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Matic Irman Kolar

Po veselih počitnicah in praznikih smo se vrnili v šolo, hkrati pa vstopili tudi v novo
leto. Verjamem, da bo letos za vse nas nov začetek, verjetno pa se bo najbolj
dogajalo devetošolcem. V letošnjem letu moramo namreč izbrati in se v pisati v
srednje šole, septembra pa bomo že zakorakali med dijake.
V januarju smo obeležili tudi teden pisanja z roko in poudarili pomen pisanja, saj
nam grozi, da prihodnje generacije z roko sploh ne bodo znale pisati. V tem mesecu
smo lahko v knjižnici v nabiralnik oddali tudi sporočilce s kakšno lepo mislijo in
nekomu polepšali dan.
Upam, da nam bo letos uspelo premagati tudi virus in bomo lahko svoje življenje
vrnili na že ustaljene tirnice.
Uspešno nadaljevanje šolskega leta!
Ajda Oblak
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Dogaja se …
ŠPORTNI DAN
SMUČANJE
6. 1. 2022 smo se učenci 7., 8., in 9. razredov odpravili na športni dan. Izbirali smo
lahko med plavanjem, smučanjem in drsanjem.
Midve sva izbrali smučanje. V četrtek zjutraj smo se zbrali pred šolo. Smučarji smo
načrtovali odhod petnajst čez osem. Žal so nam tik ped odhodom sporočili, da imajo
na Golteh z gondolo težave in da se je sprožil plaz in zaprl cesto. Vsi skupaj smo se
premaknili v telovadnico in upali na dober izid. Na srečo nas je učitelj razveselil z
novico, da je vse urejeno in se bomo odpravili na Kope. Veseli, da bomo sploh lahko
smučali, smo se vkrcali na avtobus. Po malo daljši vožnji smo končno prispeli na
smučišče in začeli s športnim dnevom. Dobro uro smo se spuščali po zasneženih
strminah, nato pa se razveselili kosila. Kasneje je sledilo še smučanje do 15. ure.
Zelo veseli, da se je tako dobro izteklo, in polni lepih vtisov, ki smo jih ta dan
doživeli, smo se naposled odpeljali poti Mozirju. Kljub temu da nam ne gre vedno po
načrtih, smo z dobro voljo pregnali skrbi in se imeli odlično.
Ajda Oblak in Tjaša Veber, 9. a
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DRSANJE
V četrtek, 6. januarja, smo imeli športni dan. Jaz sem si izbrala drsanje, saj me to
veseli. Odhod iz pred športne dvorane je bil 15 minut čez osem. Ko smo prišli v
Veleje, smo se malo okrepčali. Pred drsanjem smo se seznanili z navodili, ki veljajo
na drsališču. Kdor ni imel drsalk, si jih je lahko izposodil. Nato pa smo odšli drsat.
Med drsanjem je bilo veliko padcev in tudi smeha. Kdor se je utrudil, si je vzel čas za
počitek in klepet. Čas je kar prehitro minil. Po drsanju smo se z avtobusom odpeljali
nazaj do šole. Bilo je zabavno in sproščujoče.
Sara Planovšek, 7. a
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PLAVANJE
V četrtek, 6. 1. 2022, smo se učenci 7., 8. in 9. razreda odpravili na športni dan v
Laško. Tja smo prispeli par minut čez devet. Oblekli smo kopalke in se začeli
zabavati. Najbolj obiskan kraj na kopališču je bil seveda tobogan. Po kakšni dobri uri
intenzivnega plavanja smo se odpravili na malico. Po njej pa se je ponovno začela
zabava. Kasneje so se nam pridružili še drugi obiskovalci. S prijatelji smo se ime fino.
Okoli dvanajsti so nas učiteljice obvestile, da je čas za odhod iz bazena. Zabavno je
bilo odpiranje omaric, saj nisem ravno vešč pri takšnih zadevah. Pred športno
dvorano smo prišli okoli trinajste ure.

Urban Repše, 7. a
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Pesniško ustvarjanje za natečaj
IZLET V MOZIRJE
Skozi šipo opazovala sem prečudovito naravo,
ob tem skoraj zgrešila postajo pravo.
Na mozirski avtobusni postaji sem izstopila,
naravnost proti pekarni po presto skočila.
Brez besed sem se po starem trgu podala,
vsakih nekaj metrov navdušena obstala.
Pred rojstno hišo Žiga Laykaufa sem se ustavila
in si pesniški izziv postavila.
Z zanimanjem sem si muzejsko zbirko ogledala,
mnogo o Mozirju in Mozirjanih izvedela.
Tudi zgodovina kraja je zanimiva,
veliko o tem stalna razstava razkriva.
Sprehod po kraju sem do pošte nadaljevala
in pred kipom pesnika Antona Aškerca obstala.
Veliko pomembnih ljudi je v Mozirju prebivalo,
s svojim delovanjem na kulturno življenje vplivalo.
Na zaključku sprehoda podala sem se v Mozirski gaj,
kjer v parku pisanih cvetlic je pravi raj.
V zimsko bajko se pozimi spremeni,
z lučkami svetlečimi ljudi razvedri.
Ob pogledu na Mozirsko planino sem si oči spočila,
očarana od njene lepote si še električno kolo sposodila.
Po okolici sem se popeljala ,
z raziskovanjem kraja nadaljevala.
Ni mi žal, da sem se za izlet odločila,
zato bi ga tudi vam priporočila.
Mozirje je paša za oči in srce,
kar vam lahko vsak domačin pove.
Ajda Oblak, 9. a
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MOZIRJE IN ŠTIRJE LETNI ČASI
Mozirje v Zgornji Savinjski dolini leži,
veliko turistov čez leto dobi.
Poleti vroče je in gremo v Savinjo hladit se,
ob kresu v maju s prijatelji zabavamo se.
Po Golteh poleti se sprehajamo,
pozimi smuči si nadenemo.
Spomladi v gaju rože zacvetijo,
vse zelo lepo dišijo.
V gaju lučke svetijo, da zavrti se ti svet,
bele, modre in zelene ti pomagajo živet.
Parkirišča polna so vsa,
saj Gaj obiščejo ljudje z vsega sveta.
Jeseni v Mozirju veliko se dogaja,
košatijo se ogromne buče sredi Gaja.
V našem Gaju ni pomembno kdo si,
le da vesel in srečen si.
Sara Renko in Julija Vrečar, 8. b

MOZIRJE
Četudi bi mi veter na Jadranski obali mršil lase,
četudi šla bi daleč v italijanske gore,
nek čut bi me vedno vodil nazaj v Mozirje.
Pogrešala bi zmeraj Golte, ki dvigajo se do sonca,
pogrešala bi razgled, ki ni mu konca.
Pogrešala bi pozimi milijon sedemsto lučk, ki barvno svetijo,
pogrešala bi veselje, ki ga v mojem srcu zanetijo.
Pogrešala bi spomladi tulipane rdeče,
pogrešala bi prav vse jablane cveteče.
Pogrešala bi poleti Savinje hladen tok,
pogrešala bi nagajivo hihitanje malih otrok.
Pogrešala bi jeseni zlato odejo,
pogrešala bi sedenje na klopci v Gaju in opazovanje, kam ptice grejo.
Žana Praunseis, 8. b
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ŠE ZADNJIČ
Še zadnjič želim si videti odsev gora v hitri Savinji,
stran beži kot leta zlate grške dobe – vendar premakne se nikamor.
Slavni umetnik, usliši me! Ko le svoboda se ti zlije v roko, kot vino v kozarec,
naslikaj višine Mozirskih planin.
Še zadnjič želim si videti tulipane v hladnem vetru pomladi,
ko sonce pleše po licu vsakogar.
Ko toni klavirja utonejo v apatiji človeka,
spomni se mene in svojega rojstnega kraja,
saj v Gaju ljubezen nikoli ne šepa.
Še zadnjič želim si videti svoj dom, preden izgubim bitko s časom,
preden položiš škornje pod mojo posteljo,
preden vsi skupni spomini začnejo izgledati kot orožje, usmerjeno v mojo najglobljo
bolečino.
Zatorej, ko se ti srce strdi, položi ga na svoj vrt.
Pusti, da iz njega zrastejo najlepši tulipani,
saj le tedaj se bo dinastija Gaja razgrnila.
Kaja Cajner, 8. a

ČE SI UPAŠ PRISLUHNITI
Bele snežinke kot bela odeja
prekrivajo travo, zeleno kot smeh.
V daljavi se otroci igrajo,
med lučmi jim domišljija nikoli ne steče v beg.
Mrzlo je že, vendar tebi nikoli.
Ko te mama za roko drži, se ti svet vrti.
Toplina preliva se vsem med rokami – vendar le, če upaš prisluhniti.
V slavnem Gaju ljubezen se širi,
tista, med prijatelji, družino, pa tudi tista čisto resna.
Če je že stara, ji odboj luči strune uglasi,
še mrzlina ubiti je ne more – vendar le, če upaš prisluhniti.
Če pa si sam, naj sram te ne bo,
toplino boš že našel nekje.
Četudi čisto majhno ali komaj vidno,
nekdo nekdaj ti bo roko podal,
ves hlad, ki si ga čutil do zdaj, bo utonil v pozabo – vendar le, če upaš prisluhniti.
Kaja Cajner, 8. a
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TEBI
Tam, kjer Savinja strune glasi,
ob dolinah in votlinah, ob rekah in potokih,
nižje od Golt, nižje od neba,
tam stoji morala, starejša od voda.
Vse poti se končajo tukaj,
kjer doni toplota v srcu.
Če ne v hiši ali stanovanju, sobi ali postelji,
vedi, četudi vsem si v dvom,
tu, v Mozirju, stoji ti dom.
Kaja Cajner, 8. a

Gazele devetošolcev
POČITNICE
Iz dna svojega srca, nazaj si jih želim.
Ves svet jih rad ima, nazaj si jih želim.
Ve že otrok, ve že najstnik, ve že vsak, ki meni je enak.
Brez počitnic živeti se ne da, nazaj si jih želim.
Ve že ptica v daljavi in pesek v puščavi, ve že krava na livadi in nebo nad nami.
Še južni veter prepozna, nazaj si jih želim.
Ve že jutro, ve že dan, ve že vsak, ki ga poznam.
Ve že svinčnik iz lesa, nazaj si jih želim.
Ve že nalivnik ter pero in učitelj, ki bere, kar je v zvezku napisano.
Še vsak žarek iz daljnega sveta, ki željo ima, nazaj si jih želim.
Tjaša Veber in Maša Lončar, 9. a

KNJIGE
Knjiga z žalostjo me prepoji, zato jo berem.
Na usta mi prešerni smeh pripodi, zato jo berem.
popelje me v svet luči, tudi ko pri meni le svetilka tli,
zanima me, kaj se glavnemu junaku prigodi, zato jo berem.
V zgodovino popelje in navduši me,
praživali k meni pripodi, me razveseli, zato jo berem.
Ajda Oblak in Tin Firm, 9. a
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PRIJATELJSTVO
Tudi ko nevihta zavlada, prijateljstvo ne popusti.
Ko laž ga prebada, prijateljstvo ne popusti.
Ko ga sovraštvo in nezvestoba preizkuša,
tudi ko burja prijateljsko jadro obvlada, prijateljstvo ne popusti.
Ko prijateljstvo zmaga, tudi če ga kdo z žalivkami obklada, prijateljstvo ne popusti
V prijateljstvu se zgodi veliko dobrih stvari,
dobre stvari namreč prevladajo, zato prijateljstvo ne popusti.
Tin Firm in Ajda Oblak, 9. a

MORJE
Njegova mesečina vpija me vase,
njegova veličina potegne me vase.
Galeb na pomolu opazuje ljudi, skrivnosti morja le zase obdrži.
Morja toplina posrka me vase.
Svetilnik skrivnostno v noč molči,
njegova mesečina pogoltne me vase.
Peska vonj me vabi v naročje valov,
mogočna globina potopi me vase.
Neja Kunavar in Gašper Glušič, 9. a

GAZELA
Lica tvoja so ljubeča, srce moje zate bije.
Želja moja po tebi je goreča, srce moje zate bije.
Objem tvoj je kakor zarja čudovit, a prehitro mine.
Dokler tvojega pogleda nisem ujela,
nisem vedela, kaj je prava sreča, srce moje zate bije.
Sprašujem se, zakaj mi svojega pogleda več nameniš ne,
misel nate postaja boleča, srce moje zate bije.
Lina Ujčič Vrhovnik, 9. b
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SLOVENIJA
Dežela prečudovita si, Slovenija,
kakor mavrica barvita si, Slovenija.
Vonj cvetov te v pomladnih jutrih zbuja,
pozimi pa pod belo odejo skrita si, Slovenija.
Rjavkasto oranžen plašč nadeneš jeseni,
poleti s sončnimi žarki oblita si, Slovenija.
Morje, gore, griči, doline in potoki,
ponekod pa hribovita si, Slovenija.
Kljub vojnemu razdejanju pred leti,
ostala bojevita si, Slovenija.
Star ali mlad, reven ali bogat,
vedno moja domovina častita si, Slovenija.
Hana Železnik, 9. b

TO NOVO LETO
To novo leto,
to noro novo leto!
Le kaj nam bo dalo,
le kaj nam bo vzelo, to novo leto?
Mogoče bo veselja polno,mogoče bo sreče zmanjkalo.
Kdo ve, kaj bo prineslo,
kdo ve, kaj nam bo prineslo, to noro novo leto.
Lea Stropnik, 9. b
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Življenjska izkušnja
Srčni zastoj
Ko sem bila stara pet let, se mi je pokazala električna srčna napaka. Dve leti in pol
sem jemala zdravila, a sem kljub temu konec drugega razreda doživela srčni zastoj.
Bilo je na verouku. Pred tablo sem zmolila očenaš, ko pa sem šla nazaj proti svoji
mizi, sem se najprej spotaknila na torbi in padla. Najbrž sem se močno ustrašila, da
bo z mano kaj narobe in da sem si kaj zlomila. Spomnim se, da sem po tistem
začutila, da mi primanjkuje zraka. To pa je vse, česar se spomnim o tistem dogodku.
Povedali so mi, da so prišli reševalci iz Zdravstvene postaje Mozirje in me oživljali z
defibrilatorjem. Nato so me z rešilnim kombijem odpeljali v SB Celje, kjer so me dali
v umetno komo in s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana. Tam sem bila v umetni
komi en teden. Deveti dan od prihoda v UKC sem bila operirana. Vstavili so mi
napravo, ki je hkrati srčni spodbujevalnik in defibrilator. Ko sem se v bolnišnici
spominjala dneva, ko sem imela srčni zastoj, se mi je zdelo, da sem takrat bila v
džungli, kjer sem slišala glasne zvoke. Bilo mi je neprijetno ob misli na to.
Občutkov ob samem srčnem zastoju se seveda ne morem spomniti. Spomnim pa se,
kako hudo je bilo, ko sem morala biti sama na intenzivnem oddelku, kjer smo bili vsi
otroci lahko le v svoji postelji. Na stranišče sem lahko odšla šele po dvanajstih dneh
in še to so me tja peljali v invalidskem vozičku. Po operaciji sem lahko popila le
omejeno količino tekočine. Bilo je težko.
Spoznala sem, kako pomembno je dihanje. Človek o tem sploh ne razmišlja, ker pač
vsi dihamo. Ko pa se boriš za življenje, kot sem se jaz, vidiš, kako je to pomembno.
Pomembno je tudi, da človeka vedno sprejmemo takšnega, kot je, saj ne vemo,
kakšne bitke že ima za sabo.
Zoe Sara Čop, 6. a
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Teden pisanja z roko
France Prešeren: Zdravljica

Rokopisi devetošolcev
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