STUDENČEK
glasilo učencev CIRIUS VIPAVA
šolsko leto 2018/2019

Slika na naslovnici: Ema Furlan, PP 5.C
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Drage bralke in bralci našega Studenčka!
Tako kot topli žarki napovedujejo prihod poletja, tako izid glasila Studenček napoveduje konec šolskega leta.
Tudi letošnje je bilo pestro in zanimivo, polno lepih doživetij. Taki so tudi
prispevki – doživeti, zanimivi, hudomušni, pa tudi poučni. So rezultat celoletnega ustvarjanja, življenja in dogajanja v CIRIUS Vipava.

Vsaka izdana številka je vedno nov izziv, predvsem pa potrditev skrbnega
in ljubečega dela mentoric in učiteljic, ki znajo pri vsakem učencu poiskati
tisto iskrico ustvarjanja, da se izrazi in potrdi.
Vse to upravičeno potrjujejo številna priznanja, ki jih je glasilo Studenček
prejelo kot najkvalitetnejše otroško in mladinsko glasilo zavodov republike Slovenije.
Če bo tudi letos tako, pa presodite že vi, dragi bralci.
Prijetno branje vam želim!

Vipava, junij 2019

Ivica Petrič, urednica glasila Studenček

Metka Furlan, PP 2.E/3.A
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Mateja Hudorovič, PP 5.B
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Mateja Hudorovič, PP 5.B
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KAJ MI POMENI STUDENČEK?
Jaz sem napisala za to knjigo ful stvari. Studenček je knjiga, ker je tako debela.
Noter so same fajn stvari, je zelo v redu in so tudi smešnice, zato se ful nasmejemo.
V knjigo pišemo prispevke, kaj doživimo.
Studenček je dobil nagrado. Že večkrat jo je dobil. Zdi se mi, da smo dobri, da smo
dobra ekipa, da smo dali v knjigo dobre stvari in zato smo dobili nagrado. Vsi, ki
imamo noter prispevke, smo veseli.
Jaz sem napisala prispevke o zimi, o prijateljstvu, o domu, nekaj razmišljanj o
ljubezni in pomladi… Vsako leto v avli predstavimo to knjigo in to je fajn, da vsi slišijo, kaj je lepega v tej knjigi.
Jana Lyondova, PP 5.C

Mark Rustja, PP 5.C
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Gregor Pertot, PP 2.E/3.A
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Lea Kranjc, PP 5.B
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HUMOR
VRTNO ORODJE ALI PRAVLJIČNA BITJA
V skupini smo se pogovarjali o prebrani pravljici, Kako je nastala jama Vilenica.
Učiteljica je vprašala, kako so bile vile v pravljici oblečene.
Učenec odločno odgovori: »V grablje«.
HUMOR V ZBORNICI po izobraževanju za spletni portal LoPolis
A: »A veste, kaj pomeni LoPolis?«
B: »Kaj?«
A: »Lojze Policaj!«
ŽIVALI
V skupini smo obravnavali domače živali. Govorili smo o tem, kako rečemo samcu, kako
samici in kako mladičkom. Na primer konj, kobila, žrebiček, bik, krava, teliček…
Obravnavali smo tudi hišne ljubljenčke, muce, mačkone, psice, pse…
Naleteli smo na težavo pri zlati ribici in učenec je povedal, kako se reče samcu zlate ribice:
» To je zlati ribič.«
Potem je učiteljica še vprašala, kako bi pa potem lahko rekli ženi od morskega prašička…
In učenka pove: »Morska samica.«

Ema Furlan, PP 5.C
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ROJSTNI DAN
Imeli smo praznovanje rojstnega dne v drugem nadstropju. Pripravili smo sadna
nabodala. Za večerjo so bile palačinke. Meni niso bile všeč, zato sem rekla, da bi
rajši pojedla še eno budalo.
Vsi so se smejali, zato sem vedela, da sem povedala VIC.
MANIKURA
Učenka ima rada vedno urejene nohte. Njena učiteljica ji je predlagala, da bi si jih
polepšala s pikicami. Učenka je odgovorila: »Lahko, lahko, ampak nimam laka s
pikicami.«
MLEČNI IZDELKI
Pri pouku smo se pogovarjali o mlečnih izdelkih. Učiteljica reče, naj učenci naštejejo vsaj dva mlečna izdelka. Učenka pove: »Jogurt!« Potem– tišina. Učiteljica
vzpodbuja, kaj so še mlečni izdelki… Po dolgem razmisleku učenka pove: »Sadni
jogurt!«

Tamara Kavčič, 5.R
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Ema Furlan, PP 5.C
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Katarina Štemberger, 5.r
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ŠOLA NA POHORJU
Zjutraj smo prihajali v Center. V avli nas je pričakala vesela in poskočna Tatjana.
Zbrala je naše kovčke. Barbara je poiskala še zadnje potrebne stvari. Mija je pripeljala kombi pod nadstrešek. Proti Pohorju je vozila po predpisih. Pot nas je vodila preko hribov. Na enem od teh nas je pričakala pravljična hiša, po imenu Planinka. To je Center šolskih in obšolskih dejavnosti. V njem se prek leta zbirajo
mladostniki iz različnih slovenskih krajev. Tam zaposleni učitelji, so za nas pripravljali različne dejavnosti. Vas zanima, kako so nam te ostale v spominu?

Dominik: Na uvodnem sestanku so nam povedali, kako se moramo vesti v teh
dneh in kako naj uredimo svoje sobe.
Mark: Naučili smo se pravilno metati frizbi ter ga loviti – kot krokodil odpira usta.
Šeherzada: Preizkusili smo se v bejzbolu. ŠEŠEŠEŠEŠEŠE … smo tekli za žogo. STOP
– takrat se ustavimo na položaju.
Mateja: Ko smo nabirali kostanj, sem padla na ježice. Zelo sem uživala in se smejala.
Dominik: Kuharice so nam dobro kuhale. Posladkal sem se z grozdnimi jagodami,
ki mi jih je dala Tatjana.
Lea: Na nočni pohod smo odšli z lučkami. Hodili smo po temi in prav nič se nismo
bali volkov.
Šeherzada: Najbolj mi je bilo lepo na nočnem pohodu. Z naglavnimi lučkami smo
si osvetljevali pot.
Mateja: Plezali smo na plezalni steni. Vztrajala sem zelo dolgo.
Lea: Obmetavali smo se z jesenskim listjem. Zelo sem se zabavala.
Lea: Obiskali smo adrenalinski park. Pogumno sem preplezala mrežo. Mija in
Tatjana sta premagali celoten poligon. Bili sta odlični! Pazila sem, da Mija ne bi
padla na tla.
Dominik: Sprehodili smo se do potoka. V vodi smo videli majhne rakce in vodne
črve. Izmeril sem temperaturo vode. Bila je mrzla, zato si Mija ni upala zmočiti
nog.
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Vas zanima, kaj nas je motilo in česa smo si še želeli?
Mateja: Ne vem, zakaj imamo tako nizke postelje. Raje bi imela višje.
Dominik: Želim si, da bi čas zelo hitro tekel.
Mateja: Želim si, da bi imeli tudi v Vipavi pravljično hišo, kot je dom Planinka.
Lea: Rada bi spala na pogradu.
Mark: Želim si, da bi imeli na izbiro različne razglednice.
Pridobili smo tudi veliko novega znanja in veščin.
Mateja: Naučila sem se, kako skrbeti zase, za svoje zdravje in higieno.
Dominik: Naučil sem se, kako si prijatelji izkazujemo pozornost.
Mateja: Obnovili in nadgradili smo znanje o naravi, letnih časih in gozdu … Spoznali smo žir in ga tudi poskusili. Preizkusili smo nekatere športe ter spoznali pravila in pripomočke. Metali smo frizbi, igrali bejzbol, hodili s pomočjo palic za nordijsko hojo ter plezali na plezalni steni.
Petja: Tatjana se je bala, da bo na Pohorju srečala medveda ali stekle lisice. Povedali so ji, da tam ni takšnih živali.
Če bi bili čarovniki in bi se lahko začarali v gozdne živali, bi bili …
medved (Mateja)
divji prašič (Dominik)
jelen (Lea)
lisica (Mark)
zajec (Šeherzada)
srna (Tatjana)
veverica (Barbara)
polh (Mija)
jež (Petja)
Na Pohorju smo se imeli …

Dani Krašna, 9.R

Lepo, perfektno, zakon, ful dobro, zabavno, enkratno.
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Za konec pa še nekaj smešnih prigod.
- Čistilka Dominika vpraša: «Ali ostanete pri nas še naslednji teden?«
Dominik pa ji odgovori: «Ne ne ne, mogoče se bomo dogovorili za
naslednje leto.« Pogovarjamo se o naših posteljah. Lea reče:» Jaz rada spim
na pogrebu.«

Ema Furlan, PP 5.C
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Mateja Hudorovič, PP.5B
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FOTOGRAFIRALI SMO SE Z DIREKTORJEM MLINOTESTA
Mlinotest nam je dal denar, donirali so, ne vem koliko. V avli piše – na bonu. Ne
vem, kaj lahko zdaj kupimo, verjetno kakšen kavč, kakšno kuhinjo, prepleskali bi
lahko stene, spremenili bi barvo, bolj nežno ali pa pisano… Mogoče bo premalo. Ne
vem, koliko je to denarja. V to se ne razumem.
Mlinotest izdeluje torte, potice, sladice, kruh, kremšnite, testenine, pašto Barila…
V besedi Mlinotest je mlin. Mlin melje moko. Mlinotest je velika firma. Ne vem,
kdo je lastnik. Če si lastnik ene firme, moraš imeti s.p., drugače ni nič. Tako je rekel
moj tata, da je v Sloveniji. Pri nas v Makedoniji ni tako. Pri nas je to bolj smešno, ne
rabiš tega. Lahko kar odpreš.
En moški iz Mlinotesta je prišel z eno žensko v krilu in petkah (je bila ful lepa
gospa). En moški je bil fotograf. Imel je jakno. Noben ni imel kravate, le belo srajco
in črne hlače s pasom.
Pri nas v skupini smo delali razne okraske in izdelke iz suhe nekuhane pašte. Nisem
vedela, da se to da. Sem mislila, da je pašta samo za jest. Milojka je bila glavna,
učenci smo pomagali delati izdelke.

V skupino so nas prišli iskat in smo šli v avlo. Postavili so nas v vrsto in nas fotografirali: mene, Matejo, Marušo, Jasmino, Klaudijo. Vsi smo bili lepi in veseli.
Ful težko je odpreti firmo. Rabiš veliko denarja. Vprašali so nas, kakšno muziko poslušamo. Rekli smo, da različno in da imamo radi muziko.
Testenine pa imamo tudi radi, s tuno ali brez nič, z mesom ali paradižnikom. Vse so
dobre. Tudi z Mlinotesta.
Jana Lyondova, PP 5.C in Mateja Hudorovič, PP 5.B

Ljubica Jancheva, 7.R

Lea Kranjc, PP 5.B
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KOLESARJENJE NA DAN 16.5.2019

Lea Kranjc, PP 5.B

Katarina Štemberger in Tamara Kavčič iz 5.razreda sta povedali:
Včeraj smo se odpeljali proti Kopru. V kombiju smo imeli naložena kolesa in
čelade. Peljali so nas Dejan, Bernarda in Lucija. Kolesarili smo od Kopra do
Portoroža. Vozili smo po kolesarski poti. Srečali smo tudi druge kolesarje.
Na poti smo videli morje in ladje na njem.
Tamara: »Všeč mi je bilo kolesariti ob morju. Tudi sonce mi je bilo všeč.«
Katarina »Meni je bil všeč postanek s sladoledom.«
KOLOSARJENJE OKOLI CERKNIŠKEGA JEZERA
V sredo, 5.6.2019 smo se s kombijem odpeljali do kraja Cerknica. Tam smo
izstopili in iz kombija vzeli kolesa. Zapeli smo si čelade in se odpravili po poti. Med potjo smo opazovali pokrajino, poslušali ptičje petje. Malce nas je
presenetilo, ko smo zaslišali tudi reganje žab. Nekje sredi poti smo pojedli
malico. Po malici smo nadaljevali pot do Cerkniškega jezera. Tam smo se
ustavili za nekaj minut. Ker je postalo pozno, smo odšli nazaj proti kombiju.
Kolesa smo dali nazaj v kombi, se posedli in peljali proti Vipavi. Po poti smo
imeli krajši postanek v slaščičarni, kjer smo se posladkali s sladoledom in
kavo. Imeli smo se zelo lepo.
Dominik Kogoj, PP.B

Tajda Lilija, 1.C/2.B
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PISMO IZ TUJINE, UGANITE OD KOD?!
V to državo lahko gremo s kombijem, z avtom, z avtobusom, z vlakom, z
letalom. Z ladjo pa ne, ker ta država nima morja. Jaz grem s kombijem.
Ko sem v tej državi, sem lahko na trgu glavnega mesta in gledam kipe Aleksandra Makedonskega. Gledam tudi kip Pitu Guli, ki je tudi na trgu, kjer sem doma.
Tu je tudi parlament, ampak še nisem bila noter. Tam je Gjorge Ivanov. Na stavbi je zastava. Zastava je rdeča, na njej je rumeno sonce in pet žarkov.
Pozimi vidim sneg okrog po hribih in v glavnem mestu. Na hribih lahko turisti
smučajo. Ne vem, kako se reče hribom. Ne smučam.
V tej državi vse mame znajo narediti slanike, slano pecivo, slane pite, burek,
baklave, kebab… Ko sem v mestu, hodim po mestu in iščem kebabščinice in naročim kebab in jem.
Pijemo šnopc, ma jaz ne. Pijemo uzo, ma jaz ne. To je alkoholna pijača.
V moji državi lahko grem na jezero. Ohridsko jezero. Gremo lahko v Kruševo zaradi pevca Toše Proeski. Turisti to radi pogledajo. Lipkovsko je tudi jezero. In
Debarsko jezero, ki ima zdravilno vodo…
To je moja razglednica iz moje države, kamor grem vsako poletje. Drugače živim
v Sloveniji z mamo, bratom in očetom. Jaz vseh teh krajev v moji državi ne obiščem. Sem bolj doma, pri sorodnikih. Lahko pa vse to obiščejo Slovenci, Nemci
in drugi iz drugih držav. Lep pozdrav iz…
Katera država je to?
Jana Lyondova, PP 5.C
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Mark Rustja, PP 5.C
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Žan Živic, 6.R
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Mana Bolčina, PP 1.C/2.B
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Lan Colja, 5.R
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Mateja Hudorovič, PP 5.B
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ČRNI PETEK
V petek nismo imeli časa. V soboto smo šli v YISK. Naročili smo jedilno mizo
za v kuhinjo in nič drugega, ker prejšnja miza ni bila naša. Stole pa že imamo.
Ni bilo gužve, samo malo več ljudi. Miza je torej naročena in bo zdaj enkrat
prišla. Jaz sem bila tam z električnim vozičkom.
Tata je pomagal eni prijateljici, ki je prišla s svojim avtom, kupila je posteljo za
hčerko. Mi smo v našem kombiju peljali njeno posteljo domov. Vprašala me
je, če lahko da posteljo v naš avto in sem rekla, da ja. Tata je potem peljal posteljo, jaz in mama sva šli naročiti mizo. Ugotovili smo, da je mama v kombiju
pozabila vse stvari, tudi telefon… in zato mama ni mogla poklicati tata in ga
vprašati, kdaj pride plačat mizo. Joj! Morali smo čakati. Potem je ena gospa
poklicala tata, povedali smo številko in vse smo se zmenili.
Potem je tata prišel, vse smo zrihtali in odšli domov. Jedli smo večerjo, ribo.
Ta gospa, prijateljica, ki smo ji peljali posteljo, je vegetarijanka, zato smo jedli
ribo.
Črni petek je zato, da je lahko popust. Prvič je bil tak popust v Ameriki. Na črni petek se ni nič slabega zgodilo, le kakšna majhna nevšečnost.
V petek nismo šli nakupovat, ker je bil glih petek in je takrat služba in šola in
popoldne grem počivat. Mi vedno tako delamo. Še dobro, da je bil črni petek
v soboto. Kako se to hecno sliši… V soboto ni bilo tako hudo, ni bilo veliko ljudi. Vseeno so bili popusti. V petek pa je bila gužva. Punce v sosednji skupini
so rekle, da je bila v Qulandiji velika gužva.
V soboto smo bili v BigBang trgovini in smo gledali televizije za v mojo sobo.
Tata jo je že kupil in to bo zame novoletno darilo. Tako je rekla moja mama.
Tudi v Makedoniji sem imela TV v sobi.

Najbolj se veselim ljubezenskih filmov.
Jana Lyondova, PP 5.C

Ljubica Jancheva, 7.R
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QLANDIJA
V začetku sem mislila, da je Qlandija država. Vsi so se pogovarjali o Qlandiji. Jaz
pa nisem točno vedela, kaj, kje je to. Nisem nič vprašala. Potem sem izvedela, da
je to trgovina, tako kot TUŠ. V njej je Muler, prav podobno kot v TUŠu v Kopru.
So mi rekli, da bom šla tudi jaz v QLANDIJO s sosednjo skupino. Malo me je skrbelo, ker sem mislila, da grem v eno državo, ki se kliče podobno kot ta, potem
sem izvedela, da to ni država in sem si oddahnila. Nisem bila razočarana. Bila
sem vesela. Ma ni nič takega. Nona ima brata, ki je v tej državi, ki ima podobno
ime. Tam živi. To je Holandija. Sem zamešala.
Torej sem bila v Qlandiji, v C&A trgovini. Kupili smo spodnje perilo za Matejo. Potem smo šli naprej. Kupili smo uhane v zlatarni v Celju. Potem smo šli še naprej,
na kavo. Jaz sem pila jabolčni sok. Lea si je kupila flaško za pit sok, za športnike.
Imeli smo lepo dopoldne in šli smo domov.
Erika je vozila kombi naprej in nazaj. Bile so luknje na cesti in smo skakali. Nekdo
je rekel, da bo povedala predsedniku naj naredi novo cesto. To bi bila lahko novoletna želja. Ker Nova Gorica potrebuje lepo cesto.

Jana Lyondova, PP 5.C

Rosa Šiljak, PP 6.B
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Ema Škrlj, PP 5.B
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Mark Rustja, PP 5.C
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NOVOLETNE ŽELJE
Srečo, zdravje in veselje. Jana Lyondova, PP 5.C
Da bi dobil punco. Mark Rustja, PP 5.C
Poslušala bi Tanjo Žagar. Ema Furlan, PP 5.C
Želim si, da bi dobila fanta. Lea Kranjc, PP5.C
Da ne bi bilo vojn. Želim si mir. Da bi se imeli ljudje
radi še naprej – tako kot zdaj in še bolj. Da otroci ne
bi bili bolni in da bi imeli hrano in vodo, tudi v
Afriki in v celemu svetu, celemu planetu. Želim, da
otroci dobijo tudi kakšno igračo.
Ema Škrlj, PP 5.B

Nacka Stojanov, PP 1.C/2.B

Da bi igral v zvezi Juventusa. Da bi si kupil pravi tovornjak.
Da bi živel v Turčiji. Želim si iti gledati skoke.
Lan Colja, 5.razred

Katarina Štemberger, 5.R
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Jan Bratuž, PP 1.C/2.B
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Ema Škrlj, PP 5.B
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Dominik Česnik, PP 4.A
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Tamara Kavčič 5.R

Jaka Celin, 5.R

Mana Bolčina, PP 1.C/2.B
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Mateja Hudorovič, PP 5.b

Klemen Bratina, 5.r
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Metka Furlan, PP 2.E/3.A
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SILVESTROVO V ZAPLANI
V nedeljo, 30.decembra, me je prišel iskati župnik iz Zaplane, Borut Pohar.
V kombiju sem tako spoznala nove prijatelje. Ko smo prišli v Zaplano, smo imeli
namestitev in večerjo. Po večerji so bile hvalnice. Potem smo se dogovarjali, kaj
bomo delali za silvestrovo in za 1.januar. Dogovorili smo se, da bom jaz igrala
skeč in pela. Za silvestrovo je bila zabavna igrica. V usta si moral dati plutovinasti
zamašek in govoriti besede drugi skupini. Naša skupina je zmagala, ker ni noben
razumel moje besede. Za skeč sem igrala čistilko. Pela sem pesem Ti si ta luč… Ob
polnoči pa nismo odštevali, ker smo imeli mašo. Župnik je bil hecen, smešen – po
domače. Po maši smo plesali. Imeli smo najboljšo glasbo, saj je bil D.J. Anže. To je
moj nov najboljši prijatelj iz Zaplane. Bilo je lepo in upam, da pridem lahko drugo
leto spet…
Ema Škrlj, PP 5.B

Ljubica Jancheva, 7.R
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Žan Živic, 6.R
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ŽUR S PRIJATELJI ZA NOVO LETO
Moja sestra Anja, Andrej, Ruta in Iva so me prišli iskat z avtom. Šli smo k eni prijateljici od Anje, k Poloni. Jedli smo, plesali, spet smo jedli, spet smo plesali, nismo gledali televizije. Jaz sem brala knjigo o živalih. Malo sem boksala v vrečo v dnevni sobi. Pili smo tapravi šampanjec. Tudi jaz. Srebrno in Zlato Radgonsko penino. Pred
polnoči smo gledali ognjemete in petarde. Mi nismo nič pokali. Ruta in njen fant
Jon sta skupaj skakala in kričala. Ima dolge lase, je kot punčka. Tudi Oskar je bil. Prinesel je kahon in jaz sem igrala. Lepo smo se zabavali. Andrej me je peljal domov
sam. Ruta in Iva sta zaspali pri Poloni. Anja in Andrej tudi. Tako smo končali dan. Jaz
sem šla spat. Sem spravila svoja oblačila. Zjutraj sem vstala bolj pozno in se igrala
igrice na računalnik in gledala Eno žlahtno štorijo.
Potem me je poklicala Ema Škrlj…
Lea Kranjc, PP 5.C

Mateja Hudorovič, PP 5.B
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KOLINE ZA SILVESTROVO
Za božično -novoletne praznike smo bili doma. Imeli smo koline. Delali smo
ocvirke, klobase. Dali smo jih sušit. Meso je dala teta, pri kateri tata dela.
Nismo imeli prašiča doma. Tudi pršut smo dali sušit. Soseda nam je posodila
mašino za mlet meso za klobase. Za rezanje ocvirkov nismo imeli mašine, smo
rezali kar na roke. Cela družina je to delala. Doma imamo skrinjo in nekaj mesa
smo dali zamrzniti. Nič nisem poskusila. Ostali pa so. Mama ni smela jesti
maščobe. Ocvirke smo dali sestri Poloni, nekaj pa smo jih imeli mi. Jedel jih je
tata in otroci. To je bilo prav na silvestrovo. Meni je bilo lepo. Sem uživala, ko
smo delali. Zvečer smo šli ven. Imeli smo tudi petarde. Imeli smo kres. Plesali
smo, jaz sem plesala z Verico, s punco od brata. V stanovanju smo imeli prižgano televizijo in ko so odštevali, smo gledali. Potem smo si voščili srečno novo
leto. Za novo leto pa smo zjutraj dolgo spali.
Mateja Hudorovič, PP 5.B

Dani Krašna, 9.R
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Žan Živic, 6.R

Ema Furlan, PP 5.C
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Mateja Hudorovič, PP 5.C

Andrej Krapež, PP 2.E/3.A
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Urška Žejn, PP 4.D/5.A in Maruša Mekina, PP 6.A

Metka Furlan, PP 2.E/3.A
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FILM O ŽIVLJENJU
Branislav je šel v Sofijo. Sofija je glavno mesto Bolgarije. Potem je šel še v šolo v
Sofijo. Tam je vpisal grafični »dizajn«. Bil je študent. En dan je šel ven iz šole na
odmor. Potem je prišla ven še Veronika in ga vprašala, če ima »plac«, da se usede
zraven njega. In se je usedla in sta se spoznala in klepetala. On je povedal, da je
prišel iz Skopja. Ona pa je povedala, da je iz Sofije. In tako sta se zaljubila. Tako to
gre. Kot v filmu.
Ker nimata svoje hiše, živita pri njeni mami v Sofiji. Enkrat bodo poiskali svojo hišo v Sofiji. Odločili so se, da bodo tam živeli. Veronika je rekla, da lahko pridemo
na obisk. Ampak, to je še daleč.
V Bolgariji imajo denar, ki se mu reče bolgarski lev. Ne vem, kakšna je bolgarska
zastava, ne vem, kakšna je bolgarska hrana. Veronika ne zna kuhat. Samo njena
mama kuha. Ko pa sta od doma, takrat kuha on. V Bolgariji imajo tudi morje. To
vem. Črno morje, a v resnici ni črno. Imajo peščene plaže, pesek, gradove. Ko
bom šla tja, bom vse to pogledala. Komaj čakam. Je rekla Veronika, da če kaj rabim, lahko kar pokličem in se bomo pogovorili.
Veronika je pri nas na obisku govorila bolgarsko, jaz pa makedonsko in sva se vse
razumeli. Branislav zna oba jezika, Veronika pa razume makedonsko. Oba sta se
vse naučila. Veronika je rekla, da je študij v Bolgariji v redu. Ima tudi sestro. Živi
na enem hribu, se je odselila s fantom.
Veronika in Branislav sta do sedaj potovala po svetu. Zdaj pa ne bosta več. Se oba
strinjata, da je važno samo, da sta skupaj. Bosta malo počivala. Skupaj sta bila v
Ameriki in na Portugalskem. Imela sta študentsko delo. Ko bodo končali faks, morajo kaj poiskati za delat. Branislav ne sme ostati tam, mora dobiti dokumente, da
lahko ostane. Bodo že poiskali nekaj, da bo lahko ostal in da bo prav. Upam.

Samo, da sta skupaj!
Jana Lyondova, PP 5.C
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Šeherzada Hodžič, PP 5.B
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KOMAJ ČAKAM POMLAD
Vsi mi imamo zime zadosti. Jaz pa sem kar malo utrujena od nje.
Vedno samo noter, spimo, malo vstanemo in gledamo televizijo in kaj pojemo in spet
spimo… in tako naprej. Ne vem več, kaj bi. Nič ne gremo ven, to je malo dolgočasno.
Rada bi šla ven.
Rada se sprehajam ob morju. Mama je rekla, da me bo peljala spomladi na kalamare
in jaz čakam. Spomladi imam rojstni dan, takrat bomo tudi šli ven. Imam ujej let…
Malo naprej od 20. Mislim da 22. Sedaj pa je imel tata rojstni dan, 50 let. In nona bo
imela rojstni dan med zimskimi počitnicami, žena od strica in moja sestrična pa v mesecu aprilu. In dan žena bo kmalu in potem bo praznovala še moja prijateljica. Same
lepe stvari. Tudi mama je praznovala, imela je Valentinovo. Ker je Valentina, je imela
god. Same lepe stvari, ko se zima poslavlja. Zdaj se režejo trte - povedala mi je mama
in slišala sem na poročilih. Dolga zima in mraz mi nista všeč. Samo prazniki so fajn.
Čakam pomlad, ko zacvetijo travniki, bodo lepe cvetlice in drevesa in malo več sonca.
In ne bo več teme. Več bom zunaj. Na terasi bomo pili kavo ali pa kaj drugega. Čakam
sprehode ob morju - z mamo in psičko Laro. S kom pa drugim. V Sloveniji ni drugega
kot mama in Lara. Doma v Makedoniji pa je drugače. Malo več gremo ven, ker je več
časa in imamo dopust. Ma tako hitro mine, sploh ne štejem dni dopusta. Hitro pridem nazaj v Slovenijo in vse je spet čudno. Se vse tako čudno zdi, ko se odvadiš šole.
Potem se vrneš nazaj in je čudno. In vsako leto se vse ponovi.
Morje je spomladi lepše. Toplo, prijetno se je sprehajati in ni prevroče. Poleti je
gužva, je zelo vroče. Spomladi pa je O.K. Poleti zopet ne morem ven. Kot pozimi. Nikoli ni prav. Če pa je res tako.
Pomlad je najlepša. Vedno pa je treba delati. Eni pa nimajo dopusta. Zato smo lahko
mi zadovoljni. Tako je življenje. Tako se to vrti dokler smo na svetu. Potem pa te ni ,
te ni več… In celo življenje si delal in nič nisi šel na dopust in nisi nič naredi zase… To
je škoda. Ljudje morajo iti na dopust.

Ta svet je malo narobe obrnjen. Jaz ne vem, do kdaj bo to tako, ampak tako je…
Jaz pravim, da se mora človek malo odpočiti. Nekateri se odpočijejo le na bolovanju.
Ampak, se ti mora nekaj zgoditi, to pa ni prijetno. Je prepozno.
Zato imam rada pomlad. Ker si vzamemo čas zase in smo v lepi naravi. In to je dovolj.

Jana Lyondova, PP 5.C
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Ljubica Jancheva, 7.R
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Mark Rustja, PP 5.C
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Tamara Kavčič, PP 5.R

Ema Škrlj, PP 5.B
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Ema Furlan, PP 5.C

Ljubica Jancheva, 7.R
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Mateja Hudorovič, PP 5.B
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Tajda Lilija, PP 1.C/2.B
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Lea Kranjc, PP 5.B
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RAZLIKE MED SPOLOMA
Zdi se mi, da ni razlik med ženskami in moškimi v Sloveniji in v Makedoniji.
V drugih državah še nisem bila in ne vem. Bom pa šla in bom takrat vedela,
kako je tam. Po televiziji sem slišala, da moški delajo tudi nasilje ženskam, jih
tepejo. Ampak tukaj pri nas pa ni tako. Mi v družini nismo nasilni, nobeden v
družini ni nasilen in smo vsi v redu. Mi imamo srečo.
Vem, da je tudi v Bolgariji vse O.K., ker poznam eno žensko iz Bolgarije. Je bila
pri nas v družini. Smo se imeli lepo, je res ena dobra punca- punca od mojega
sorodnika.
Mislim, da morajo ženske in moški najprej končati šolo in potem morajo imeti
otroke. Ja, tako sem jim rekla.
Jana Lyondova, PP 5.C

Petja Šiško, PP 6.A

62

MOŠKI, ŽENSKE IN MAME V SLOVENIJI
Sem ponosna, da sem ženska, ker imamo ženske v Sloveniji pravice kot moški.
V svetu pa ni tako, imajo manj pravic. Moški vse odločajo in komandirajo. Ne zdi
se mi prav. Ženske morajo hoditi v šolo. Bi moralo biti tako kot v Sloveniji. Ženske
morajo imeti službo in delati, kar delajo moški. Ženske so lahko tudi hišniki.
Moški so lahko tudi cvetličarji.
Mame so pa lahko samo ženske. Moški pa so tatkoti. Samo ženske pa rodijo
otroke in postanejo mame. Potem pa je lepo, če so mame doma z dojenčkom in
mu kaj šivajo in kuhajo. Očetje pa tudi varujejo otroke in se igrajo z njimi in tudi
poslušajo muziko z otroki in imajo skupen ansambel, ko zrastejo. Vsi si moramo
pomagati.
Ženske pomagajo moškim in moški pomagajo ženskam, tudi ko rodijo otroke.
Ema Škrlj in Lea Kranjc, PP 5.B

Lan Colja, 5.R

63

VIKEND NA ZAPLANI
Prvo me je v petek kombi peljal do Vrhnike. Peljal je neki Ivan, se mi je predstavil.
Potem je prišla sestra od Larise in nas je peljala k njej domov, mene in Lariso. Ko
smo prišli v hišo, smo peljali psico na sprehod po Vrhniki. Potem smo nesli smeti v
kontejner in smo šli še na kavico. Potem je prišel kombi, prevoznik, peljal me je v
Zaplano. Larisa pa je bila pri sestri.
V Zaplani je bilo lepo. Dali smo se v krog, povedali smo, kako se kličemo. Delali
smo vizitke za veliko noč, risali smo pirhe. Popoldne smo kuhali večerjo, pomagali
smo kuhati pašto in mleto meso. To je enostavno. Zvečer smo se igrali.
V soboto smo vstali, se zrihtali, molili in začeli jesti zajtrk. Potem je bila maša.
Popoldne sem sestavila puzle. Do polnoči smo bili pokonci. Ena je imela 40 let in
drugi—ne vem koliko. Praznovale so tri punce in en moški.
V nedeljo smo imeli mašo in smo pakirali. In dolgo smo spali, ker smo imeli zvečer
žurko. Zdaj jih tam že veliko poznam, eni pa so vedno novi.
Je fajn.
Mateja Hudorovič, PP 5.B

Klemen Bratina, 5.R
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IMELA BOM BIRMO
Imeli bomo lepo vreme. Jedli in pili bomo. Bomo poklicali po telefonu hrano in
pijačo. Bomo naročili po telefonu. Bomo se imeli fajn.
Smo hodili k nauku. Bomo končali nauk in bomo končali hoditi k maši. Še velika
noč bo in potem bo birma. Vse skupaj. In potem še rojstni dan. Let bom imela 23.
Eno srajco bež, hlače bež in čevlje črne, črne, črne, črne. Tako bom oblečena za
birmo. Za veliko noč pa ne. Za rojstni dan tudi ne – bom imela pa rokerske hlače.
Bi rada imela darila za birmo in za rojstni dan: harmonika, kitara, zvočnike, kable,
lučke. Vse si želim. Tudi trobento, tubo in bobne. Klarinet pa imam v šoli v Vipavi.
Čakam, čakam in čakam mentorja. Kupiti moramo še jeziček za klarinet.
Za birmo pa imam že botra, Gorenjca, rokometaša, močnega Matica Primožiča. Je
đek in svak. Đeki so taki dobri, najmočnejši fantje.
Škof pride v soboto pred birmo. Ne vem, kaj bom povedala. Napisati moram želje
za birmo. Ne želje, prošnje. Prebrala bom pri maši:
»Prosim za otroke, da dobijo hrano in da ne bojo bolani in ne bojo umrli. Tvoja
Lea«
Lea Kranjc, PP 5.B

Lea Kranjc, PP5.B
Lea Kranjc, PP 5.B
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PDU V ČRNOMLJU
PRED PRVOMAJSKIMI POČITNICAMI SMO ŠLE Z EMO IN ALEKSANDRO NA IZMENJAVO UČENCEV IN MENTORJEV PDU V ČRNOMELJ. TAM SMO SE SREČALI Z
UČENCI IZ ČRNOMLJA IN NOVEGA MESTA. PREDSTAVILE SMO, KAJ DELAMO PRI
PROJEKTU. ZA VEČERJO SMO SI MORALI SAMI PRIPRAVITI PICO.
IMELI SMO PRAVO KUHARSKO TEKMOVANJE MED PUNCAMI IN FANTI. ZMAGALE
SMO PUNCE. IGRALI SMO TUDI NOGOMET. ZVEČER SMO VSE PUNCE SPALE V VELIKI SKUPNI SOBI. IMELE SMO ŽURKO. DRUGO JUTRO SMO USTVARJALI V LIKOVNI
DELAVNICI. POTEM SMO ŠLI NA POHOD PO ČRNOMLJU. ZEMLJEVID SMO GLEDALI NA TABLICI. NA KONCU SMO SE VRNILI V ŠOLO NA KOSILO. PO KOSILU SMO SE
ŠE FOTOGRAFIRALI IN ŠLI NA POČITNICE.
LENKA RAZINGER, PP 5.B

Dominik Kogoj, PP 6.B
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Tajda Lilija, PP 1.C/2.B

67

68

Tamara Kavčič, 5.R

Ema Furlan, PP 5.C
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RAZMIŠLJANJE
Jezi me, da mi mama premalo pove. Če gre kdo v bolnico na primer. Angel
je bil v bolnici in nona je bila v bolnici in moja prijateljica tudi. Ona mi tega
ne pove. Ne vem, zakaj. To me jezi. Sem jo vprašala, vendar ne vem, kaj je
rekla.
Potem jaz ne spim ponoči. Mogoče zato. Preveč razmišljam. Malo pospim
in se potem zbudim in vstanem… Potem še mama vstane in potem malo
pojočem in potem …

To je to… Vsi mi hočejo dobro. Zato mi nobeden ne pove… Zdaj je z vsemi
vse v redu. Ma jaz sem taka. Bi rada vse vedela. To je malo čudno, da mi ne
povejo. Če nič ne vem, je čudno, če pa izvem, potem pa je hudo, ker jočem.
Je težava. Ne vem, kako bi bilo prav. Ne vem, kako bi bilo prav ali če vem ali
če ne vem. To je to… Vsi smo zdravi. Smo lahko veseli.
Jana Lyondova, PP 5.C

Ema Furlan, PP 5.C
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Ema Furlan, PP 5.C
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Žan Živic, 6.R
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Učenci PP 6.A
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Lea Kranjc, PP 5.B
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Ljubica Jancheva, 7.R
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Dani Krašna, 9.R
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Ema Škrlj, PP 5.B
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Mateja Hudorovič, PP 5.B
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Mana Bolčina, PP 1.C/2.B
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MOJE DELO PRI PROJEKTU PDU
V okviru projekta dvakrat na mesec hodim v podjetje TAXA. Tam pridobivam delovne izkušnje, ki jih bom morda še kako potrebovala. Včasih je tam slabo vreme
in piha burja pa tudi deževati zna. Takrat pa nisem najbolj srečna. Z mano hodi
tudi Mateja, ki pa ne mara, da se pritožujem.
Tam poslušam navodilo gospe Mete Mržek in pridobivam izkušnje z delom v pisarni: uničujem dokumente, urejam račune po številkah, jih spenjam, kopiram in
vlagam v registrator. Na začetku mi je bilo težko odhajati tja, sedaj pa je vse drugače. Sedaj pa me ni več strah, kot me je bilo na začetku.
Preko elektronske pošte navezujem stike z učiteljicami, učenci, domačimi in s prijatelji izven našega centra. Družim se tudi z gospo Zdenko. Pove mi kaj o Vipavi.
Skupaj se igramo družabne igre na računalniku.
Skupaj z ostalimi učenci pri modulu informacijsko-komunikacijska tehnologija
pripravljamo tudi film o znamenitostih Vipave.
Včasih me Adrijana preganja, vseeno pa mi je pri projektu lepo.
Maruša Mekina, PP 6

Klemen Bratina, 5.R
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Mateja Hudorovič, PP 5.B

Anika Laura Lavrenčič, PP 4.A
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Jasmina Podlogar, PP 4.A

Jasmina Podlogar, PP 4.A
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Dani Krašna, 9.R

Tajda Lilija, PP 1.C/2.B
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LEA—CIRIUS IMA TALENT
Imeli smo CIRIUS ima talent. Sem pela, tudi plesala. Lado je prišel, Branko, Ana
in Marjetka. Žiga je plesal z Ano, Mateja z Ladotom, Lea s Klavdijo, Marjetka z
Jasmino., Lojze z Maksom. Tudi iz Italije so se javili in so peli in drugo. Lado je
rekel, da bom šla na Zvezde plešejo. Franko Bajc je moj fant. Bo plesal z mano.
Imava enako let, 23. So rekli, da bodo še prišli.
Lea Kranjc, PP 5.B
Najprej smo se pripravljali, vadili smo z Loredano in Katjo. Eni so nastopali s
psom Bonotom.Bili smo presenečeni nad Bonotom, ko je skakal skozi obroče.
Mateja Hudorovič, PP 5.B
Talenti so na televiziji, na POP TV v nedeljo. Vsi so bili hecni, najbolj pa Lado.
Lado je vprašal, če se bo lahko tudi stiskal, smo mu rekli da ne, da bomo samo
plesali. Ne vem, kje živijo. Verjetno v Ljubljani. Oddaja Slovenija ima talent je v
Ljubljani. Tam je POP TV.
Jana Lyondova, PP 5.C

Lea Kranjc, PP 5.B
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Ema Škrlj, PP 5.B

Andrej Krapež, PP 2.E/3.A
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SAME NAROBE...
Šli smo na akvatlon. S kombijem smo prišli v Ajdovščino na bazen. Bilo je slabo
vreme. Zato smo tekali v telovadnici pri bazenu. Tekali smo v kopalkah in s plavalno kapo. Ema je tekla hitro. Lea je bila druga. Tekla je tudi sestra od Eme,
Lea. In mama Simona je prišla. Lea je pozabila kopalke, mama jih je morala iti
iskat. Aleks ni tekel v redu. On je pozabil brisačo. Jaka ni hotel plavati. Ni hotel
v vodo in si zmočiti roke, ker je imel podpis od Lee Sirk. Se je bal, da se bo zbrisalo. Zato so ga porinili v vodo. Ni bil žalosten. Je še enkrat napisal kar sam s
flomastrom Lea Sirk. Potem smo šli v Vipavo.
V Mariboru pa smo tekli. Petja je slabo tekel, so ga pekle oči. Je imel s sabo
kapljice. Lea je bila spet druga, je naredila prestop. Medalje je dal Ljubo. Za kosilo je bila solata. JOJ.
Potem smo bili tudi z Loredano. Smo nastopali. Videli smo Leo Sirk, Hvala ne
ne -je pela. Dejan Kranjc je pel. Šli smo v šoping. Sem imela Hervis kartico, da
kupim kapo s šiltom. Potem kartica ni bila za plačat. JOJ. Sem imela 5 eurov in
sem kupila samo pijačo. Za zaključek napišemo samo Lea Kranjc in Ema Škrlj.
Pa bo!
Lea Kranjc in Ema Škrlj, PP 5.B

Gregor Pertot, PP 2.E/3.A
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Andrej Krapež, PP 2.E/3.A

Metka Furlan, PP 2.E/3.A

Andrej Krapež, PP 2.E/3.A
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Gregor Pertot, PP 2.E/3.A

Metka Furlan, PP 2.E/3.A

Gregor Pertot, PP 2.E/3.A

93

94

Enej Jelušič, PP 1.B

Ajdin Vehabovič, PP 1.B
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Andrej Koren, PP 4.B
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Prilagojeni program za predšolske otroke

Vid Tonc, Leon Weiner Šavija,
Uroš Kodele, Tjaš Lipovž Gregorič

98

Davud Hasanović

Rok Praček
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BRONASTI PRIZNANJI NA MEDNARODNEM LIKOVNEM NATEČAJU
PO ČEBELAH SE ZGLEDUJ

Kristi Noeli Celigo, PP 3.C

Žiga Krebelj, PP 3.C
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ODTIS V VIPAVI IN V SRCU
Danes bil je lepi dan,
noben ob osmih zjutraj ni bil več zaspan,
na travi v Vipavi pili smo kafe,
in glej tam na vozičku Urška gre.

Čeprav se nismo v hrib podali,

raje v Vipavi smo ostali,
bili smo zunaj na svežem zraku,
izognili smo se vsakemu črnemu oblaku.

Kosilo zunaj smo pojedli,
joto kot zlato vsi smo snedli,
in čeprav zob nismo po kosilu umili,

nismo slabo se počutili.

Za sladico piškoti in pecivo,
mize vabile so mamljivo,
vsi zadovoljni in siti smo se poslovili,
z vedenjem, da tudi naslednjič
se bomo izleta udeležili.

Dan takoj bil boljše volje,
tudi, ko sonce že tonilo za obzorje,
v srcu ostal nam je ODTIS,
besed preveč za najboljši spis.

Blažka Panjtar in
Urška Panjtar, PP 6.A
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OTVORITEV MOJE PRVE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE

V ponedeljek, 27. maja, sem končno lahko pokazala moje fotografije.
Najbolj sem bila vesela, da so bili na otvoritvi v prostorih TIC Vipava prisotni:
moja mama Elena, župan Goran Kodelja, moji sošolci in učiteljica Teja, gospa
Zdenka Cerkvenik.
Fotografirala sem lahko čisto sama in fotografije so čisto moje.
Bila sem vesela in ganjena.
Hvaležna sem Adrijani, ki mi je polepšala dan. Zelo je ponosna name.
Klavdija Gavrilova, PP 4.B

Klavdija Gavrilova, PP 4.B
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POGLED V NEBO SKOZI TRAVO, CVETJE, VEJE DREVES...

Učenci fotografskega krožka:
Anžel Timotej, Mateja Hudorovič, Matej Bone, Martin Martinuč
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učenci iz skupine PP 6.A
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Jaka Celin, 5.R
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Dominik Česnik, PP 4.A
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UREDNIŠKI ODBOR

Glavna in odgovorna urednica:
Ivica Petrič

Pomočnici glavnega urednika:

Aleksandra Premrl
Mateja Kete Černe

Člani uredniškega odbora:
Mateja Hudorovič
Lea Kranjc
Jana Lyondova

Oblikovanje:
Mateja Kete Černe

Tehnična podpora:

Gregor Pertot, PP 2.E/3.A

Lilijana Volk

Z literarnimi in likovnimi prispevki so sodelovali otroci in mladostniki iz CIRIUS Vipava (OŠ s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom, učenci
posebnega programa, vzgojnih skupin, oddelkov podaljšanega bivanja, otroci prilagojenega programa za predšolske otroke, člani programa PDU, likovni krožek
pod mentorstvom Tamare Srebot , nagrajenci mednarodnega natečaja mentorice
Maje Štefin, fotografski krožek pod mentorstvom Liljane Lazar).
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