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Uvodna beseda devetošolca
LEPŠE, KOT JE ZDAJ, NAM NE BO  NIKOLI (parodija)

Korona je kot hiter, nepričakovan  napad, zarezala v naši hišo. Vidim jo kot pošast, ki napada naš mirni grad. 
Naenkrat sem se znašel v zakletem gradu z obrambnim zidom, kamor nihče ne sme. In jaz ne smem preplezati zidov, 
da bi srečal prijatelje. Pečem si grah in štejem dneve do osvoboditve.

Mama je dobrohotna oskrbnica, ki iz obleganih krajev dnevno nosi hrano. Oče je strog trener vojaških veščin, 
starejši brat je prav tako kot jaz ujetnik tega norega časa. Naše mačke so se spremenile v zaklete debele viteze, ki 
zaradi lenobe nočejo zapustiti tega prekletega gradu.  Korona jih sploh ne moti, v nasprotju z mano so pretirano 
umirjene. Morda v mislih koljejo viruse, medtem ko so videti, kot da se brezskrbno pretegujejo na kavču.

Postelja v moji sobi je moj največji zaveznik v borbi proti nevidnemu sovražniku, telefon je moj heroj. Vsak dan 
bijem viteške igre z vitamini, ki mi jih vsakodnevno sili oskrbnica, in se pretvarjam, da je kavč katapult, ne pa kraj, 
kjer preživim preveč časa. S knjigo.

Trener vojaških veščin po internetu kupuje motor, ki ga bo kot viteški konj popeljal čez meje naše viteške dežele. V 
kotlu kuhamo vroče olje, ki ga bomo zlivali po pošastnih virusih, če se bodo preveč približali obrambnemu jarku. 
Uporabljamo golobe pismonoše za predajanje skrivnih sporočil, samo uboge srake ne razumejo svojega 
poslanstva.

Ledena doba okoli obrambnih zidov je okovala ceste, samo zato nihče ne pride na obisk. Kadar se v pogovoru 
zahvalimo, da smo zdravi in skupaj in da nam sploh ni tako hudo, si v mislih vedno rečem, da sem srečen, ker 
nekaterim med korono ni do smeha in parodije, ampak samo do preživetja.

                                                                                                            
Marko Černezel, 9. a



Nejc Križan je avtor risbe POŠ ŠENTVID, 
kjer se je letos že veliko dogajalo, izdelovalo in raziskovalo. 

Kar poglejte v nadaljevanju njihove izdelke. Seveda je bilo potrebno konec decembra biti tudi 
domoljuben in ponosen na svojo domovino, še posebej ob slovenskem državnem prazniku ...



ŠE NEKAJ DECEMBRSKIH UTRINKOV …  S POŠ ŠENTVID

Adam Gelb, Jože Žvegler, Lara Vrbec



Alen Gobec, Lara Vrabec, 
Sven Vrečko, Tian Fidler 

in njihovi
ROBOTI  



KAKO DO GLEDALIŠČA? 
Preprosto - v domači dnevni sobi. 

Alen Gobec
Nik Dečman in njegovo delo 



26. december - dan samostojnosti in enotnosti

DOMOVINA JE NAŠ PONOS. 

Prireditve ni bilo mogoče organizirati v telovadnici oz. jedilnici naših šol, 
a ŠOLA NI ŠOLA, če ne bi rešila težave - bolje izziva. In ga je: 

Eva Podgoršek, 9. D







Utrinki pouka na 
daljavo v 4. r. Šentvid: 

tehniški dan 
Elektrika, izdelava 

magnetnega ribnika 
in opis živali

Oskar Stojan 
Oskar Stojan 

Naja Krašovic

Nejc Križan Jaka Mužerlin
Glorija 
Golež 

Lara Dušič

https://docs.google.com/file/d/10lsdAJT6RfWACmv5RxfJX9YmykF9Kubb/preview


Petra Mlaker Teja Novak 



Še nekaj zanimivih izdelkov učencev iz 
Šentvida: vodni hram in vodni mlinček 

Enisa Kuralić Glorija Golež 

Oskar 
Stojan 

Petra Mlaker

Teja Novak 

Tia Dora Kramar



Kaj pa če bi kar sami izdelali glasbila in na njih tudi zaigrali ali pa prikazali šaljive črke?

Naja Krašovic Petra Mlaker - črka H Oskar Stojan - črka A



KIPARSKE IN RISARSKE SNEŽNE UMETNINE PRVOŠOLCEV S KRISTAN VRHA … 

Vid Š.

Vid S. 



Victoria
Patrik



Mia
Luka



Klara

Jan Š.



Jaka Aleksandra 



Filip Jug, 4. b



Filip Jug, 4. b

SO MED 
NAŠIMI 
UČENCI 
BODOČI 
STRIPARJI? 
NEKATERIM 
GRE RES 
ODLIČNO ...







Hanna Vodeb Tomažin, 3.b



Jakob Planinšek





Nika Marš, 3. b Nika Popovič, 3. b



Nejc Operčkal, 3. b





Lili Očko, 3. b
Blaž Šramel, 3. b



Luka  BOSNAR, 
4.  A



Alina Kokot, 4. c Anže Pintar, 4. c



Žana Vrbek, 4. c 



ŠESTOŠOLCEM JE 

STRIP NA DALJAVO 

PREDSTAVIL 

USTVARJALEC 

STRIPOV MARTIN 

RAMOVEŠ. 

NATO SO NARISALI 

ŠE SVOJE 

STRIPOVSKE 

UMETNINE!

Pia Gobec, 6. a



Žana Novak, 6. b



Jan Gaberšek, 6. a



Anej Kamplet, 6. a Lavrencija Škorjak Haler, 6. a 



Sara Andrea Grbec, 6. a



Tadej Plevčak, 6. a



Alina Kočar, 6. d



Iva Čakš, 6. b



Tobija Gajšek, 6. d Zala Dobnik, 6. d



Rene Kušter, 6. c 

Taja Kokalj, 6. c



Maša Novak, 6. c

Urban Mešiček, 6. c



Lucija Krklec, 6. c



VODOHRAM - četrtošolci s Kristan Vrha premorejo 
veliko tehnične natančnosti, da vse skupaj deluje. 
Se mlinček tudi vrti? Dobro poglejte. 

ALINA PIRŠ
TILEN ŠTERN

TIM LISJAK

TIM LISJAK



INTERVJU 

TAKŠNI STROJI SO FASCINANTNI

Boštjan Metličar je strojevodja. V intervjuju je 
predstavil dobre in slabe strani tega poklica.  
Povedal nam je tudi nekaj o parni lokomotivi.

Spraševal: Nejc Metličar, 7. a

Kaj je najbolj zanimivo pri tvojem delu?
Pri mojem delu je  najbolj zanimiv potek samega dela, 
saj moraš sprejemati takojšne odločitve in odreagirati 
hipno, se pravi, da nimaš časa za premišljevanje, 
ampak moraš takoj odreagirati.

Zakaj si se odločil za ta poklic?
To delo me je začelo zanimati že nekje v 4. razredu 
osnovne šole in vso moje šolanje sem posvetil le 
temu cilju, da postanem strojevodja. Vedno sem 
opazoval te mogočne stroje, ki uspejo voziti tovor z 
maso preko 2000 ton. Upravljanje s takšnim strojem 
me je naravnost fasciniralo.



Pri parni lokomotivi imaš ogenj in vodo, dva v naravi 
nasprotujoča si elementa, ti pa ju povežeš in dobiš 
paro. Z znanjem termodinamike moraš to znati 
izkoristiti tako, da je za stroj najbolje. Voziti parno 
lokomotivo je čudovito doživetje, ki je dano le peščici 
ljudi na svetu. Parna lokomotiva ima dušo in te 
posluša, če znaš z njo pravilno ravnati. Parne 
lokomotive so bile in bodo moja ljubezen, saj se je s 
parnim strojem začela revolucija strojev.

Raje voziš tovorne ali potniške vlake?
Dejansko ni neke posebne razlike, kaj voziš. Če voziš 
potniške, potem se boriš z časom, da si pravočasen, 
če pa tovorne, pa z maso vlaka, da uspeš spraviti vlak 
do končne točke. Če pa bi se že moral odločiti, bi se 
odločil za tovorni vlak, ker tovor se nikoli ne pritožuje, 
potniki pa pogosto.
 
Katere vlake voziš sedaj?
Sedaj vozim potniške vlake. Občasno za dušo, kot 
pravim, pa tudi parne muzejske vlake in takrat sem 
najsrečnejši.       

                                                                             

Česa ne maraš pri svojem delu?
Pri mojem delu je veliko lepih trenutkov. Žal pa so 
tudi tisti črni dnevi, ko se zgodi nesreča, ko nekdo v 
nesreči z vlakom izgubi življenje. To so tragični 
dogodki, o katerih premišljuješ še mnogo let zatem. 
In teh črnih dni ne maram.
 
Kako poteka tvoj delovni dan?
Moj delovni dan poteka tako, da pridem na 
lokomotivo, jo najprej temeljito pregledam in 
testiram varnostne naprave. Z lokomotivo se 
zapeljem na vagone in tako nastane vlak, ki ga 
peljem do določene postaje. Začne se vožnja in 
tedaj uravnavaš hitrost in skrbiš, da pravočasno 
prideš na postajo. Če pride do okvare, jo moraš 
znati locirati, in če se le da, odpraviti.
 
Kako je bilo voziti muzejsko lokomotivo?
Že po prvem letu dela na železnici sem izrazil željo 
po vožnji muzejskih parnih lokomotiv, saj me je ta 
stara tehnika zelo navduševala. Vožnja parne 
lokomotive je nekaj posebnega. Upravljaš z več kot 
sto let starim strojem, ki ima maso tudi do 150 ton. 
 



NAS PREPOZNATE?









PIŠEMO Z ROKO IN PIŠEMO S TELESI ....

Manja in Kaja Kokot



UGANETE, 
IZ KATERE 
PRAVLJICE 
SO TI LIKI? 

Maruša, 1. c



UČNA URA O GEOMETRIJSKIH TELESIH V 1. C

Učenci so iz odpadne embalaže gradili gradove. Pri tem pa niso smeli uporabiti lepila ali lepilnega 
traku.  O izvirnosti njihovih izdelkov pa pričajo fotografije!

Jakob Jecl, 1. c Kim Lorger, 1. c Jan Haladeja, 1. c



Lucija Rupnik, 1. c

Kris Vodeb 
Tomažin, 1. c Manja Kokot, 1. c



Medeja Rebol Dukarić, 1. c

Maša 
Kokot, 1. c

Mojca Krajnc, 1. c



Maruša 
Prevolnik, 1. c

Tijan Jagodič, 1. c



Tai Prelog, 1. c



SKRB ZA PTICE POZIMI 

Številne ptice že pred zimo 
odletijo v tople kraje. Tiste, ki 
ostanejo, pa se morajo zelo 
potruditi, da najdejo hrano. 
Še posebej težko je, če so tla 
zamrznjena. 
V šolanju na daljavo smo se 
naučili, kako poskrbeti za 
ptice in kakšno hrano jim dati 
v mrzlih zimskih dneh. 
Nekateri učenci so se odločili 
za izdelavo ptičje hišice iz 
odpadne embalaže, drugi pa 
so pripravili lojno pogačo. 
Zelo so se potrudili in 
učiteljicama Darji in Davorini  
pridno pošiljali fotografije 
svojega dela.









ISKANJE HRANE

Bil je dan kot vsi ostali, ko se je jata ptic odpravila iskat hrano. Bila je zima, bilo je hladno ter 
sneg je bil. Ptiček, ki ni mogel leteti je ostal v       gnezdu. Ampak on ni bil vesel, saj bi že moral 
zdaj družini iskati hrano, ne pa      doma ležati.     Odločil se je, da bo tudi on šel iskat hrano. Ko 
je poskusil vzleteti, je strmoglavil tako, kot če bi           konja vrgli iz letala. Pristal je naravnost 
na nos. Pobral se je in začel hoditi.     Našel je prazen brlog lisice, posteljo brez medveda in 
gnezdo brez ptic. Vse je bilo zapuščeno, dokler ni slišal zvokov avtomobilov. Prikorakal je in videl 
mesto polno tovarn in plinov. Rajši ni odkorakal do tja ampak se je obrnil in šel v drugo smer. Ko 
je korakal in korakal skozi gozdove                         se je zavedal, da ne ve, kje je. Zagledal je 
hiško sredi ničesar ter stopil                     do nje. Tam je zagledal še ptičjo hiško. Spravil se je 
vanjo in

 se udobno namestil. 

Tam je preživel čas čez zimo, dokler si ni opomogel in odletel domov k družini.

Anže Hajnšek, 5.d



Aljaž Hladin, Klemen Nunčič, Rok Horvat, Inaja Drobne, 5. d 

SKRB ZA PTICE



PTIČEK

Ptiček, o ptiček,
hiško sem ti izrezljal,

hrano notri dal, 
da boš lahko zapel,

ko bo prišla pomlad.

O, prelepi ptiček, 
kam si odšel?

Hiška samuje brez tebe,
vrni se, ptiček prelepi. 

Aljaž Hladin, 5. d



Mirjam Novak, 5. d Lara Kristan, 5. d



SLOVENSKA HIMNA V BESEDI IN SLIKI 
MATIC TOPOLOVEC, 6. B





TIM LISJAK, 4.r. KV

KAJ JE HREPENENJE? 

O njem pišejo pesniki in 
sanjajo sanjači, 

občutijo ga zaljubljenci in 
upodabljajo umetniki ...

Tako pa si ga predstavljajo 
četrtošolci s Kristan Vrha.



ŽIGA PELKO, 4.r. KV

TINA KOKALJ, 4.r. KV



EVA KOKALJ, 4. r. KV
HANA HOSTNIK, 4. r. KV



ALIN PIRŠ, 4. r. KV



Upodobitve našega največjega pesnika so se 
lotili mnogi umetniki, čeprav tega, kako je v 
resnici izgledal, pravzaprav ne ve nihče. 
Ohranjena ni niti ena njegova fotografija ali 
slika, za katero bi lahko trdili, da je nastala za 
časa njegovega življenja. Iz pričevanj 
sorodnikov in sodobnikov lahko ugotavljamo, da 
se je Prešeren izogibal portretiranju. Tisti, ki 
so ga poznali, so ga naslikali po spominu, 
kasnejšim umetnikom pa so bile v pomoč njihove 
upodobitve. Tudi našim petošolcem. 

Alja Nunčič, 5. b



Lana Kosi, 5. b Larisa Javornik, 5. b



Tina Tiara Opalič, 9. B



Miha Hercog, 5. b Nikky Baštevc, 5. b



KAJ POMENI LJUBEZEN?

 Ljubezen ni pojem, ki ga lahko knjižno definiramo ter nato obrazložimo sto ljudem ter pričakujemo, da 
bo vsak posameznik razloženi pojem dojemal enako. Prav tako ljubezni ni mogoče stresti v manjšo 
posode, to posodo označiti  ''to je ljubezen'', vse ostalo, kar pa ne ustreza vsebini te posodo, žal pač ni 
ljubezen.

To početje je vidno v današnji družbi, ampak ljubezen ni poželenje - stanje naše psihe, tudi ni ''če ne 
narediš tega in tega, me nimaš zares rad''. Pogajanje s čustvi drug drugega prav tako ni stanje 
zaljubljenosti, ki mine. Je odločitev, ki jo sprejmeš dnevno - imeti rad nekoga, ga spoštovati ter mu 
pomagati brez podzavestnega razmišljanja, da mora ta oseba tebi vrniti enak odnos.

Ljubezen, tako kot vsako čustvo, vsak posameznik čuti ter dojame drugače kot drugi. Nekdo lahko čuti 
ljubezen do osebe, s katero ima le bežne stike, medtem ko nekoga drugega bega vprašanje, če ljubezen 
sploh čuti tudi do svojih najbližjih. 
Nekdo verjame v sorodne duše, drugi upa, da bo zveza z določeno osebo pač trajala. Nekdo se 
čustveno naveže na prijatelja, partnerja, s katerim nima vsakodnevnih fizičnih stikov, drugi je na 
osebo premočno navezan. 

Torej, četudi niso vsi odnosi, vsa čustva in vsak posameznik enaki, ne pomeni, da določeni od naštetih 
primerov čutijo ljubezen, drugi pač ne. Vsak čuti ljubezen na svoj način ter jo tako tudi izraža.



Osebno mislim, da žrtev posameznika ni nujno največji pokazatelj obojestranske, prave 
ljubezni. Prava ljubezen je stanje, v katerem ti sreča ter zadovoljstvo tvojega 
ljubljenega ne pomenita več kot tvoja lastna sreča, ampak tvoje zadovoljstvo in veselje 
izhajata iz zadovoljstva te osebe. S tako osebo je tvoje najmočnejše veselje njeno 
veselje, enako kot je njena največja žalost lahko tvoja najhujša bolečina. Takšen odnos 
ne temelji na žrtvovanju, ki si ga pripravljen storiti, ampak na tvoji osebni odločitvi, da 
boš tej osebi stal ob strani in jo ljubil, imel rad, tudi ko zaljubljenost mine ter si 
postavljen pred težke življenjske odločitve.

                                                                                                                 Ana Hlupić, 9.a



Tai Iskrač, 5. b

Ajda Zaveršnik, 5. b



HREPENENJE
 

Kaj je hrepenenje?
Je to nekaj lepega, nekaj resničnega,
nekaj groznega, nekaj izmišljenega?

Kakšen je točen odgovor,
nihče zares ne ve,

saj ima za vsakogar drugačen pomen
in to vsak po svoje pove.

Nekdo hrepeni po ljubezni,
nekdo drug po sreči,

spet tretji po prijateljstvu,
četrti pa ima vse, kar ga osreči.

Nekdo hrepeni po domu,
nekomu je vseeno, kaj dobi,

a tebi hrepenenje veliko o ljudeh pove,
kaj si nekdo želi in po čemer hrepeni.

A po čem hrepenim jaz?
Po mnogih stvareh!

Hrepenim po domu, bližini,
ljubezenski toplini.

Hrepenim po objemu, poljubu,
nasmehu, uspehu,

sreči, veselju, po šoli v klopeh …
Najbolj pa po prijateljih, ki bi me spravili v smeh.

Toda drugačni časi so prišli,
vso srečo s sabo odnesli,

vse slabo prinesli,
ampak kdor zares hrepeni po nečem, ne odneha,

čeprav čas hiti in kar ne odneha.
Kdor ima v sebi upanje, hrepenenje,

bo nekega dne zagotovo uspel,
čeprav po težki poti bo šel.

A verjemite mi, izplačalo se bo,
in povrnjeno vam bo z ljubeznijo.

 
Petja Korče, 8. E



Eva Planinšek, 7. B

David Tepeš, 9. C



Neža Ramšak, 9. D

Niko Podgoršek, 9. D



Tina Tiara Opalič, 9. B

Eva Podgoršek, 9. D



Helena Šket, 9. C



Stella Močnik, 9. C



Laura Turk, 9. b



Neža Vehovar, 9. D
Vita Novak, 9. b

PARODIJA



Mia Strašek, 

9. B
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PARODIJA

Ana Gajšek, 9. D
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Gajšek, 9. D



Julija Čakš Murn, 9. C

Neža Ramšak, 9. D



KAJ NAREDI HIŠO ALI STANOVANJE ŽIVO? 

Lana Kosi, 5.b

Ajda Zaveršnik, 5.b
Ajda Pavič, 5.b



OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM 

PRAZNIKU 
Z MISLIJO NA 

VELIKE 
SLOVENCE 

Devetošolca sta “pred 
mikrofon” povabila kar 
začetnika slovenske 
književnosti in pisca 
prvih slovenskih knjig 
Primoža Trubarja. 
Preberite, kaj jima je 
“povedal”.

INTERVJU S PRIMOŽEM TRUBARJEM 
Spraševal: Tilen Artnak, 9. c

Tilen: Ste slovenski protestant in avtor prvih slovenskih knjig Katekizem in 
Abecednik.
Kje ste se šolali?
Trubar: Šolal sem se na Reki, v Salzburgu, Trstu in na Dunaju.
 
Tilen: Kaj ste bili po poklicu?
Trubar:  Bil sem prevajalec Svetega pisma, pisatelj, teolog in duhovnik.
 
Tilen: Po čem ste najbolj prepoznavni?
Trubar: Sem avtor prve tiskane knjige v slovenskem jeziku, Katekizma in 
Abecednika
( 1550)
 
Tilen: Kaj je Abecednik ?
Trubar:  Abecednik je knjižica z abecedo, namenjena preprostemu 
ljudstvu kot pripomoček za učenje branja.
 
Tilen: Koliko knjig ste napisali v slovenščini, prosim, izpostavite katero izmed 
njih?
Trubar: Gre za 22 knjig v slovenščini in 2 v nemščini. Izpostavil bi prevod 
Svetega pisma Nove zaveze in Katekizem.



Tilen: Ste imeli kaj težav s slovenskim jezikom?
Trubar: Bilo je veliko težav s tem, kako slovenski jezik 
zapisovati, izhajal sem iz dolenjskega narečja Rašice.
 
Tilen: Ste bili vedno dosledni?
Trubar:  Pri pisanju nisem bil vedno dosleden, včasih sem 
bil humoren.
 
Tilen: Kakšen prevajalec ste bili?
Trubar: Pri prevajanju sem se potrudil glede besed in sloga, 
da bi utegnil z lahkoto razumeti vsak Slovenec, bodisi 
Kranjec, Spodnještajerec, Korošec, Kraševec, Istran, 
Dolenjec ali Bezjak. Zaradi tega sem ostal kar pri kmečkem 
slovenskem jeziku, kakor se govori na Rašici, kjer sem se 
rodil.
 
Tilen: Ste velik človek majhnega naroda, vzpostavili ste jezik in 
z njim zavest o slovenskem narodu. Kaj bi še dodali ?
Trubar: Bil sem veren človek in vera mi je bila vodilo pri 
mojem delu. Pri svojem ustvarjanju sem se držal lastnega 
prepričanja, da se »slovenskega jezika ni treba sramovati, 
ker je lep in gibčen in se ne skriva v kakem kotu«.
 
Tilen: Veliko ste nam povedali. Ime Primoža Trubarja bo 
slovelo, dokler se bo glasila slovenska beseda!
 

Vir: sl. wikipedija.org



NA KAJ 
POMISLITE OB 

BESEDI 
KULTURA? 

Besede napisal 

in okrasil 4. 

r. Kristan Vrh



»Želim si, da bi otroci v šoli poslušali, ko se 
učijo o meni, saj vedo premalo o meni.«

 
Intervju s Primožem Trubarjem

 
Sprašuje: Žiga Kojterer, 9. c
Odgovarja: Primož Trubar
 
ŽK: Dober dan, gospod Trubar. Sem Žiga Kojterer, učenec 
9. razreda OŠ Šmarje pri Jelšah. Za vas imam nekaj 
vprašanj, bi si vzeli čas in odgovorili na njih?
PT: Seveda, kar vprašajte!
 
ŽK: Bomo kar začeli, če ste pripravljeni.
PT: Kar začnite.
 
ŽK: Seveda, no, prvo vprašanje. Ali ste že v svojem 
otroštvu vedeli oziroma razmišljali, da boste napisali prvo 
slovensko knjigo, Abecednik in Katekizem, ali pa da boste 
ključna osebnost za Slovence?
PT: No, kot večina sem hotel postati nekaj drugega, ampak 
usoda je pač peljala v to smer in jaz sem ji le sledil! Nisem 
vedel, da mi bo uspelo narediti vse to, ampak mi je in na to 
sem zelo ponosen.

ŽK: Bi želeli povedati, kakšno življenje imate?
PT: Da, seveda, klasično vprašanje. No, kot verjetno že veste, 
sem se rodil junija 1508 ali 1509, ne spomnim se, saj je že dolgo 
tega, ampak saj ni tako pomembno. Leta 1520 mislim, da mi je 
turjaški grof omogočil šolanje za duhovnika. Eno leto sem 
študiral na Reki, nato dve leti v Salzburgu, nato sem odšel v Trst 
pod tutorstvo rimskokatoliškega škofa Pietra Bonoma.
Ko sem bil star 20 let, mi je dodelil župnijo Loka pri Zidanem 
Mostu. V Ljubljano sem se vrnil leta 1536 in tam postal škofijski 
vikar. Leta 1540 sem skoraj pristal v ječi, vendar so me moji 
prijatelji somišljeniki posvarili in sem uspel pobegniti v Trst, kjer 
sem se poglobil v švicarskega reformatorja Calvina. Leta 1542 
sem se lahko vrnil nazaj v Ljubljano. Leta 1548 sem moral 
pobegniti v Nemčijo, kjer sem ostal do 28. junija 1586.
 
ŽK: No, vi pa imate razburljivo življenje!
PT: Da, da, res je.
 
ŽK: Bi želeli povedati, kaj vam je bilo najbolj pri srcu ali kdaj ste 
najbolj uživali?
PT: To pa mislim, da je bilo leta 1540, ko sem zbežal iz Ljubljane 
ter se skrival v Trstu.



ŽK: A res? Zakaj, pa saj izgnanstvo ni najlepša stvar, 
ki se je zgodila v vašem življenju?
PT: Ja, mogoče za vas, ampak imel sem veliko časa in 
sem prebiral teološke spise Calvina.
 
ŽK: Hmmmm, zanimivo … Bi želeli povedati kaj o 
svojih delih?
PT: Seveda! O tem pa rad govorim. Leta 1548 sem 
napisal Abecednik in Katekizem, kar kot že veste, je 
prva slovenska tiskana knjiga, leta 1560 sem izdal 
Pavlovo pismo Rimljanom.
 
ŽK: Bi si mogoče želeli kaj spremeniti ali dodati v 
vaše knjige?
PT: Da, mogoče bi malo razmišljal vnaprej in že začel 
malo pisati v sodobni slovenščini, Abecednik in 
Katekizem bi pa pustil tako, kot je.
 

ŽK: Ali bi želeli še vi kaj povedati?
PT: Ja, da bi otroci v šoli poslušali, ko se učijo o 
meni, saj jih veliko danes ve premalo o meni.
 
ŽK: Hvala lepa, gospod Trubar, to bo to! Pa lep dan 
želim!
PT: Hvala enako, pa da ne bo pravopisnih napak!
 
ŽK: Se bom potrudil.
PT: Nasvidenje.





Protestantske knjige gorijo

      Odbilo je leto 1540. Živel sem v utesnjenem dvosobnem stanovanju v Wittenbergu. Primanjkovalo mi je 
denarja, saj sem bil izšolan za duhovnika, vendar se v tem mestu nisem mogel prikopati do maševanja, saj so imeli 
župnikov že dovolj. Za drobiž sem delal kot pomočnik Kopitarju na majhni kmetiji na robu mesta. Po veri sem bil 
protestant in za našo vero se je ne dolgo nazaj vse šele začelo.

          Kot sem že omenil, sem bival v mestu, ki je bilo znano po dogodku iz leta 1517, ko je Martin Luter na cerkvena 
vrata nabil zahteve protestantov. Za večino ljudi je bilo to dejanje kot nekakšna odrešitev. Četudi je bilo veliko ljudi 
srečnih in zadovoljnih, so se našle izjeme. Na ulicah sem začel opažati ljudi z rdeče pobarvanimi obrazi. Sprva se mi 
je zdelo nenavadno, vendar neškodljivo ali nevarno. Takšne ljudi sem začel videvati vedno pogosteje. Nekega večera 
ob poznih urah sem hodil od kmetije proti domu, ko sem zagledal skupino ljudi, ki niso imeli samo pobarvanih 
obrazov, nekateri so celo nosili maske, ki so ponazarjale hudiča. V trenutku, ko sem jih zagledal, sem začel teči v 
nasprotno smer. Na mojo žalost so me opazili in začeli teči za mano. Ko sem  jim končno ubežal, sem bil tako 
utrujen, da sem legel na tla in zaspal. Minilo je nekaj mesecev, a jaz sem se še vedno mučil, da bi ponoči lahko 
zaspal. V morah so me še vedno lovili.

Pomemben podatek, ki ga do sedaj še nisem omenil, je, da se je moje stanovanje nahajalo nad protestantsko 
knjižnico. Neke noči sem se še posebej tresel in drgetal v postelji, saj še vedno nisem pozabil srečanja in tistih ljudi, 
ki so me preganjali. Malo po tem, ko je odbila polnoč, sem zaslišal krik, ki mu je sledilo jezno kričanje.



Pogledal sem skozi okno in kar sem videl, me je prestrašilo v dno duše. Nisem mogel 
verjeti svojim očem. Isti ljudje, ki so me v morah preganjali zadnjih nekaj mesecev, so bili 
zbrani kot vojska pod mojim stanovanjem. Prizor, ki sem mu bil priča, je bil hujši kot moje 
more. Knjižnica je gorela. Pred vhodnimi vrati knjižnice so ležala trupla uslužbencev 
knjižnice. Zažgana, razkosana, poteptana. Jaz pa sem kar gledal skozi okno, saj nisem 
vedel, kaj naj naredim. Ogenj se je  začel dvigati proti mojemu stanovanju. V vseh mojim 
letih duhovništva nisem tako molil kot tedaj. Čas se je zame iztekal, saj je bil ogenj vedno 
bližje. Splezal sem skozi okno.

           V trenutku, ko so me zagledali, sem vedel, da je napočil moj čas. Nisem se branil, 
niti kričal. Samo mislil sem si: »Bog, prihajam k tebi.«

                                                                                                                                             
Jan Orač, 9. c



Grem na železniško postajo.

Vlak mi odpelje pred nosom.

Baterija na telefonu je prazna.

Nikogar ne morem poklicati.

Moram počakati.

Naslednji vlak za domov odpelje 

čez celo večnost.

Zazrem se v okno izložbe.

Poleg sebe vidim deklico moje 

starosti.

Pogledava se.

Mogoče nisem več sama.
Pija Herič, Mia Šuc, Blaž Kolar, 7. c

NA ROBU VSEGA

Sama sem

Nikjer ni nikogar.

Dežuje.

Nimam dežnika.

Čisto premočena sem.

Sama stojim v zatohli ulici.

Zebe me.

Zatečem se v bližnjo kavarno.

Naročim si kakav.

Še preden ga dobim, 

se kavarna zapre.

Spet moram ven.



Lara Vrabec, 2. Š



Nika Jug, 7. d Mia Strašek, 9. A
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Letošnji teden pisanja z roko smo seveda obeležili na daljavo. Učitelji centralne 
šole in podružnic so učence in njihove družinske člane spodbudili k različnim 
aktivnostim, s katerimi smo spomnili, da pisanje z roko vpliva na razvoj 
možganov, da si med pisanjem več zapomnimo kot med tipkanjem in da je to 
pomembna motorična spretnost, ki jo velja uriti, ko je to le mogoče. Poučevanje 
na daljavo nas je še bolj odmaknilo od pisanja in nas posedlo pred računalnike, 
tablice in telefone. Zato je bil ta teden še posebej namenjen spodbudam, da 
večkrat izberemo pisanje z roko, predvsem pri pisanju osebnih sporočil.

Rene 
Kušter, 6. c



Osrednja tema je bila Pišem pismo 
prijatelju. Učence smo spodbudili, da v 
času, ko so stiki omejeni, koga 
razveselijo tudi z ročno napisanim 
pismom. Učenci tretje triade so 
prijateljem napisali pisma, v katerih so 
izpostavili svoja občutja, ki se jim 
porajajo v času šolanja na daljavo …, so 
se pa v pisanju kratkih pisemc preizkusili 
tudi mlajši.





Drugošolci so pisali 
lepe misli. 

Pa ne samo oni! K 
pisanju so povabili 
svoje družinske 
člane: babice, 
dedke, mamice, 
očke, bratce in 
sestrice … Gotovo 
so opazili, kako 
različne so njihove 
pisave, pravzaprav 
edinstvene.



Naši najmlajši, prvošolci, so obrisali 
svoje dlani in vanje napisali imena. 
Nastali so raznoliki, barviti, 
skratka čudoviti izdelki! K 
sodelovanju jih je gotovo nagovorilo 
tudi izvirno, z roko napisano vabilo 
učiteljice.



Nekateri so se odločili za »drugačno« pisanje in risanje. Za podlago niso izbrali papir, temveč 
kar sneg, ali pa namesto s svinčnikom oz. nalivnikom »pisali« z naravnimi materiali …

Pisanje z roko je fina motorična spretnost, ki pa jo lahko nadgradimo tako, da preizkusimo še svoje 
gibalne spretnosti. Nekateri so »pisali« s svojimi telesi. Znate prebrati Manjin in Kajin zapis?



Šestošolci so že decembra na kulturnem dnevu z roko napisali praznična voščila. Gotovo pa so se 
učenci 6. d razveselili voščilnic z ročno napisanimi voščili svoje razredničarke. V tednu pisanja z 
roko pa jih je prav razredničarka spodbudila, da so napisali svoja razmišljanja o veselju, ljubezni …



Petošolci podružnice Šentvid in učenci 5. b so se preizkusili v veščini izdelave inicialk in na sodoben 
način okrasili začetnice svojih imen. Lotili so se okraševanja besed – izbirali so med »kandidatkami
« za besedo leta ali pa so si zamislili kar svojo.



Prvo- in drugošolci s Svetega Štefana so po navodilu učiteljice izdelali videz starega papirja. Ja, 
uporabili so ogenj, a so pri tem ravnali zelo previdno in pod budnim očesom svojih staršev. Lepo jim je 
uspelo! Prvošolci so narisali obrise svojih rok in vanje napisali svoja imena, drugošolci pa misli, pisma ali 
besedo leta. Nekaterim so se pri pisanju pridružili starši.



Prvošolci s Kristan Vrha so obrise svojih 
dlani zanimivo okrasili, tretješolci so na 
daljavo ustvarili prav posebno spominsko 
knjigo, okrasili zapise svojih imen in risali 
stripe, četrtošolci pa napisali in okrasili 
besede, povezane s kulturo.

Četrtošolci iz Šentvida so pisali pisma in besede leta, 
drugošolci pa so tvorili zgodbice s pomočjo svojih 
staršev ali drugih družinskih članov. Vsak je napisal 
eno poved in tako je nastalo zanimivo besedilo z 
različnimi pisavami.



Prvo- in drugošolci iz Zibike so 
prav tako ustvarili barvite 
obrise rok in vadili pisanje 
pisanih črk.

Učiteljica Vanja, ki se ukvarja s kaligrafijo, 
je v kratkem videu predstavila umetnost 
lepega pisanja. Tudi nekateri učenci so pravi 
mojstri lepopisja!

Pisanje z roko nam daje priložnost, da smo bolj izvirni in osebni, pisava vsakega posameznika je 
edinstvena, nihče na svetu nima take. Kljub omejitvam in razdalji smo skupaj uspeli širiti 
sporočilo, da na pisanje z roko kljub prednostim, ki jih nudi novejša tehnologija, ne smemo 
pozabiti.



Kiparski izdelki 8. D in 8. E na temo “MENE JE STRAH”. Timon Jakopina 

Tjaša Potočnik

Iza Vogrinc

Tajda Trivič



Luka Pustišek

Patrik Pšeničnik

LINEARNA PERSPEKTIVA 
9. RAZRED



Nela Jurjec

Žana Lojen



Luka Pustišek, 9. C

Gašper Bizjak, 9. C

ZLATI REZ - 9. RAZRED - IP



Taja Lavrenčak, 8. D                                                                       Martin Čokl, 8. E
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Uredili:

Monika Javornik in 
Valentina Kidrič

OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH

POŠ ŠENTVID

POŠ SVETI ŠTEFAN

POŠ ZIBIKA

POŠ KRISTAN VRH

POŠ MESTINJE

POŠ SLADKA GORA

OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH
s podružnicami

Ilustratorka: Živa ZORKO, 3. r. 
POŠ Sveti Štefan


