DECEMBER
Vse je že v lučkah, okraskih, vzdušje je vsak dan bolj praznično. Moram
priznati, da celo vsakodnevne reklame, ki so vedno tako dolgočasne,
postajajo vabljive in zabavne. Vse stvari, ki so tako praznično okrašene, so
prav super na pogled, a vendar ne pomenijo nič, saj se tistega, kar res šteje
ne da kupiti. Razen čokolade! Samo sneg še manjka … in počitnice.
Veliko vsega lepega v letu 2015!
Viktorija

Pesniški poskusi
GAZELE devetošolcev
Kje naj začnem? - Res ne vem.
Kaj naj počnem? - Res ne vem.
V kuhinji imam kruh, marmelado, nutello
in sadje. A kaj naj jem? - Res ne vem.
V šoli nas učiteljice kregajo,
ampak v čem je problem? - Res ne vem.
Kdaj bomo rabili fiziko in etiko
v življenju potem? - Res ne vem.
Zakaj je ta svet tako dolgočasen,
zmeraj isti? - Res ne vem.
Ampak vsako dolgočasje se konča in
gre. Kam pa naj jaz grem? - Res ne vem.
Še vedno isti ne vem.
Kaj naj vam še povem? - Res ne vem.
Marija Rozničnik in Amela Avdić

Res misliš, da si lep? - Poglej se v ogledalo!
Pa saj nisi slep! - Poglej se v ogledalo!
Sprijazni se z resnico. A res misliš,
da lahko imaš tako lepotico? - Poglej se v ogledalo!
Mogoč ti ni kul tale svet,
ampak vseeno kdaj pa kdaj - poglej se v ogledalo!
Jaz se skoz učim Zdravljico,
ti pa sam posedaš v kafiču, daj - poglej se v ogledalo!
Pa saj ni važno,
itak nisi zame, a vseeno - poglej se v ogledalo!
Zala Kumer in Viktorija Glušič

Zbudim se v nov dan - zunaj sneži.
Počasi se odpravim v šolo - še sneži.
V snegu puščam drobne sledi,
a ko pridem v šolo sledi izginejo - saj sneži.
Po pouku počasi gazim proti domu,
še pritožiti se nimam komu - ker sneži.
Zvečer v toplo posteljo se uležem,
zunaj je pravi mir - še kar sneži.
Manca Kolar in Mojca Belak
Likovno opremila Ana Petek

Bi bila rada zdravnica? - Pa kaj ti jaz vem.
Al rajši kraljica? - Pa kaj ti jaz vem.
Kaj v življenju boš svojem počela,
da denarja boš zase zadosti imela? - Pa kaj ti jaz vem.
Boš druge učila, al sama sebe s težkim
delom skoraj ubila? - Pa kaj ti jaz vem.
Bi rajši svet obkrožila, al v majhni sobici
domišljijo obudila? - Pa kaj ti jaz vem.
Le kaj v življenju boš počela, da v njem boš
svobodno kot ptica letela? - Pa kaj ti jaz vem.
Ana Rak in Maja Voler

Spoštujem jo – ker me je pod srcem nosila.
Spoštujem jo – ker me je rodila.
Spoštujem jo – ker me ima rada.
Spoštujem jo – ker me vzgaja.
Spoštujem jo – ker me vodi po pravi poti.
Spoštujem jo – ker mi daje ljubezen.
Spoštujem jo – ker ona spoštuje mene.
Gregi Pečnik

Anekdoti
PRAVI ŠPORTNIKI NE NOSIJO UR
Bil je zimski čas – lanski veseli december. Nekateri vedno resni obrazi na šoli so bili
nasmejani, veseli pa so bili še bolj veseli. A tu je bila ena stvar, ki večini starejših
učencev ni bila všeč – Božičkov ples za božično-novoletno predstavo. Tudi meni bi
bilo dosti bolj zanimivo, če bi imeli vaje med poukom matematike in slovenščine, a
na žalost smo bili pri tem učenci nemočni. Skoraj vse vaje so bile med športno
vzgojo, kar nam je vzelo nogomet, košarko in še marsikaj drugega, kar nam je všeč.
Nekega dne, kakšen teden pred prireditvijo, pa se je na vajah zgodilo nekaj, kar mi
je še posebej ostalo v spominu.
Vaje so potekale kot običajno. Tisti, ki so radi plesali, so pač plesali, a so se tudi ti že
počasi naveličali. Nemirne so mirili (beri: nadirali) učitelji in učiteljice, bilo pa nas je
nekaj takih, ki smo bili nekaj vmes. Razporejeni smo bili v vrste, učiteljeva pozornost
pa je bila seveda najbolj usmerjena v našo. Zakaj? No, mislim, da vam vse postane
jasno, ko vam povem, da smo bili v tej vrsti Matija, Boško, Maks, Hubert, Jaka in jaz.
Za piko na i pa sta v sosednji vrsti stala še Boši in Timi.
No, na koncu tiste ure nam je učitelj malo predaval in ob tem opazil, da ima Jaka na
roki uro, čeprav morajo ure ostati v garderobi.
"Jaka, takoj odnesi uro v kabinet!" je ostro dejal učitelj.
Jaka je s povešeno glavo počasi odšel proti kabinetu, medtem pa sem jaz na
učiteljevi roki zagledal uro. Takrat sem ostal raje tiho, saj je bil učitelj nekoliko jezen.
Čez nekaj časa pa se je učitelj želel dokazati in se je postavil na glavo. Moram
priznati, da je še kar dobro držal ravnotežje, a so se mu vsi smejali, ker je njegova
glava postala rdeča, jaz pa sem rekel: " Bravo učitelj, to je bilo pa že skoraj tako kot
pravi športnik, samo uro si še morate sneti."
Vsi so se smejali, učitelj je ostal brez besed, Jaka pa je svojo uro dobil nazaj.
Matej Zidarn, 9. a

POMOČ SOŠOLCU
Bil je dolgočasen dan, začetek lanskega šolskega leta. Učenci smo bili ležerni, a
veseli, dokler se učiteljica pri zgodovini ni odločila za ustno ocenjevanje znanja. Jaz
sem bil že vprašan, zato sem bil miren. Spremljal sem vprašanja in nanje v mislih
odgovarjal. Vprašan je bil Alen. Smilil se mi je dečko, saj je imel do takrat same
nezadostne. Tudi takrat je kazalo na to, saj je zamenjal renesanso z absolutizmom.
Hitro sem dvignil roko in učiteljici povedal, da Alen mogoče ve več o absolutizmu in
hoče povedati kaj o tem. Učiteljica me je na srečo upoštevala in ga je začela

spraševati o tem. Na koncu je le »spacal« skupaj tisto ubogo, milostno dvojkico. Bil
je vesel in se mi je po končani uri lepo zahvalil, jaz pa sem se dobro počutil, saj sem
mu pomagal. Mislim, da je bila vesela tudi učiteljica, saj ji ni bilo treba napisati
nezadostne ocene.
Boštjan Brinjovc, 9. a

Razvedrilo
NA SNEMANJU ODDAJE VSE JE MOGOČE
V nedeljo smo se odpravili na snemanje oddaje Vse je mogoče. Na začetku so nam
razložili, kdaj moramo ploskati, vstati, peti, odštevati … Med snemanjem samim je
bilo zelo zabavno. Bil sem navdušen, saj me je producent oddaje prosil, naj med
oddajo voditelju Bojanu Emeršiču dam mikrofon in škatlo. Po več kot treh urah in
pol snemanja smo se z nasmehom na obrazu odpravili iz Ljubljane.
Tega večera ne bom nikoli pozabil!
Jon Kanjir, 7. b
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V hladnih dneh imamo velikokrat številne _ _ _ _ _ _N _.
Brez _ _ _ _ _ se ne moremo smučati.
Najhitrejša disciplina pri smučanju.
Sneg tvorijo _ _ _ _ _ _ _ _.
Pod smučarsko opremo spadajo tudi _ O _ _V _ _E.
Rogla, Krvavec sta smučišči eno samo pa je _M _Č_ _ _ _.
Čutilo za vid.
Tri velike kepe snega, lonec na glavi in metla v roki.
Zapadel je prvi _ _ _ _ .

Rebus

__ __ __ __ __ __

Nika Košir, 6. a

Spletni kotiček prihaja na pomoč
V naš nabiralnik smo vprašanje:
»Kako prepričati starše, da mi kupijo domačo žival?«
Najprej moraš staršem dokazati, da si odgovoren in dovolj skrben. Doma si določi
neko opravilo, ki ga potem redno opravljaj. S tem dokažeš, da si dovolj zrel, da bi
imel žival.
Nato se moraš tudi sam sprijazniti z vsemi odgovornostmi, ki jih prejmeš z živaljo.
Staršem moraš zagotoviti, da boš za žival skrbel sam in da z njo oni ne bodo imeli
nobenih skrbi. Premisli tudi, če imaš dovolj časa za žival. Vedeti moraš, da žival
prinese v hišo veselje pa tudi veliko odgovornost.

