
(poldomišljijski spis) 
 
 
Danes so Žiri zelo športno mesto. Tu lahko najdemo razne športne klube in društva, 
pa tudi šolske dejavnosti, ki so povezane s šolo. Včasih pa je bilo precej drugače. 
 
Včasih je bilo v Žireh prav tako veliko športnikov, a jih je bilo zaradi ne velikega 
zanimanja predvsem pa zaradi dela na kmetijah in doma precej manj. Deloval je že 
nogometni klub, atletsko društvo, igral se je tudi tenis, ljudje pa so se vključevali še 
drugam, npr. v gasilska društva. 
 
Spis je povezan z življenjem neznane osebe, ki se je prav tako v mladosti ukvarjala s 
športom. Bil je član takratnega nogometnega kluba in v spominu so mu ostali lepi 
spomini, prav tako pa tudi grenki porazi. Z nogometom se ni ukvarjal le zaradi 
tekmovanj, temveč predvsem zaradi zabave in sprostitve po napornem delu doma. 
Povedal mi je, de kot ekipa sploh niso bili slabi, zmagali so mnoge tekme in veselje po 
njih je bilo nepopisno. Povprašal sem ga še po drugih dejavnostih in izvedel sem, da 
je občasno tudi rad igral tenis. Le-tega sta z njegovim prijateljem pogosto igrala ob 
sobotah, našlo pa se je še veliko drugih dejavnosti, kot je kolesarjenje, tek … 
 
Sam mislim, da so se včasih poleg že naštetih športov ukvarjali tudi z drugimi za takrat 
manj znanimi šport, ki pa so se do danes že dovolj razvili, da so ustanovili klube. 
 
Lovro Vehar Menegatti, 8. a 
 

 
Odšla sem do moje sorodnice, ki je stara 66 let in jo vprašala o starih časih tukaj v 
Žireh. 
Povprašala sem jo, kako je bilo v šoli in z delom doma. Rekla mi je, da so v šolo hodili 
peš tudi če je bil dež ali sneg in da nekateri tudi niso imeli nič za obuti in hodili bosi. 
Niso imeli veliko pisal in drugih pripomočkov. Imeli so samo zvezek ali dva in pa 
svinčnik. Niso se učili, npr. kot mi zdaj v šoli kakšne biologije ... Imeli so slovenščino in 
matematiko itd. Ko je imela konec pouka, so ji starši rekli, da mora takoj domov. Zdaj 
se mi s prijatelji po pouku še družimo, takrat se nekateri niso smeli. Povedala mi je 
tudi, da ko je prišla domov, je naredila domačo nalogo in potem opravljala kakšna 
kmečka in domača opravila. Med prostim časom, se je igrala s svojo lutko iz blaga, ki 
jo je dobila pri svojih 6 letih. Pozimi, ko je bil zunaj sneg, so se z družino družili v dnevni 
sobi, tako da so se šli kakšno družabno igrico (domine). Tudi med prostim časom se 
je s prijatelji skrivala po kozolcih, vozila s kolesom, ki ga je dobila pri 15 letih. V njenih 
letih so se s športom bolj malo ukvarjali, ker niso imeli športnih pripomočkov. Kot otrok 
je bila zelo pridno dekle in rada je priskočila drugim na pomoč. Doma so si tudi sami 
naredili dirco, s katero so se tudi zelo radi vozili. Ko je bila starejša (nisem je vprašala 
pri kolkih letih), se je tudi poročila in nato dobila tudi dva otroka, ki imata zdaj že svoje 
otroke. Povedala mi je tudi, da je vesela, ker so jo doma tako vzgajali, saj je tudi še 
danes zelo pridna.  
 
Lenča Podobnik, 9. c 
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»TOLE MORAM POVEDAT« 
 
Moja mama Pavla, ki je stara 64 let, pravi: 
Z družino sem živela na veliki kmetiji v Žirovskem vrhu, zato sem morala vsak dan 
hoditi peš v šolo na Svete Tri Kralje, kamor sem hodila dobro uro v eno smer. Takrat 
so bile zime hude in je zapadlo meter ali več snega, zato je bila hoja kar naporna. Prvih 
nekaj let sem hodila čisto sama in ko je bilo konec šole, je bila že tema zato, moram 
priznati, da me je bilo kar malo strah. Čez nekaj časa pa smo začeli hoditi še skupaj s 
sošolci in sošolkami. Med našo potjo se je zgodilo veliko lepega pa tudi manj lepega. 
Veliko smo se pogovarjali, se smejali, hecali, kdaj pa se tudi stepli in skregali. V šoli 
smo takrat imeli na mizi eno luknjo, kjer je bilo črnilo, v katerega smo pomakali naše 
peresnike. Puščica je bila lesena, da se peresnik ni poškodoval. Od danes se šola 
veliko razlikuje, pravi. Predvsem se razlikuje po tem, da so danes potrebščine 
dostopnejše, da v šolo ni treba hoditi v takih razmerah in predvsem v tem, da smo mi 
imeli takrat na šoli enega učitelja in da smo bili od 1. do 4. razreda vsi v eni učilnici, 
učitelj pa je vsem razlagal drugače (če je imel 1. razred na urniku matematiko, je 
najprej njim vse razložil in jim dal nalogo, potem pa se je posvetil nam, ostalim in nas 
to ni sploh nič motilo).  
Ker smo imeli doma kmetijo, poleti nismo imeli skoraj da nič prostega časa. Poleti smo 
hodili nabirat borovnice, da smo zaslužili denar za potrebščine, če pa nam je kaj 
denarja ostalo, smo si lahko kupili, kar smo hoteli. Spominjam se, ko sem si s 
prisluženim denarjem kupila modre hlače ter pulover. Pozimi pa smo imeli malo več 
prostega časa, katerega smo izkoristili za igre na snegu. Na kmetiji smo vse obdelovali 
ročno. Najraje sem imela ličkanje koruze. V spominu so mi ostali prazniki. Vedno sem 
najbolj čakala Miklavžev večer, ko smo vsi dobili nekaj stvari, ki jih sicer nismo nismo 
kar vsak dan. Lepo se spominjam tudi božiča in velike noči. Takrat so bili prazniki nekaj 
posebnega, vse tisto dogajanje, veselje in nevsakdanje stvari.  
Pravi, da ker je živela na kmetiji, ni klekljala. Sicer se je klekljalo ogromno, a jaz nisem 
bila za ročna dela, saj se mi je vedno vse mežljalo, prsti so mi kar poletavali.  
Sicer pa se ji zdi, da kljub temu da so morali hoditi peš, veliko delati, so doživeli 
ogromno lepega, veliko dogodivščin itd. Rekla je tudi, da pri starših ni bilo veliko skrbi, 
kdaj bo otrok doma, kaj se dogaja v šoli … Predvsem pa misli, da se današnja mladina 
ne bi mogla navaditi na tako življenje, kot so ga imeli oni (manj dobrin, življenje brez 
telefonov, daljša pot v šolo …). 
 
Ana Jereb, 9. a 
 
___________________________________________________________________ 
 
Za ta opis sem vprašal mojo mamo Sonjo, ki ima 68 let. 
Živela je v Stari Oselici na kmetiji. Bilo je sedem otrok, štiri sestre in trije bratje. Hiša je 
bila bolj skromna, zato je vseh sedem otrok moralo spati v eni sobi. Na eni postelji so 
morali spati kar štirje. Pozimi pa so spali na peči, da jih ni zeblo. Poleg dela na polju in 
v hlevu so v gozdu nabirali gobe in borovnice, ki so jih zvečer prodajali na kmetijski 
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zadrugi na Trebiji. To je bil za otroke velik užitek, saj so se med potjo družili in peli 
razne pesmi. S prisluženim denarjem, pa so si kupili potrebščine za v šolo, včasih pa 
tudi kakšen priboljšek. Največkrat so jedli zelje in repo. Bila je zelo vesela, ko ji je 
soseda namazala kos kruha z marmelado, saj kruha niso jedli vsak dan, pa čeprav so 
bili na kmetiji. Ob kakšni posebni priložnosti so jedli govejo juho, najraje pa so imeli 
meso. Zelo rada je imela maškare, v katere se obleče še dandanes. Prve štiri leta je 
šolo obiskovala v Oselici, potem dve leti na Sovodnju, zadnji dve leti pa v Gorenji vasi. 
Na Sovodenj je hodila v šolo peš. Šola je bila od doma oddaljena dve uri. Včasih je 
zaradi velike količine zapadlega snega lahko prespala pri teti. 
Njeno pripovedovanje mi je dalo misliti, kako lepo se imamo v današnjemu času. 
 
Alen Konjević Mravlje 
 

 
TOLE MORAM POVEDAT 
 
Moja babica Marija Kokalj, ki je stara 66 let, mi je pripovedovala o življenju v Žireh iz 
časov, ko je bila še otrok. 
»Ko postajamo starejši, se radi spominjamo časov svojega otroštva in let osnovnega 
šolanja v domačem kraju. To moje obdobje sega v 50. in 60. leta prejšnjega stoletja in 
od takrat se je življenje pri nas in v svetu že zelo spremenilo. 
Žiri so danes mestno naselje z ulicami, takrat pa so jih sestavljale vasi. Njihovi 
prebivalci so čutili veliko pripadnost do njih, tudi otroci, ni bilo vseeno, ali živiš npr. na 
Dobračevi, v Novi vasi, Stari vasi ali Starih Žireh. To je najbrž izhajalo še iz starih časov 
in ustanavljanja društev, kar se še sedaj kaže pri gasilcih. 
Naša družina je živela v Starih Žireh, kjer je bilo takrat manj hiš, a so bile vse naseljene, 
najbolj Stara šola, Kogejeva, Štalarjeva in Primožičeva hiša ter dve Mrovcovi hiši. Tudi 
v drugih hišah je poleg domačih običajno  v zgornjih prostorih stanovala še kaka druga 
družina. Večina teh družin si je kasneje zgradila hiše v Stari vasi in na Jezerih. Bilo je 
tudi kar nekaj kmetij. Še Tabor je bil takrat kar naseljen, enako hiše pod Žirkom, na 
Zadnici. 
Otroci smo se veliko družili in prosti čas preživljali z igranjem zunaj, poleti in pozimi. 
Deklice smo se veliko igrale na nekdanjem Farovškem vrtu, ki je bil ob cesti ograjen. 
Tam so po vojni naredili nekaj gugalnic. Pod drevesi so se ob lepih dnevih zbirale 
klekljarice, pozimi pa po domovih. Otroci smo radi prisluhnili njihovim pogovorom. 
Nekaj ljudi je imelo tam tudi vrt in ob njih je še stala stara kapelica. Takrat nisem mogla 
razumeti, zakaj je zanemarjena in brez vrat. Nekaj rednih obiskovalcev vrta se mi je še 
posebej vtisnilo v spomin, mogoče najbolj Dalmatinka  Ivka Beović, oblečena v črno in 
z vretenom za volno v rokah. S sinom Tončijem je stanovala v sosednji hiši, ob kateri 
je imela nekaj ovc. 
Tudi ob cesti ali kar na njej smo se radi zadrževali. Motoriziranega prometa je bilo zelo, 
zelo malo. Veliko pa pešcev, kolesarjev in kmečkih voz. Mimo so prihajali ljudje z 
raznimi lesenimi vozički in kripami, ki so jih vlekli ali potiskali pred seboj. Ko je zatulila 
sirena v tovarni Alpina, je postalo na cesti in na nasipu ob Sori še posebej živahno. 
Takrat so delali samo v eni, dopoldanski izmeni, in otroci smo čakali pred hišami ob 
cesti, kdaj se bodo prikazali očetje, veliko mam je bilo takrat doma, ker ni bilo 
organiziranega varstva za otroke. Zato so pa veliko klekljale, pozno v noč. Najbolj 
zanimivi so bili čevljarji na kolesih, ker so se peljali kar z značilnim predpasnikom na 
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sebi. Vse je hitelo in nekateri so imeli še dolgo pot, npr. proti Brekovicam in Podklancu 
ali v Osojnico in naprej proti Govejku, Breznici, Vrsniku. 
Šolarji smo v šolo hodili peš. Mi smo imeli kratko pot, mnogi pa ne. Takrat ni bilo 
nobenih šolskih prevozov, šolski okoliš je bil pa še večji,  kot je sedaj. V Žiri so prihajali 
učenci celo iz Zavratca. Med počitnicami je bilo najbolj živahno ob Sori. Glavno 
kopališče za prebivalce Starih Žirov in dela Stare vasi je bilo pri mostu. Takrat je imel 
še leseno ograjo, na kateri so pogosto sedeli fantje, zagoreli, saj so bili v glavnem celo 
poletje brez srajc. 
Most je bil veliko ožji kot sedaj. Ob velikih poplavah je voda segala tudi čez njega in je 
odrezala prebivalce tega območja od ostalih Žirov. Težave so bile tudi pozimi, orači s 
plugom, ki ga je vlekla konjska vprega, so imeli garaško delo.  
Za nas otroke pa je bilo spet drugo veselje. Začelo se je sankanje in smučanje v 
Maršaku in za Žirkom. V »župncah«, ostankih stare struge Sore, se je naredil led. Za 
drsanje so bili kar gojzarji. Čeprav so takrat že bili v modi gumijasti škornji, v katerih je 
zeblo, smo v Žireh imeli otroci zaradi čevljarske tradicije le boljšo obutev. Gojzarji se 
niso hitro uničili in v družinah so jih otroci nosili eden za drugim. Oblačila so bila pa 
skromna: volneni puloverji, jope, suknjiči, kape, rute (lahko tudi volnene). 
Seveda pa ni bila igra naša glavna dejavnost. Ko smo začeli hoditi v šolo in klekljarsko 
šolo, je bilo to glavno. Morali smo tudi delati doma in pomagati staršem. Vzgoja je bila 
stroga, kar hitro si bil lahko kaznovan, če nisi ubogal. Pohvale so bile pa bolj redke.« 
 
 
Rok Oblak, 9. a 
Marija Kokalj, 66 let 
 
___________________________________________________________________ 
  
BABI MI JE POVEDALA, KAKO SO VČASIH PRALI 
 
   
Včasih ni bilo pralnih strojev, zato so prali na roke. Čez noč so belo perilo namočili v 
veliki banji z malo praška ali kdaj so dodali tudi milo. Drugi dan je bilo treba perilo 
močno pomencat (podrgnit) in treba ga je bilo tudi ožeti. Potem se ga je dalo v približno 
40-litrski lonec (prelili so ga z vodo in praškom) in potem se je kuhalo do vrelišča. 
Postopek je trajal dve uri. V mestih so uporabljali tudi kotle. Ko je bil postopek kuhanja 
končan, so vroče perilo prelili v banjo z mrzlo vodo, da se je ohladilo. Potem so ga spet 
pomencali in oželi. Ko so storili, to so ga šli na reko spirat. Posušilo se je zunaj na 
soncu in vetru. Za modro perilo, so ga brž ko se je belo perilo skuhalo namočili v tisto 
isto vodo. Prav tako so ga pomencali in oželi. Potem so tudi tega šli namočit na reko 
in posušili na soncu in vetru. Ko so lahko šli namočiti na reko, je bilo veliko lažje kot 
pozimi doma, kjer so morali po vodo, saj se ni bilo tako dobrega vodovoda. Moja babi 
je rekla, da bi tisti, ki je iznašel pralni stroj, moral dobiti Nobelovo nagrado. 
 
Jurij Erznožnik, 8. b 
Pripovedovala je Jožica Erznožnik, 71 let     
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Babica mi je pripovedovala takole: »Včasih nismo imeli ne telefonov kot tudi ne 
računalnikov, in to je v današnjih dneh velik minus. Zato ker je mladina samo na 
socialnih omrežjih in samo gledajo, kako bi en drugega žalili. Če pa pogledam za nazaj, 
v tiste čase, ko še ni bilo telefonov, smo se vsi med seboj odlično razumeli. Igrali smo 
se skupaj razne in razne igre. Tu pa tam smo tudi kakšno »ušpičili«. In mislim, da je 
danes mladina premalo iznajdljiva. Včasih smo bili veliko bolj iznajdljivi. Otroci so 
danes iznajdljivi samo takrat, ko jim nekdo od staršem ali starejših ukaže, da nekaj 
naredijo, tam pa samo iščejo izgovore, kako da ne bi bilo treba nič narediti. Včasih pa 
so nas starši samo pogledali in smo vedeli že samo z enim pogledom, kaj moramo 
postoriti. Pred leti, ko ni bilo še telefonov, smo doma vedno pomagali, fantje pri delu 
na kmetiji, dekleta pa v gospodinjstvu. Še danes se spominjam, kako me je mama učila 
delat žlikrofe. In to navado še danes ohranjam. Vsakič ko se jih lotim delati, jih naredim 
1000. Današnji otroci pa komaj, da si znajo speči jajca. Pa še to jim po navadi spečejo 
mamice. Tako da otroci, bodite malo bolj samostojni!  
 
Ana Šenk, 9. c 
 
Nada Brence (66 let)  
 
 
 
Moja mama mi je podrobneje povedala, kako je bilo včasih v šoli. 
Do četrtega razreda je v šolo hodila v Račevo in ostala štiri leta v Žiri.  
Preden je zjutraj odšla  v šolo, je najprej morala pomesti ali pa že zjutraj pripraviti 
kosilo. Če bi danes prišel v šolo in rekel, da si že skuhal kosilo, bi bilo to kar čudno. V 
šolo je hodila peš. Tisti, ki so živeli bolj na koncu Račeve, jih je v šolo peljal voz, ki je 
bil vprežen na konje. V šoli niso imeli malice, zato je mama morala v šolo prinesti svoj 
kos kruha. Med poukom so uporabljali samo svinčnik in imeli so lesene peresnice in 
seveda so v šolo nosili tudi torbe. Pri ocenjevanju so redko imeli pisne ocene, 
največkrat so morali pred tablo in odgovoriti na nekaj ustnih vprašanj. Pri nekem 
predmetu je sedela v zadnji klopi in ko je učiteljico vprašala, če se lahko presede v 
sprednjo klop, ker zelo slabo vidi, ji je učiteljica rekla, da si mora kupiti očala in da ji ne 
bo pustila, da se presede v sprednjo klop. Nato sta moja mama in njen oče odšla na 
pregled in so ji povedali, da mora nositi očala, a ji njen oče ni kupil očal. Pri pouku so 
imeli pet ali šest ur. Mama mi je povedala, da so ji bili vsi učitelji pošteni in se z nobenim 
ni skregala. Zelo dobra je bila v športu in zelo ji je bila všeč košarka in tudi njen najljubši 
predmet je bila športna. Za učenje ni bilo časa, ker so morali delati, učila se je zvečer, 
preden je odšla spat. Meni se zdi, da se je do danes šola zelo spremenila.  
 
Ajda Jereb, 8. razred 
Vse informacije sem dobila od moje mame Rupnik Marije, ki je stara 73.  
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V šestdesetih letih, ko je bila moja 68-letna babi stara 10 let, se ni mogla upreti druženju 
z otroki iz svoje soseske. 
     Ker včasih niso imeli telefonov, da bi se lahko dogovorili s prijatelji za čas in kraj, 
so otroci odšli ven in si hitro poiskali družbo. Igrali so se zemljo krast, ristanc, 
badminton z doma narejenimi loparji ter še veliko različnih iger. Doma so bili v času 
kosila, kadar so staršem pomagali pri delu, se učili ali pa jim preprosto niso dovolili. 
    
 Moji babi je všeč, da se je družba spremenila, a še vseeno pogreša stare čase.        
 
Tina Mlakar, 9. a 
 
 
 
Zgodba o naši strehi se začne že davnega leta 1881. Takrat je pogorela, ker je soseda 
cvrla krofe in se ji je vnelo olje. Ker je bila naša streha slamnata, se je vnela. Gorele 
so tudi ostale slamnate strehe na Dobračevi. Moj prapraata jo je obnovil in namesto 
slame hišo pokril s kamnitimi ploščami. Ko se je moja pramama priselila iz Rovt v našo 
hišo, je bila v zelo slabem stanju. V kuhinji je rasla trava, tramovi so bili še vedno črni 
od požara, vse stene so bile črne zaradi črne kuhinje. Skupaj z atom sta vse to 
prenovila. Poleti leta 1962 sta se lotila še strehe. Vsak dan sta naredila 90 strešnikov, 
saj sta imela le toliko modelov. Celo poletje sta delala, dokler nista dokončala vseh 
2000 strešnikov. Prenovila sta tudi kuhinjo, krušno peč, za katero material sta pripeljala 
iz Medvod, ves les v stenah sta zamenjala in vse to stoji še danes. Zadnjo obnovo smo 
naredili približno pet let nazaj, ko smo v spodnjem nadstropju prenovili tla. 
 
Povedala mama Iva (86 let) 
 
Filip Erznožnik, 8. c 
 
 
 
Moja mami mi je povedala, kako so včasih hodili v trgovino. 
 
V trgovino so hodili enkrat na mesec. Po navadi je njena mama odšla v trgovino s 
kolesom, kjer je nakupila sestavine, ki jih je potrebovala za cel mesec. Trgovina je bila 
pri Lengarju v starih Žireh. Za njo je pozneje prišla mama z lesenim manjšim pletenim 
vozom, ki ga je potiskala. Na njega je naložila vse, kar je mama kupila. Navadno je 
kupila moko, sladkor, olje, kvas, kis, sol, milo … Le osnovne stvari, ker ostalo 
zelenjavo, meso so pridelali doma. Mami je na voz pomagal naložiti trgovec in na 
koncu ji je za posladek dal še nekaj bombonov.  
Ne spomni se, da bi kupovali oblačila. Sama je svoje obleke dobila od starejših sester 
in bratov. Če ji je bila kakšna obleka predolga ali prevelika, ji je šivilja skrajšala ali 
zožala. 
 
Povedala mama Marija Rupnik, stara 73 let. 
Zoja Jereb, 9. razred 
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Stari ata mi velikokrat pripoveduje različne zgodbe in dogodke, ki si jih je zapomnil iz 
svojega otroštva. Ko  je bil malo starejši, je rad s svojim atijem hodil v gozd sekat 
drevesa. Tudi meni je povedal, kako so delali, kakšne pripomočke so imeli s seboj, kaj 
so potem naredili s posekanim drevesom in kako so bili oblečeni. Ko mi je vse to 
pripovedoval sem ga kar z veseljem poslušala.  
Povedal mi je to: 
V gozd smo se odpravljali po dva z dvema konjema. S seboj smo imeli ročno žago, ki 
so ji rekli amerikanka, sekiro, cepin in zagozdo (kajle). Drevo smo požagali z ročno 
žago in posekano drevo s konji odvlekli do doma. Tam smo posekana drevesa naložili 
na trde voze (tajsl ali parizal) in s konji odpeljali do železniške postaje v Logatec, kjer 
je vlak hlode odpeljal naprej na večje žage. Danes imajo vsi gozdarji zaščitne čelade, 
posebne hlače in še veliko druge zaščitne opreme. Mi pa smo imeli oblečene navadne 
hlače, obrabljeno srajco in strgane obrabljene čevlje. Ko smo se odpravili v gozd, smo 
tisti  dan posekali od 3 do 4 drevesa, to je bilo za tiste čase kar veliko.  
 
Ata Janez, 74 let 
Nuša Moroz, 9. a 
 
 
TOLE IMAM ZA POVEDAT … 
 
          Obiskala sem svojo mamo, ki je dopolnila 67 let. Pogovarjali sva se o starih časih 
in življenju tedaj, ko se je nasmejala in dejala: tole ti pa moram povedat. 
           Včasih so bile v Žireh in okolici manjše trgovine, ki so bile založene le z nujnimi 
stvarmi, kot naprimer marmelada, sol, sladkor, olje, bonboni. V trgovino si moral priti 
po marmelado s svojo posodo, kamor jo je trgovka preložila iz velike posode, v kateri 
jo je hranila. Nosilno vrečko si moral imeti s seboj ali pa si stvari zložil v nahrbtnik ali 
celo v koš, če drugega ni bilo pri hiši. Ceste so bile makedamske in ni bilo veliko 
prometa. Takrat še ni bilo toliko tovarn, ljudje so se po večini ukvarjali s kmetijstvom, 
saj je bilo v Žireh in okolici veliko manjših kmetij. V šolo so otroci hodili peš, tudi iz 
oddaljenih hribovskih kmetij. Oddaljeni so v šolo hodili dopoldne, tisti, ki pa so živeli v 
Žireh, pa popoldne. Telovadili so v domu Partizan, ki ni povezan s šolo, zato so morali 
tja in nazaj teči, da ne bi zamudili pouka. Učenci so sami gradili igrišča in material kar 
s konji, ki so si jih izposodili doma, vozili iz okolice reke Sore, če so pa kaj ušpičili, so 
bili kaznovani tako, da jih je ravnatelj močno udaril ali pa so morali stati pred učilnico. 
Da pa jih ravnatelj ne bi videl, so se skrili v stranišče in so stali na straniščni školjki. Za 
malico so dobili tanek košček kruha namazanega s tankim slojem marmelade, le 
redkokdaj pašteto in čaj. Malico je pripravljala čistilka, ki je stanovala v šoli in je skrbela 
tudi, da jih pozimi ni zeblo. V vsakem razredu je bila zelena peč, katero je zakurila in 
tako poskrbela, da jih ni zeblo. Na poti domov so počeli veliko vragolij, vendar so morali 
biti doma pravočasno, saj jih je že čakalo veliko dela na kmetiji. 
           Domov so se tako vrnili utrujeni in lačni, zato jim je mama pogosto s sabo zavila 
kakšen priboljšek, kos kruha, jeseni sveže sadje ali suho sadje, če pa so bili zelo pridni, 
pa pozimi tudi četrt klobase. Tako mi je povedala mama. 
 
 
 Brina Vrhovnik, 9. razred 
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Opisal bom navado, ki so jo izvajali včasih, a malokdo jo opravlja še danes. To je »hoja 
okoli vogala«, pri kateri so se zbrali vsi družinski člani in se postavili v naslednji vrstni 
red: spredaj je bil otrok, ki je nosil križ z Jezusom, nato je bil nekdo, ki je nosil luč, za 
njim je korakal gospodar hiše, ki je molil. Nato je nekdo nosil blagoslovljeno vodo in z 
njo škropil naokoli. Zadnji je nesel starejšo posodo, v kateri so bile vejice od butarice, 
čez žerjavico, da se je kadilo in dišalo. Če so imeli hlev, so odšli najprej vanj, nato v 
shrambo, kjer so bila spravljena vsa živila in nazadnje so odšli še po ostalih prostorih 
hiše. Ta obred so opravljali trikrat na leto, in sicer dan pred božičem, pred novim letom 
in pred prihodom svetih treh kraljev. 
           
Povedala stara mama, 70 let 
Domen Filipič, 9. b 
 
 
KOŠNJA 
 
Kjer se preteklost sreča s prihodnostjo,  je vse lepo in dobro. Spomnim  se,  ko  me  
je  ata  učil  kosit  s  koso.  Zdaj to že znam.  
Dejal  mi  je,  da  je  on  to  znal  že  kot  zelo  majhen  otrok.  Takrat  so  kosili 
»ročno« velika  polja  in  hribe.  Prejšnji  dan  so  že «poklepali« koso. Navsezgodaj  
zjutraj  pa  se  jih  je  zbralo  veliko  koscev.  Okoli  pasu  so  si  nadeli »osounk« z 
»oslo«.  Začeli  so  kositi.  Čez  nekaj  časa  je  žena  nekega  gospodarja  prinesla  
pijačo  in  kaj  malega  za  »pod  zob«. Ko  pa  je  bila  ura  okrog  dvanajste,  so  
odšli  na »južno«. Po  kosilu  so  se  odpravili  nazaj  na  delo. Naslednji  dan  pa  so  
napol posušeno  travo  obračali. Ko  pa  je  bilo  seno  dovolj  suho,  so  ga  vozili  
domov.  Vozili  so  z  vozovi,  vpreženo  na  konja. Seno  so  nadevali  na  voz  in  
odpeljali  do  kozolca.  Potem  pa  so  dajali  v » štante«.  To  so  prečke  med  
stebrom.  Basali  so  z  vilami  in  podajacem. Bilo  je  zelo  naporno  in  težko  delo.  
V «štante«  so  basali  zato,  da  če  ni  bilo  seno  dovolj  suho  ali  jim  je  zmočil  
dež,  se  je v  » štantih« posušilo, ker  drugače  se  bi  ugrelo  in  potem  bi  lahko  
prišlo  do  samovžiga. Čez  čas  pa  je  kmetijstvo  napredovalo. Ko  je  prišel  prvi  
traktor,  je  bilo  za  tisti  čas  to  velik  praznik. Na  Gorenjskem  so  bili  prvi  Tomo  
Vinkovič,  štore, fiat, zetor, malo  kasneje  pa  univesal.  Potem  pa  so  imeli  konji  
že  manjšo  vlogo. Nato  pa  so  začeli  ljudje  silirati  s siloreznicami. To  je  stroj, s  
pomočjo  katerega  se  je  napol  posušena  trava  sesekljala  in  metala  v  stolpne  
silose.  Ker  pa  je  tehnologija  hitro  napredovala,  so  velike  kmetije  začele  
kupovati  močnejše  traktorje  in  balirke- izpodrinile so siliranje  v  stolpne  silose. Ker  
pa  so iz stolpnih  silosov  težko  metali  silažo,  so  začeli  graditi  koritaste  silose. To  
je  zelo  olajšalo  delo. Ko  danes  gledam  po  okolici,  vidim,  da  se  število  kmetij  
zmanjšuje. 
Jaz  zelo  rad  pomagam  doma  na  kmetiji. Trudil  se  bom, da  naša  kmetija  ne  bo  
propadla.  
 
David  Kogovšek, 9. a, pripovedovalec IVAN VIDMAR, starost 70 let 
 
 
»KONTRABANT« NA ŽIROVSKEM 
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Ko sem bil v 5. razredu osnovne šole, sem se odpravil nekega deževnega dne do 
moje stare mame in jo prosil, naj mi pove kakšno zanimivo pripoved o vojnem času. 
Začela mi je govoriti o »kontrabantanju« na Žirovskem.  
Ko je bila moja stara mama stara okrog dvajset let, je bila meja med Italijo in 
Jugoslavijo blizu Žirov. V Kraljevini Jugoslaviji takrat ni bilo na izbiro veliko izdelkov, 
ker si lahko kupil samo izdelke izdelane v tej državi. Takrat ljudje niso imeli veliko 
denarja, zato so začeli »kontrabantiti« izdelke iz Italije v Jugoslavijo predvsem zaradi 
cene, pa tudi, ker nisi mogel pri nas kupiti številnih izdelkov. Seveda to ni bilo 
legalno, zato so si ljudje začeli izmišljevati metode, kako prelisičiti carinika. 
»Kontrabantili« so otroci, žene, možje skratka vsi člani družine. Seveda je bilo to 
početje zelo tvegano, saj si lahko odšel tudi v zapor. »Žene so večinoma nosile 
ohlapna krila, da so lahko spodaj skrile kakšne kavbojke ali pa kavo,« mi pripoveduje 
stara mama. Ker so bili na Žirovskem predvsem kmetje, so imeli doma konja ali pa 
vsaj osla na katerega so lahko priključili voz. Nekateri so na voz naložili zemljo, v 
katero so tudi skrili vse mogoče stvari. V Italiji so tudi prodajali svoje izdelke. Otroci 
so služili bolj kot spremstvo, da so se podučili o vseh mogočih metodah. Seveda so 
cariniki pregledali in pretipali vsakega posebej, zato so bili vsi zelo napeti. Moja stara 
mama je tihotapila predvsem s svojo materjo in sestrično. Nje niso nikoli dobili, odkrili 
pa so njenega brata. Nekega zimskega popoldneva se je sam odpravil v Italijo čez 
bližnji hrib Mrzli vrh. Že na poti tja se je carinikom zdel sumljiv, saj v tistih časih ni bilo 
običajno, da si sredi zime hodil daleč. Na poti tja jim je navedel razlog, katerega se 
moja stara mama ne more spomniti. Na poti nazaj pa so go temeljito pregledali in so 
dobili ene kavbojke in pa malo kave. Pridržali so ga, ko pa je za to slabo novico 
slišala njegova mati, se je nemudoma oblekla in odšla, kakor hitro je bilo mogoče do 
svojega sina. Cariniki so ji povedali, da bo na žalost moral v zapor. Njegova mati je 
zbrala pogum in rekla cariniku, naj dajo v zapor njo in njenega sina pustijo na 
svobodi. Carinik je bil mlad, zato ni vedel, kaj narediti v tem primeru, zato je izpustil 
oba.  
Ker je ta prigoda naredila velik vtis na mojo staro mamo, od takrat naprej niso več 
tihotapili stvari. 
 
Jon Velkavrh, 9. c, pripovedovalka Iva Velkavrh, starost 90 let 
 
 
DEDIJEVE PRIGODE, KI PRESENEČAJO   
 
Deda Jože mi je ta dogodek opisal že kar nekaj časa nazaj, ko smo nekega vročega 
dne grabili seno. Pripovedoval mi je o svojem življenju v mladosti. Takole je bilo. 
V starih časih, ko še niso poznali telefona. No! Vsaj pri mojem dedu ga doma še niso 
imeli. Za moje pojme je bilo življenje brez telefona dokaj dolgočasno. Deda mi je 
pripovedoval o tem, kako je bilo pri njem doma in kako si je iskal zaposlitev. Rekel je, 
da je bilo iskanje zaposlitve zahtevno, saj takrat še ni bilo reči, poznane »mobi«. 
Zelo rad se je pogovarjal z mano, saj mu je bilo všeč, da lahko pripoveduje svoje 
zanimive prigode. Ko je iskal zaposlitev, mu je na pomoč priskočil tudi brat Dominik, 
ki je že delal v nekem žirovskem podjetju. Vprašal ga je, če bi lahko nekako uredil, da 
bi lahko odšel deda delat v to podjetje. In res! Dominik mu je priskrbel delo. Delal je 
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kot električar in kovinar naenkrat, saj si v starih časih lahko opravljal več poklicev 
naenkrat. In pričela se je njegova delovna doba.  
Prav tako doma še niso imeli avtomobila in je Jože v službo hodil kar s kolesom, 
pozimi pa se je na to tri kilometre dolgo pot odpravil kar peš. Rekel je, da se spomni 
tudi nekega avtobusa, ki je vozil otroke v šolo. Sam nikoli ni uporabljal tega prevoza, 
saj ni bilo dovolj denarja. Ko je v podjetju deloval deset let, mu je umrl brat Dominik. 
Po tem dogodku so vsi domači žalovali. Dominik je bil ustreljen v vojni.  
Tudi deda se je nato odpravil na svoje služenje v vojsko, kjer je bil topničar. Še danes 
mi z veseljem pokaže svoje značke in medaljo, ki jo ima še z vojske. V vitrini ima tudi 
originalne škornje, ki jih  je nosil v »armiji«. Enkrat mi je tudi pokazal en protiletalski 
izstrelek, ki je še vedno varno spravljenega doma. Po dolgem času v vojski je prišel 
nazaj v svoj najljubši kraj. Mesto Žiri. 
Ko je nekega dne kupoval v trgovini kruh, je spoznal svojo bodočo ženo (mojo 
mamo). Z njo se je tudi poročil in  imel dva otroka. Enemu je  ime Erik (moj oče), 
enemu pa Mojca (teta). V naslednjih letih so tudi začeli graditi novo hišo, saj so prej 
živeli v bloku.  
Deda si je čez čas, ko je imel denar kupil motor. Včlanil se je v moto klub Sairach, 
kateri obstaja še danes. Deda je nato še dolgo delal v Kladivarju (zdaj Poclain 
Hydraulics), nato pa se je upokojil. Pri njem mi je vedno všeč to, da mi vedno pokaže, 
kaj novega. Ve zelo veliko  in zelo rad rešuje križanke. 
Še danes ne razume ravno teh naprav, kot so telefoni ipd. Prejšnji teden je dobil nov 
telefon za darilo. Potreboval je malo moje pomoči pri zagonu telefona. Deda imam 
zelo rad in upam, da tako »fejst« ostane do konca. Zelo dobro se razumeva in si drug 
drugem pomagava in spodbujava pri raznih stvareh. 
 
Nejc Šubic,  9. b, pripovedovalec Jože Šubic, starost 71 let  
 
ATOVA IZNAJDLJIVOST 
 
      Ko sem bil še mlajših let, sva se nekega dneva z atom usedla v ''hišo''  oz. dnevno 
sobo na udoben kavč in sem ga vprašal: ''Ata, kako ste pri vas živeli, ko so na teh tleh 
še stali Italijani?'' in dobil sem dolg in precej zanimiv odgovor. 
      Nekaj časa je bil tiho, potem pa je je začel pripovedovati zgodbo o njegovemu 
burnemu otroškemu življenju. Sicer ata ni bil iz Žirov, a so imeli dosti jesti, saj so doma 
imeli mlin. Vsak dan se je peš z usnjeno-leseno torbo odpravil v šolo, kjer so ga vsak 
dan gledali italijanski vojaki. Teh se je ata zelo bal, saj je bil še čisto majhen. Vedno, 
ko  je hodil v šolo in je prišel mimo njih, je bil tiho, ker se je bal, da bi kaj napačnega 
rekel. Italijani, mimo katerih je hodil, so ga »zafrkavali«. Tega pa si ni upal povedati 
doma. Ko je prispel do šole, je izvedel, da se to ne dogaja samo njima. Pet njegovih 
sošolcev je prav tako govorilo, da jim vojaki ne dajo miru, zato so se odločili, da bodo 
naslednji dan skupaj odšli v šolo, da bi videli, če bi vojaki ostali tiho. Vendar, ko so 
prihodnji dan prispeli do njih, se je zgodba le ponovila. Ugotovili so, da se vojakom  v 
nobenem primeru ne morejo zoperstaviti. Za v prihodnje dneve so se domislili ideje, 
za katere ni potrebno veliko dela. Pet sošolcev se je na sončno popoldne zbralo. Eden 
od njih je prinesel majhno sekirico. Šli so v gozd in odsekali nekaj tankih vej in jih le 
položili čez potok, ki je tekel nekaj 100 m daleč od atovega doma. Seveda so v tistih 
časih že taki majhni otroci bili navajeni delanja. Ta  mostiček, ki so ga postavili, je služil 
kot druga pot, zato jim ni bilo več treba hoditi mimo vojakov. Bili so zelo iznajdljivi. 
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      Še sam težko verjamem, da je moj ata že pri rosnih letih bil tako pogumen. Ata ima 
slabe spomine okrog tega, ampak se vseeno potihem nasmehne, ko pomisli, kako 
dobro jih je pretental. 
 
Jakob Demšar, 9. c,  pripovedovalec  Janez Demšar; starost 77 let 
 
A TO JE SREČA? 
 
Kakšna sreča je to – 
od šole glava me boli. 
Kakšna sreča je to – 
vsak dan učitelj mi teži. 
Kakšna sreča je to – 
na ulic' sto let star beton. 
 
In men' to res preseda, 
ko učitelj mi najeda 
in hoče, da vsi strpni smo, 
ko nove učence 'štulijo'. 
 
A če šel boš za en teden 
tja v Afriko živet, 
tam boš videl, kaj je sreča, 
tam je dela za umret. 
 
Sreča je, da greš v šolo 
in en lekadol poješ, 
da te v šoli kaj naučijo, 
potlej res veliko veš. 
 
Sreča je, da imaš svoj 'fon', 
da sploh veš, kaj je to beton, 
za srečo ful ti treba ni, 
sam' mi smo tolk razvajeni. 
 
In ko po sobi sem brkljala 
ter to pesem sem prebrala 
in ko vase se zazrem, 
s svojim srcem si povem: 
 
Pa saj ni tako hudo, 
tud' z učitelji bo šlo, 
z novinci bi se lažje igrali, 
če napak ne bi nabrali, 
se čez spotikali ves čas, 
govorili, da niso za med nas. 
 
Rebeka Cankar, 7. b 
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¡Hola!  

 

Yo me llamo Tia. Mi apellido es Justin. Yo tengo una hermana. Mi hermana se llama 

Ema. Yo tengo doce años y mi cumpleaños es el siete de marzo. 

 

Me llamo Hana. Mi apellido es Grdadolnik. Yo tengo doce años. Yo tengo tres 

hermanas. Se llaman Tina, Ana y Karin. Mi cumpleaños es el veinticuatro de enero.  

 

Yo me llamo Brina. Mi apellido es Trček. Yo vivo en Žiri. Yo soy eslovena. Yo tengo 

doce años. Mi cumpleaños es el treinta y uno de agosto. Yo hablo esloveno, inglés y 

español. Tengo una hermana y un hermano. 

 

Yo me llamo Mirjam. Mi apellido es Tratnik. Yo tengo doce años. Soy eslovena. Yo 

tengo un hermano que se llama Miha y una hermana que se llama Veronika. Vivo en 

Eslovenia en Žiri. 

 

Me llamo Sara. Mi apellido es Ferreira. Tengo doce años. Soy eslovena. Yo vivo en 

Žiri. Tengo un hermano y una hermana. Se llaman Ruben y Ema. Mi cumpleaños es 

el veintisiete de agosto.  

 

Yo soy así 

Yo me llamo Ines. Tengo trece años. Mi cumpleaños es en noviembre, el veintinueve. 

Yo tengo el pelo largo y marrón. Mis ojos son oscuros. Soy media y delgada. Yo tengo 

dos hermanos que se llaman Žan y Tim. Žan tiene los ojos oscuros y Tim tiene los 

ojos verdes.  

Mi deporte favorito es el badmintón. Yo juego al badmintón con mi hermano. Tengo 

dos pájaros que se llaman Tweety y Vanilla. Me gustan las frutas, los perros y la mar. 

Yo soy así. 

 

Ines Šubic, 8. b 

 

Yo me llamo Lana. Mi apellido es Oblak. Vivo en Ledine. Tengo trece años. Mi madre 

se llama Saša, mi padre se llama Štefan, mi hermana se llama Žana y mi abuela se 
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llama Nada. Yo tengo el pelo marrón, largo y rizado y los ojos oscuros. Soy alta y 

delgada. Mi color favorito es violeta. Mi cumpleaños es el treinta de noviembre. Mi 

hermana tiene los ojos oscuros y el pelo rubio. Mi padre tiene los ojos marrones y el 

pelo negro. Mi madre tiene los ojos azules y el pelo rubio. Mi abuela tiene los ojos 

marrones y el pelo marrón. Mi padre tiene 35 años y mi madre tiene 37 años. Mi abuela 

tiene 58 años y mi hermana ocho. Yo practico la gimnasia y me gusta la contorsión. 

Me gustan también el baloncesto y el patinaje. Me gustan los animales y la música. Mi 

animal favorito es gata. Me gusta la naturaleza. ¡Adiós! 

 

Lana Oblak, 8. b 

¡Hola! Yo me llamo Ana y soy una chica muy alegre. Tengo la familia muy grande, 

tengo dos hermanos menores que se llaman Peter y David, y una hermana mayor que 

se llama Nina. Yo vivo en Žiri. Es una ciudad muy bella, famosa por la producción de 

los zapatos y el encaje. Žiri tienen mucha naturaleza y esto a mí me gusta. Yo visito 

la escuela primaria de Žiri. En esta escuela estoy muy contenta, porque todos los 

maestros son muy amables. Pero lo que más me gusta es que son muy sinceros y si 

tienes un problema te ayudan resorverlo siempre, pero de verdad siempre. Los 

maestros son también muy comprensivos, alegres y generosos.  

Mi carácter es muy fuerte, soy muy terca y a veces también un poco habladora. Pero 

normalmente soy amable, generosa y feliz! Me gusta mucho caminar por la naturaleza 

porque me hace sentir la paz. También ayudo a estudiar a mis amigos y ellos son muy 

agradecidos. Pero desgraciadamente no todos.  

 

Ana Šenk, 9. c 

Yo me llamo Brina y tengo catorce años.Tengo una hermana, un hermano, el padre y 

la madre. Y un perro. Yo soy muy habladora, obediente, ordenada, generosa, sociable 

y de vez en cuando vaga. Mi deporte favorito es el baile. Bailo los viernes con mis 

amigas. Me gusta bailar porque el baile relaja y me calma. Mi cumpleaños es el catorce 

de julio. Me gusta la pulsera azul, verde y blanca. Yo vivo en Žiri. En Žiri hay un cine, 

una farmacia, una escuela, tres iglesias y muchas tiendas. Correos está al lado del 

supermercado. Yo no tengo mi número favorito. Mi color favorito es azul. Llevo el 

pantalón azul, las zapatillas negras, los calcetines verdes, la camiseta negra y la 

sudadera gris. Mi blusa favorita es azul.  

 

Brina Vrhovnik, 9. c 
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Mi familia 

 

!Hola! Yo me llamo Maja. Tengo catorce años. Mi familia tiene cuatro miembros. Mi 

madre se llama Barbara. Ella tiene cuarenta y tres años. Trabaja en la escuela y es 

contable. Es también la profesora del grupo del voleibol. Mi padre es Damjan. Tiene 

cuarenta y cinco años. Él es muy amlable e inteligente. Mi hermana es Ana. Ella tiene 

dos años más que yo. Es muy habladora. Ana juega al voleibol y al tenis. Y finalmente 

yo. Soy Maja. Mi apellido es Govekar. Me gusta bailar, cantar y hacer teatro. Mi color 

favorito es azul. Me encanta mi familia! 

 

Maja Govekar, 8. c 

 

!Hola! Yo me llamo Petra Kolenc Jereb. Tengo trece años y mi cumpleaños es el 

veintisiete de Mayo. Tengo el pelo largo, rizado y marrón. Mis ojos son oscurros.. 

Tengo una hermana Tinkara y un hermano Kristjan. Tinkara tiene catorce años y 

Kristjan diecisiete. Mi madre tiene cuarenta y mi padre cincuenta años. Mis padres 

están divorciados. A mi hermana y a mí nos gusta bailar. Bailo cada viernes con mis 

amigas y mi hermana. Mi hermano estudia en un instituto en Ljubljana. Me encanta mi 

familia.  

 

Petra Kolenc Jereb, 8. a 

 

Mi deportista favorito 

 

Yo me llamo Lenča. Tengo catorce años. Yo soy muy educada. Me gusta el chocolate 

y las crepes. Mi deportista favorito es Marc Márquez. Él tiene 25 años y vive en 

España. Él compite en Moto GP y es el campeón del mundo. Su cumpleaños es el 17 

de febrero. Pesa 59 kilos y es alto 168 cm. Él es muy simpático, generoso,  ordenado 

y disciplinado. Tiene mucho dinero y es muy famoso. Su número es 93. El tiene los 

fans por todo el mundo. Su animal favorito es perro. Yo lo quiero mucho. Espero que 

lo voy a ver pronto. 

 

Lenča Podobnik, 9. c 
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