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Drage bralke, dragi bralci! 
 
 
 
V rokah imate literarno glasilo učencev OŠ Lesično, ki je izšlo v počastitev 550-letnice šolstva na 
Pilštanju in v Lesičnem.  
 
V njem boste našli različne literarne in likovne stvaritve naših učencev, ki so nastajale med poukom 
skozi vse šolsko leto in so tematsko zelo raznolike. Ob motivaciji učiteljev so učenci pisali domišljij-
ske zgodbe, ob različnih priložnostih kovali verze, pisali spomine na prehojeno osnovnošolsko pot, 
najmlajši so zapisali svoje prve zgodbe, starejši domišljijske intervjuje, šolski novinarji pa so v okviru 
družboslovnega krožka pripravili veliki intervju z bivšim učencem šole na Pilštanju. 
 
Osrednje poglavje je posvečeno 550-letnici šolstva v naših krajih. Veseli in ponosni smo, da smo 

del te častitljive obletnice in da so v kulturnem dnevu, ki se je odvijal prav na pragu zgradbe pilštanj-

ske šole, nastala zgovorna likovna dela, kajti izpod cerkvenega oboka je pogled na pilštanjsko šolo 

drugačen, s tal so zgradbe in portali edinstveni in v senci mogočne lipe se ulične svetilke, pranger in 

stavbe pokažejo v drugačni luči. Prsti, ki gnetejo voljno glino v pišu vetra in zavetju pilštanjskega 

trga, lahko ustvarijo edinstvene sledi.  

Vse to je nagovarjalo mlade ustvarjalce OŠ Lesično, da so po likovnem ustvarjanju na Pilštanju v 

roke vzeli še pisala in ob likovnih stvaritvah pisali o svojih občutkih ob pogledu na staro šolo ali na-

ravo.   Neme podobe so spregovorile in se prelile v  raznolike verze, ki razkrivajo otroški pogled na 

preteklost tega staroveškega trga s častitljivo obletnico izobraževanja.  

Naj vam bo branje teh slikovitih strani prijetna popotnica v jesen.  

 

Za uredniški odbor zapisala  

Gordana Salobir 

 

UVODNIK 

UREDNIŠTVA 
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Dragi bralci Zimzelena! 

Ponosna sem, da je ob 550-letnici šolstva na Pilštanju in v Lesičnem izšla nova številka literarnega 

glasila Zimzelen. Naj omenim, da je prva številka Zimzelena izpod Bohorja izšla leta 1973             

ob 400-letnici kmečkih uporov, ki so ga obeležili tudi v šoli Lesično. Takrat so potekale različne kul-

turne aktivnosti, ena izmed njih je bila izdaja glasila.  

In od kod ime Zimzelen? Zgodovina govori, da so kmečki uporniki nosili za klobukom vejico zimze-

lena, ki je spominjala na boj proti fevdalcem. Naši kraji imajo bogato zgodovino iz tistih časov, saj 

so potekali boji tudi pod Pilštanjem, ki je slovel po dveh gradovih. Zato so tudi naši učenci poimeno-

vali časopis Zimzelen in tako se imenuje še danes. 

Od prve izdaje je izšlo kar nekaj številk, v katerih je bilo prikazano takratno dogajanje v šoli skozi 

oči in razmišljanja učencev. Še vedno glasila z veseljem prelistamo in obudimo spomine na dogod-

ke, ki smo jih doživeli v šolskih klopeh. 

Ob izidu priložnostne številke Zimzelena uredniškemu odboru iskreno čestitam. 

Vam, dragi bralci, pa želim, da ob prebiranju uživate in skozi branje podoživite utrip naše šole ob 

550-letnici osnovne šole Pilštanj-Lesično. 

Ravnateljica Irena Krajnc, mag. manag. izobr. 

 

 

 

 

 

 

 

Glasilo OŠ Lesično iz leta 1973. 
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Lučka 

Sem le regratova 

lučka, ki seje seme 

v vsakem vetru. 

Gregor Grešak 
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ŽIVALI IN PREVOZNA SREDSTVA 

Prvošolci so ob motivih živali in prevoznih sredstev tvorili prve povedi.  

 

HIŠNI KONJ 

RADA IMAM KONJA, MOJO PIKO IN SARO IN ZORO IN MILO IN PIKINEGA MLADIČA.  MILA PA JE SARIN MLA-

DIČ. RADA JIH HRANIM. RADA JAHAM NA SOSEDOVEM KONJU. (Manca Senica) 

 

KONJU JE IME KATJA. IMA REP, DLAKO IN GRIVO. KONJI IMAJO TUDI ROG. KONJI LAHKO IMAJO MODRE, RJA-

VE ALI ZELENE OČI.  IMAJO SEDLA. LAHKO SO TUDI DIVJI. KONJI LAHKO VLEČEJO VOZ. OTROCI LAHKO JA-

HAJO KONJE.  (Sanja Stadler) 

 

KONJA JAHAMO. KONJ LAHKO LETI. KONJ TEČE HITRO. (Nina Antlej) 

 

NAŠA MUCA JE MAJHNA. IME JI JE PIKICA.  ŽE GLEDA IN HODI.  LAHKO JO PRIMEMO. MAMA MUCA JO HRA-

NI. KMALU BO PILA MLEKO IN JEDLA BRIKETE. (Sara Užmah) 

 

MUCA SKAČE ČEZ OBROČ IN LIŽE PRSTE. JE PRIJAZNA. MUCA IMA DOLGE KREMPLJE. NAŠA MUCA JE MAJH-

NA. (Julija Brilej) 

 

MUCA IMA DLAKO. NAŠA MUCA JE ČRNA. TAČKE IMA BELE. IMA ČRNE KREMPLJE. IMA SIV REP. MUCA IMA 

SMRČEK IN UŠESA. IMA BRKE IN OČI IN IMA USTA. IMA TUDI ŠTIRI NOGE. MI IMAMO ŠTIRI MUCE. MUCKA JE 

LEPA. (Jona Čepin) 

 

 

NAŠE PRVE  

POVEDI 
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PRVIČ NA LETALU 

KO SEM ŠLA V GRČIJO NA MORJE, SEM SE PRVIČ PELJALA PO ZRAKU. KO SI NA LETA-

LU IN GLEDAŠ SKOZI OKNO, JE CESTA VIDETI ZELO TANKA. KO SMO BILI NA LETALU, SMO ŠLI SKOZI OBLAK. 

KO SMO POGLEDALI VEN, JE BILO ČISTO VSE BELO. KO SMO SE PRIPELJALI, SO BILI VSI KOVČKI SKORAJ 

ISTI IN KOMAJ SMO NAŠLI SVOJEGA. (Sara Polšak) 

 

LETALA IMAJO DVA MOČNA MOTORJA, VELIKO MAJHNIH OKEN IN ENO VELIKO OKNO IN PILOTSKO KABINO. 

NA NEBU LAHKO VIDIMO DIMNI IZPUŠNI PLIN. LETALO IMA ŠTIRI KOLESA. LETALO LAHKO LETI SAMO PLO-

SKO. (Griša Milekhin) 

 

OVCA IMA VOLNO, KI JO GREJE. OVCE VOLNO POTREBUJEJO, DA JIH GREJE. POMLADI LJUDJE POSTRIŽEJO 

VOLNO. IZ VOLNE NAREDIJO ŠALE IN JOPICE. OVCA JE TRAVO. (Matevž Novak) 

 

KO SEM LOVILA OVČKE, JE PRIŠEL OVEN IN ME PREVRNIL. UDARIL ME JE Z ROGOVI. MAMA JE ŠLA ŠE PO 

JAKOBA IN OVEN JE HOTEL ŠE JAKOBA PREVRNITI. (Doroteja Šergon) 

 

NA LADJI LAHKO PIJEMO IN JEMO. NA LADJI IMAJO GOSTILNO. LADJA IMA JADRA. NA VRHU JADRA JE ZA-

STAVA. JADRNICO POGANJA VETER. (Lenart Ploštajner) 

 

JADRNICA PLAVA PO MORJU. IMA VELIKA JADRA. NA VRHU JADRA IMA ZASTAVO. JADRNICO POGANJA VE-

TER. JADRNICA IMA DOLG ČOLN. JAZ BI IMEL JADRNICO. (Aljaž Čepin) 

 

 

NAŠE PRVE  

POVEDI 
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SPOMIN NA 

PLAVANJE 
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 NA MORJU JE LEPO. TAM SE LAHKO IGRAMO IN SE IMAMO FINO. PLAVAMO KO RIBCE IN 

KO KIT. MI GREMO NA MORJE IN SE IMAMO FINO.  (Nina Antlej) 

 

EN DAN PRED PLAVALNIM TEČAJEM SMO SE ZELO VESELILI. DRUGI DAN SMO ŠLI V BAZEN. NAJPREJ SMO 

POKAZALI KAJ ZNAMO. POTEM SMO DRSELI PO VODI IN SMO ŠLI NA MALICO. POTEM SMO SE SPUSTILI PO 

TOBOGANU IN SMO SE PREOBLEKLI. (Sara Polšak) 

 

NA PLAVANJE SMO SE PELJALI Z MINIBUSOM. KO SMO PRISPELI, SMO SE PREOBLEKLI IN SKOČILI V VODO. 

UČITELJ NAS JE UČIL DRSENJE NA VODI. PLAVALA SEM TUDI ŽABICO. NAJBOLJŠE SE JE SPUŠČATI PO 

STRAŠLJIVEM TOBOGANU. VELIKO SMO SE NAUČILI IN SE ZABAVALI.  (Manca Senica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manca Senica 

SPOMIN NA 

PLAVANJE 
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Rumena nariše pomlad 

- življenja pomlad. 

Srebrne glavice  - poletje, 

vse že gre v razcvetje. 

 

V semencih je življenje, 

je živo hrepenenje.  

Rodi se blaga misel, 

čutim: vse ima smisel. 

(Vir: odsrcadosrca.eDnevnik.si ) 
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  PIŠEMO    

S PISANIMI 

ČRKAMI 
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  PIŠEMO    

S PISANIMI 

ČRKAMI 
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PIŠEMO    

S PISANIMI 

ČRKAMI 
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  PIŠEMO    

S PISANIMI 

ČRKAMI 
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 PIŠEMO    

S PISANIMI 

ČRKAMI 



 

 16 

  

MORJE 

 

Na morje zdaj gremo mi, 

saj s počitnicami začeli smo vsi.  

V vodi bomo čofotali 

in se z vodnimi igračami igrali. 

Dovolj časa bo za branje 

in brezskrbno senčno poležavanje. 

Da bomo dobri plavalci postali, 

bomo vsak dan tehnike plavanja utrjevali. 

Septembra pa pridemo nazaj 

v ta naš prelepi kraj, 

kjer naša šola stoj zdaj. 

 

 

POČITNICE 

Poletje je najlepši letni čas, 

ko otroci vpijemo na glas: 

Hura, počitnice so tu! 

 

S prijatelji se bomo igrali. 

Po igriščih in travnikih skakali 

ter nova doživetja iskali. 

 

V senci po drevesom 

hladili se bomo s sladoledom. 

 

Z branjem pravljic potovali bomo v svet, 

kjer čudeži godijo se vsepovprek.  

 

 

PIŠEMO    

PESMI 
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Svetlo modra je kot voda s celega sveta,  

svetlo modra je tudi barva našega planeta. 

Svetlo modre so tudi rože in nebesa  

in nekatera svetovna čudesa. 

Svetlo modre so tudi živali in ne samo v vodi,  

tudi na obali kot so kuščarji in pavi. 

      Miha Preskar 

 

Črna barva je kot črnilo,  

črna elegantna je,  

črne se nekateri boje,  

črna zame lepa je. 

      Alen Zidar 

 

Oranžna je živa, prisrčna in igriva. 

Oranžno ima vsak rad,  

saj ima v sebi zaklad. 

Ko korenček oživi, oranžna barva se zbudi,  

na gredici pa oranžna roža zažari. 

      Ana Volavšek 

 

PIŠEMO    

PESMI O 

BARVAH 

Zlata, zlata, zlata, kot svetleči zaklad. 

Zlata kot medalja, polna moči in znanja. 

Zlati uhani, zapestnica in verižica me krase,  

zlato sonce pa sije na mene. 

          Maja Omerzel 

 

Srebrna, srebrna, tako se blešči,  

kot sončni žarek, ki vse osvetli. 

Srebrna je žoga, so srebrne stvari,  

srebrn je rep, ki s petelina moli. 

        Renee Cornelly 
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Rdeča zarja nebo okrasi, 
jagoda rdeča je, ko dozori. 
Redkvico rada imam, 
palčka z rdečo kapo poznam. 
Češnja rdeča z drevesa se smeje, 
rdeči balon se zapletel je v veje. 
Nagelj gorenjski rdeče cveti, 
če te sonce opeče, si rdeč tudi ti. 
Rdeče je vino, rdeča je kri, 
barva te rdeča, močno poživi. 
Rdeč paradižnik se iz vrta smeji, 
vrtnica rdeča prijetno dehti. 
                   
    Valerija Senica 
 

 

 

Barve vijolične lahko je kolo, 

avto ali skiro. 

Vijoličen od zavisti lahko je nekdo, 

vijolične barve je tudi oko. 

Vijoličen je papagaj, 

vijolično mi barvico vrni nazaj. 

                        

     Tjaša Novak 

 

 

PIŠEMO    

PESMI O 

BARVAH 

 

Modra je kot sinje modra, 
ki zjutraj te zbudi, 
nekomu srečo zaželi 
in mu lep dan naredi. 
Modra je kot mavrica, 
ki na nebu zažari  
in se svetlika z vseh strani. 
Modro barvo izbrala sem vam, 
ker meni polepša vsak dan. 
                   

Nika Gajšek 

Na široko sem se smejala, 

ko je češnja vsa bela postala. 

Prišla je še čebela,  

da bi medu se najela. 

Zaplesal je še metulj, 

in zapela senica. 

Bela cvetoča pomlad  

v mojem srcu je kraljica. 

                  

  Ines Gavrilovič Ploj 
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Zelena je kot trava,  
ki jo rosa osveži 
in pomladni dan naproti ji prihiti. 
Zelena je travnik,  
ko na njem otroški glas zazveni, 
in se pikapolonica v travi izgubi. 
Zelena je takrat,  
ko je v deželi pomlad  
in vsak jo ima zelo rad. 
             
    Nika Senica 
 
 
 

Pomlad prišla je v deželo, 
rjava zemlja v vrtu čaka delo, 
rjav metuljček nad gredico 
odletel je na veselico. 
 
V gozdu rjav medved beži, 
saj ga hud lovec lovi, 
rjavo puško v roki drži, 
in ga hitro ustreli. 
           
   Ana Ploštajner 

PIŠEMO    

PESMI O 

BARVAH 

Rumena barva je kot sonce,  

zjutraj te razveseli  

in kakor jutranja zarja ti obraz se razsvetli. 

Že trobentica prelepa nam okolje pozlati,  

tudi narcisa s svojim cvetom nas razveseli. 

 

Rumena je topla barva in človeku srce poživi. 

Naj vam rumena življenje spremeni in  

vam ga hkrati popestri. 

 

     Gaja Cerar  
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Tisa Polšak, 5. r.  
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Moja pesem je zate in zame, 
lepa kot roža.  
Boli kot rana, 
kot ljubezen,  
ki je nemogoča.  
 
   Maja Volavšek 
 
Moja pesem je solzava, 
moja pesem je kakor rana, 
ki vrtnica jo zbode. 
  
Lahko je lahka kakor ptička,  
ki nosi ljubezen po celem svetu.  
 
A zate in zame je roža rana.  
Naj bom vesela, da sem sama? 
 
   Ines Škrabl 
 
Pomlad je tu, narava zacvetela je. 
Rože so prebudile se dišeče,  
saj to naravne so sile k nebu kipeče.  
 
   Larisa Kladušek 
 
Moja pesem je kakor zarja,  
moja pesem neprestano sanja,  
je lepa kot ljubezen.  
 
   Barbara Narat  
 

Jure Kozmus, 4. r.  
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 Moja pesem je samo moja,  
je čudežen svet v moji glavi,  
kjer je vse mogoče,  
kjer je z mano vitez v svetleči opravi. 
Tam, kjer so neizmerljive lepote narave,  
pa skrivnostne gozdne pojave.  
 
Pa sanjarim in sanjam,  
sanjam tja v pozno noč in pišem to pesem.  
In ko se sonce končno prikaže,  
oddirjam tja nazaj - v realnost.  
 
Odrasli so se že prebudili,  
pozabili na svoj čarobni svet. 
A če bi dopustili,  
če bi zaprli oči in se spet naučili sanjati,  
odkrili bi spet ta svoj čarobni svet.  
Pa jim rečem to nekajkrat na glas.  
In odgovorijo: »Ne, to ni za nas!«  
Zakaj so vsi tako resni?  
Zakaj morajo biti tako tečni  
in pozabiti na te srečne otroške dni? 
 
   Gaja Pekošak 
 

 
 

Ko prebereš naslov Moja pesem,  
pomisliš, da je ta pesem samo moja. 
 
Ko napišeš nekaj vrstic, veš,  
da bo pesem nekoč prebrana. 
Torej zate in zame - roža rana.  
 
    Žan Jug  
 
Pesem, ki sega čez morje v višave,  
pesem, ki se sliši v daljne daljave,  
pesem, ki jo v gozdu prepeva ptiček,  
pesem, ki jo v travi žvrgoli čriček.  
 
Pesem, ki gre v vsako uho,  
pesem, ki sliši jo vsakdo, 
pesem, ki te po duši poboža.  
To je moja pesem, lepa kot roža.  
 
    Barbara Plevnik  

Gaja P., 7. r.  
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 Moja pesem je nekaj posebnega,  
izžareva nekaj osebnega.  
Izraža zmedo,  
hkrati žalost in veselje,  
izraža strah in pogum,  
moč in nemoč.  
Ko se konča, vse to odpihne proč.  
 
Moja pesem ne pove veliko,  
če jo bere neprava oseba.  
Oseba, ki v srcu nosi bolečino,  
v pesmi čutila bo praznino,  
videla bo le črnino.  

Takšnemu, ki bere s srcem  
in ima misli na odprtem 
moja pesem govori o soncu,  
samorogih in princesah,  
princih na belih konjih, 
rožah, travnikih, drevesih, 
metuljih, gričih in slapovih  
in vseh rožnatih stvareh. 
 
  Patricija Polutnik, 7. r.   

MOJA 

PESEM  

Patricija P., 7. r.  
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ČAROBNA HIŠKA 

 Nekoč je živela starka v samotni hišici na robu hriba. Nekega dne je  

k njej prišla čarovnica, ki ji je preklela hišo, tako da je bilo vsak dan nekaj na-
robe. 

Nekega jutra je starka dala kuhat juho in skuhala se je prava mesna čorba. Čez eno leto je starka za 
večerjo pripravljala stročnično juho in potem se je zgodilo nekaj nenavadnega. Juha se je skozi ce-
lotno kuhinjo razpackala in stročnice so oživele. Grah je vse razmetal in popackal, fižol ni in ni nehal 
govoriti in čvekati, bob je starko zelo jezil in leča je glasno pametovala. Starka se je tako jezila, da je 
v trenutku nastala tišina. Fižol je starko vprašal, kako da lahko govorijo in lahko hodijo in gledajo. 
Starka jim je povedala, da je čarovnica uročila njeno hišo in stvari v njej. Leča, ki se je bahala, je 
starki rekla, zakaj je ni odročila, starka pa ji je povedala, da ne more. Dolgo so razmišljali, kaj bi, po-
tem pa je starka predlagala, da gredo spat. In so odšli.  

Naslednje jutro je bil že na vse zgodaj direndaj. Hiša je spregovorila. Leča ji je rekla, da naj neha go-
voriti, saj je cel čas govorila. Starki je že bilo vsega dovolj, vseh čarovnij in čudežev. Fižol, ki je bil od 
vseh najpametnejših, se je domislil, da poiščejo čarovnico in ji rečejo, da naj preneha. Vsi so se stri-
njali z njim, ampak je bil drug problem, kje je doma. Hiša je povedala, da v goščavi, tam, v oddalje-
nem svetu. Starka je vedela, kje je to in takoj naslednji dan so odšli tja.  

Pot je bila dolga in zelo strma. Med potjo so enkrat zašli in so se tudi izgubili. Prespali so kar v nara-
vi med drugimi živalmi. A vendar so prišli na cilj. V goščavi je bilo temno in grozljivo kot v grozljivki. 
Iskali so dom od čarovnice in na koncu so ga le našli. Vse je škripalo in smrdelo. Potrkali so na vrata 
in odprla jim je čarovnica. Sprva jih ni in ni hotela spustiti noter, potem pa jih vendar je. Leča jo je 
oštevala in bob, ki je vedno jezen, jo je hotel kar v ječo dati. Po dolgem pregovarjanju je čarovnica le 
popustila in preklicala urok. A preden je to storila, je starka imela še eno prošnjo. In ta prošnja je bi-
la, da fižol, grah, bob in leča lahko normalno govorijo in da jim pričara lepo hiško. In to je tudi storila.  

Fižol, grah, bob, leča in starka so se veseli vrnili domov. Ko so zagledali njihovo hišico, so vsi 
osupli. Vsak je imel svojo posteljo in imeli so veliko kuhinjo, v kateri bo starka kuhala. Vsi so  bili 
srečni in sreča jih je vsepovsod spremljala na njihovi poti. Srečno so živeli do konca dni. 

Nika Potočnik, 5. r. 

POVEJ MI 

ZGODBO 
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 FIŽOLOVE DOGODIVŠČINE 

 Nekoč je živel Fižol. Ko se je zjutraj zbudil, je pred njegovimi vrati ležalo 
pismo. Začudil se je, saj še nikoli ni videl pisma. Poskušal ga je odpreti, pa mu 
ni uspelo. Potem pa se mu je posrečilo. V njem ni bilo napisano, ampak nari-
sano. Narisani so bili drevo in mize, pribor, luči, oder in sveče, zraven pa je 
opazil svojega najboljšega prijatelja Sivčka. Fižol je takoj vedel, da je povabljen na Sivčkovo svat-
bo.  

Takoj je začel pakirati. Ni imel veliko prtljage. Odpravil se je. Na poti je videl dva fižola, ki sta se 
prepirala. Fižol ju je vprašal, čemu se kregata. Prvi fižolček Maslenšek je najprej predstavil sebe, 
nato pa še prijatelja Boba. Fižolu ni bilo jasno, zakaj se prepirata, če sta prijatelja. Bob mu je re-
kel, da se prepirata, ker je obema všeč Čičerika. Fižol je poskočil od navdušenja. Maslenšek ga je 
vprašal, zakaj se smeji. Fižol ju je vprašal, če poznata Sivčka. Takoj sta mu odgovorila, da sta 
ravno namenjena k njemu. Fižol je vprašal, če bi šli skupaj. Bob in Maslenšek sta mu pritrdila, a 
še prej morata razčistiti med sabo. Fižol jima je rekel, da se bodo zmenili med potjo. In tako so šli. 
Med potjo sta se Bob in Maslenšek spet začela prepirati. Pa je Fižol predlagal, da se naj Čičerika 
sama odloči, kdo ji je bolj všeč. Oba sta se strinjala s Fižolovo zamislijo. 

Dolgo so hodili, a naenkrat, kakor strela z jasnega, pritečeta dve fižolovki Češnjevki. Bob postane 
čisto rdeč zaradi lepote ene izmed njiju, Maslenšek pa je zardel zaradi druge. Češnjevki se opra-
vičita, ker sta jih prestrašili. Bob, še vedno čisto rdeč, začne, da je najpogumnejši od vseh tu okoli, 
ampak Maslenšek se vmeša, da je najpogumnejši on. Sestri Češnjevki sta bili malce zmedeni. Na 
srečo je vskočil še Fižol in vprašal Češnjevki, če sta tudi oni namenjeni k Sivčku. Pritrdili sta mu, 
vendar sta povedali, da ne vesta, kje je drevo, ki je narisano v vabilu. Fižol je rekel, da tudi oni ne 
vedo točno, kam morajo iti.  

Češnjevki sta odšli z njimi. Nadaljevali so pot. Nenadoma so zaslišali jok in stok. Previdno so po-
gledali za grmom in … našli nekaj malega. Ta mala stvar se je obrnila in se predstavila. Rekla je, 
da je grah. Vprašali so ga, zakaj joka. Grah je rekel, da je bil namenjen k prijatelju Sivčku, a se je 
izgubil. Fižol je prišel k njemu in ga potrepljal po hrbtu. Rekel je, da lahko gre z njimi, če hoče, saj 
so tudi oni namenjeni na svatbo. Grah se je potolažil in nehal jokati. Vsi so odšli naprej. Zašli so v 
temen in strašljiv gozd. Bili so prestrašeni. Naenkrat pa se pred njihovimi očmi pojavi velika in ko-
smata gospodična Pajek. Skoraj so omedleli. Mislili so, da je gospodična hudobna, a v resnici je 
bila prijazna. Povabila jih je v svojo hišo. Vprašala jih je, čemu so prišli. Vsi naenkrat so ji odgovo-
rili, da iščejo drevo in pokazali so sliko, ki je bila narisana v pismu. Gospodična Pajek je rekla, da 
ve, kje je to drevo in da jih bo z veseljem peljala tja. Zavriskali so od veselja. Bili so utrujeni od na-
porne poti. Po nekaj urah hoje so od utrujenosti popadali kar eden preko drugega. Na srečo so 
pristali pred drevesom, ki so ga iskali. Zdaj jih do zabave loči še plezanje!  

POVEJ MI 

ZGODBO 
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Hoteli so že obupati, a je gospodična Pajek splezala na vrh drevesa, v krošnjo, 
in dol spustila svoje niti. Vsak se je privezal in naenkrat so bili vsi v zraku. Ko 
so prišli do vrha, so vsi v en glas zavpili: »Hip, hip, hura! Hip, hip, hura!« 

Sivček jih je že pričakoval, objel jih je in se vsem zahvalil, da so prišli.  

 

 

Rekel jim je, naj si poiščejo vsak svoj par in 
se zavrtijo po plesišču. Na sredi plesišča je 
stala Čičerika. A Bob in Maslenšek se sploh 
nista zmenila zanjo. Bila sta prezaposlena s 
plesanjem s Češnjevkama. Čičerika je Fižol 
prijela za pas in sta plesala in plesala.  

 

Nato je sledila pojedina. Imeli so se lepo, jedli 
so, peli, pili in plesali. Čičerika je rekla Fižolu, 
da je opazila, da sta si na las podobna. Fižol 
se je pogledal v ogledalo, se primerjal s Čiče-
riko in na koncu priznal, da ima Čičerika prav. 
Ugotovil je, da je tudi on čičerika. 

 

Kasneje poleti, dolgo je minilo od slavja, sta 
bila Fižol, po novem Čičerik, in Čičerika še 
vedno skupaj. Rasla in ovijala sta se drug ob 
drugem.  

 

Lara Arzenšek, 5. r. 

 

 

POVEJ MI 

ZGODBO 

Lara A., 5. r. 
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 Grah in Fižol 

Pri neki hiši je živela prijazna gospodinja. Ko je bila pomlad, se je odloči-

la, da bo na svoj vrt posadila fižol in grah.  

Najprej je odšla v shrambo poiskat svoja 

semena. Prinesla jih je v kuhinjo na mizo in jih začela pregle-

dovati, bala se je, da se v njih slučajno ni zaredil kakšen molj. 

Medtem ko je prebirala podolgovate fižolčke in okrogle grahke, 

so se semena čisto po tiho prepirala. Fižolčki so se bahali, ka-

ko so pisane barve, grah pa je samo zelen. Semena graha pa 

so se hvalila, kako so okrogla. Ko je gospodinja prebrala vsa 

semena, se je odločila, da bo fižolčke čez noč namočila v vo-

do, da bodo prej vzkalili. Semena graha pa so ostala na suhem 

v papirnati vrečki. Nato se je gospodinja odpravila spat. 

Naslednje jutro je zgodaj vstala in šla na vrt posadit semena. 

Minilo je približno sedem dni, ko sta iz zemlje pokukala majhen 

fižolček in grah. In takrat so se njuni prepiri šele dobro začeli. 

Fižol se je bahal, boš že videl, kako bom velik, ko bom zrasel 

in kako bodo moji cvetovi beli in pisani. Grah pa je prestrašeno 

odvrnil, da bodo njegovi cvetovi snežno bele barve in mu jih 

bodo vsi zavidali. Ker sta fižol in grah pridno rasla, jima je 

gospodinja postavila oporo. Fižol je dobil mogočne fižolnice, za grah pa je poiskala manjše grmovje 

in nalomila manjše veje. Ni trajalo dolgo, ko se je bahavi fižol začel smejati grahu, češ, kakšne 

drobne vejice je dobil za oporo. Ubogi grah pa je bil raje tiho, ker se je bal mogočnega fižola, ki je 

bil že veliko višji od njega. Minevali so dnevi in nastala je suša, saj dežja že dolgo ni bilo. Fižol, ki je 

zrasel zelo visoko po fižolnici, je začel stokati, kako ga vse peče od sonca. Tedaj pa se grah le opo-

gumi in reče: »Čisto prav ti je, zakaj pa si se tako bahal in tako visoko zrasel.«  

Grah in fižol sta dozorela. Gospodinja je šla pobrat svoj pridelek. Po končanem delu se je 

odločila, da si skuha okusno zelenjavno juho, v katero bo dala tudi grah in fižol. Tik preden ju je da-

la v posodo, sta grah in fižol spoznala, da so bili njuni prepiri odveč, saj ju sedaj čaka enaka usoda 

– gospodinja ju bo pojedla za kosilo.                                                                Teja Planko, 5. r. 

POVEJ MI 

ZGODBO 
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 STROČNICE 

 Na suhi zemlji sredi polja leži glasna stročniška vas. V njej živijo fižolčki, bobi, grahki, leča, či-

čerike. Popoldne so se grahki pogovarjali, kdaj pride njihov gospodar. Ni se jim več dalo čakati, zato 

so se odločili, da gredo oni k njemu. Že so se odpravili, ko je njihov gospodar stročniške vasi zavpil, 

kaj pa mislijo, da so. Razložil jim je, da bo konec z njimi, če bodo odšli iz svojih hišk, da se ne bodo 

zeleno lesketali in cveteli kakor rože. To so si morali zapisati v spomin. Grahki so čakali in čakali, pa 

ni in ni bilo nič.   

Zraven njih so rasli bobi. Grahki so bili 

takrat že zelo veliki, mali bobi pa so na 

njih gledali kot na idole. Nekega dne 

se je bobom zgodilo isto kot grahkom, 

samo, da so grahki ustavili bobe in jim 

povedali, kaj se jim lahko zgodi. Vsi 

skupaj so čakali tako dolgo, da so zra-

sli še fižolčki, leča in čičerike. Čisto vsi 

so govorili, da jim je dolgčas, zato so 

se odločili skrivaj oditi. Kotalili so se in 

prišli do lepotice koruze. Vsi so se za-

ljubili vanjo. Koruza jih je vprašala, 

kam gredo. Odgovorili so ji, da v ne-

znano. Kotalili so se naprej in prišli do 

solate. Tudi ona jih je vprašala, kam 

gredo. Niso se ozirali nanjo, raje so odšli naprej. Srečali so polža in črička. Tako zelo sta bila zaljub-

ljena, da še besede nista izgovorila. Prišli so do konca polja. Polje jim je reklo: »Pazite se čarovnika 

krta.« Vsi so mislili, da čarovniki ne obstajajo, zato se niso ozirali na te besede. Ko so dolgo hodili, 

so prišli do vrta. Videli so sočno jagodo, zlato hruško, mamljivo ameriško borovnico in še kaj. Vrt jim 

je zgledal kot džungla. Plesali so, peli, se igrali in igrali na glasbila. Vsi so začeli rajati. Kar ostali so 

tam. Ponudili so jim hiške, ki so bile iz zlata. 

Zgodaj zjutraj pa so vse stročnice ugotovile, da je nekaj narobe z njimi. Vse so zgnile, ker ni-

so bile v svojih hišah. V vrtu pa je bil še čarovnik krt, ki je celo polje in vrt začaral, da sta gnila. Ker 

gospodar ni pobral letine, je ostal brez vsega. Stročnicam je bilo žal, da niso ubogale. 

Zapisala in narisala: Lilijana Leskovšek, 5. r. 
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 GIB 

Gib − če to ni en ognjeni kip! 

Če v ognju prebiva, si moči nabira. 

Ogenj rdeč je, ko gib izmuzne se. 

Gib izmuzne se v rdeče svetilkice. 

 

Gib − če to ni en ognjeni kip! 

Ko sonce zaide, se gib izide. 

Izide se v omari, ko se gib pokvari. 

Gib v omari zdaj tiči, moč in sapico lovi. 

 

Gib − če to ni en ognjeni kip! 

Gib začel je potovati po zlati trati. 

Narava gibati zna, saj v soncu moč ima. 

Ko pa pade trda tema, se gibanje konča. 

Teja Planko 

 

 

 

 

 

 

GIB 

Kaj je gib? Ne vemo. 
Kakšen je gib?  
Morda z rokami premik ali z boki zamik. 
 
Je z glavo zaokrožen ali zelo prožen. 
Morda je v plesu skrit prav ta gib. 
 
A je ta pravi gib v nogometu skrit  
ali je prav ta gib v košarko ulit. 
 
Že vem! Ta gib je v nogi skrit. 
Ne, ta gib je v roki skrit. 
 
Rada bi videla tvoj gib,  
ali je z rokami premik ali časovni zamik. 
 
Kje pa se gib skriva? 
Morda v tej pesmi prebiva. 

   Lilijana Leskovšek 

Nik Gračner, 5. r. 
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GIB 

 

Moje telo je kakor en gib,  

ves dan čutim njegov utrip. 

Zjutraj, ko vstanem,  

si oči pomanem,  

potlej si zobe umijem  

in mleko popijem. 

Gib sem, gib tja,  

gib gor, gib dol 

in že v šolo pohitim. 

 

V klopi gibanja veliko ni,  

le misel sem in tja hiti. 

Iz učenja me zvonec zbudi,  

saj me njegov gib prebudi. 

Najraje računam,  

saj možganske gibe potrebujem. 

Tudi naravoslovje mi leži,  

saj me gibanje narave veseli. 

Družba je en velik gib,  

preteklost zaznam kot en velik kip. 

 

Z glasbo bom svojo pesem končala:  

strune zvenijo, gibi hitijo,  

v pesem prelepo se spremenijo. 

 

   Lara Arzenšek  
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 GIB 
Kaj je gib? 
Gib je stik, je telesni premik. 
Plesni koraki in igra otrok. 
Je delo, zabava in vožnja naokrog. 
 
Ko na zabavi se muzika oglasi,  
se radi zavrtimo vsi. 
Z gibi rok, z gibi nog  
vsi veselo plešemo naokrog. 
 
Gibamo se vsi:  
drevje v vetru, ladja na morju,  
živali v naravi, ptički na veji. 
 
Že malo dete v zibelki  
z gibi rok in nog govori,  
kar si srčno želi. Ko to dobi,  
se prisrčno nasmeji. 
 
Z gibi, s kretnjami ljudje govorimo,  
ni potrebno veliko besed,  
le dober dotik in pogled. 
 
Od rojstva do smrti se gibljemo vsi.  
Ko gibov več ni, smo že v večnost odšli. 
    Maja Reberšak  

GIB 
Kaj je gib? 
A je to kakšen hrib? 
Ne, gib je premik, korak – težak ali lahak. 
Gibati se znajo vsi, mladi ali stari. 
 
Gibajo se že dojenčki,  
ki se plazijo po tleh, 
otroci tekajo in se lovijo,  
da se le vedno sliši smeh. 
 
Tudi naši starši se gibajo  
v službi in doma,  
stari starši malo manj,  
vseeno pa še kdaj pa kdaj. 
 
Vsi se radi gibamo! 
Kaj pa ti? 
Jaz se zelo rada. 
Gibaj se še ti! 
   Nika Potočnik  
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MOJ SVET SKRIVNOSTI IN SANJ 

V mojem svetu je drugače kot tukaj, na Zemlji. Tam govorijo ljudje svoj je-

zik. Ampak tam ne živijo samo ljudje, ampak tudi škratje s svojimi kladivi, 

mojstri kovači pa vilini, globoko v gozdu med drevesi s svojimi loki ščitijo gozdne skrivnosti. Če zai-

deš v visoka in mogočna gorstva, morda najdeš skrivna vrata in če ti uspe vstopiti, morda najdeš 

čudesa, ki jih še nisi videl. Vendar pa je vstopiti skozi ta vrata težko in je veliko bolje, da ta čudesa 

ostanejo skrita. Na obisk k njim lahko smuknemo le z domišljijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gaja Pekošak, 7. r.  

 

DOMIŠLJIJA 

NIMA MEJA 
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 UH, TO SPRAŠEVANJE  
 
Učiteljica: Pridi, Lenča. Danes boš vprašana naravoslovje. 
Lenča: Pa ravno jaz, izmed tisočih učencev? 
Učiteljica: Ja, ravno ti ... Prvo vprašanje: Iz česa je sestavljena  
   rastlinska celica? 
Lenča: Iz še manjših delcev, kot so celice. 
Učiteljica: In to so ... 
Lenča: Mlade celice. 
Učiteljica: Ja, hmm. Naslednje vprašanje: Kaj je fotosinteza? 
Lenča: To je beseda iz 11 črk in ima 5 zlogov. 
Učiteljica: Hmm, hmm. Kaj pa drevo potrebuje za fotosintezo? 
Lenča: List papirja in nalivnik. 
Učiteljica: Še zadnje vprašanje: Kaj potrebujemo ljudje za  
  življenje? 
Lenča: Hmm …naravoslovne teorije zagotovo ne. 
 
      Domen Kozmus, 6. r.  

Nika Senica, 4. r.  

DOMIŠLJIJA 

NIMA MEJA 
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 RECEPT ZA DOBER DAN  
 
Sestavine: 
- 24 g dobrih misli 
- nasmešek, po številu tvojih 
prijateljev 
- 3 kg potrpljenja in tolažbe 
- 5 kg hvaležnosti 
- 78 g ciljev 
- 8 kg objemov 
- vsaj en sprehod s psom 
- 15 min božanja domače ži-
vali 
- pobarvank kolikor želiš  
- palačinke 
- košček čokolade 
- najmanj 30 min za družino 
 
Postopek: 
 
Dober dan se gotovo začne z dobrim zajtrkom. Najbolje s palačinkami ali pač z najljubšo hrano. Je-
mo počasi in z užitkom.  
Nato pojdimo med ljudi, najbolje med svoje prijatelje. Vsakemu podarimo nasmešek in oni ti ga bo-
do vrnili, kar ti bo še povečalo zadovoljstvo. Če pa je kdo slabe volje, ga potolažimo in potrpimo, 
prej ali slej ti bo poplačal s hvaležnostjo. Tudi mi bodimo hvaležni za vse, kar nam podari dan.  
Postavimo si cilje. Ko dosežemo prvega, se dan že malo polepša. Ko dosežemo zadnjega, smo 
enostavno zadovoljni.  
 
Sprehodimo psa. Sprehod po svežem zraku nam dobro dene, sploh če je zraven najljubši kosmati-
nec. Tudi sicer si vzemimo čas za svoje ljubljenčke in jih vsaj 15 minut božajmo. To nas bo pomirilo 
in navdalo z veseljem.  
Najboljši dodatek za dober dan je barvanje. Verjemite! Z različnimi barvami izrazimo svoje občutke. 
Ne pozabimo še na kakšen košček čokolade.   
Za zaključek dne večer preživimo s svojo družino in objemimo svoje najdražje.  
 
To je  najin recept za res dober dan.  

Patricija Polutnik, Maja Volavšek 
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 SODBA LUKNJI V LUKNJASTI VASI 

 V Luknjasti vasi je živel Lukež Pivec, ki je zelo rad zahajal v vaško 

gostilno. Nekega večera je pregloboko pogledal v kozarec in je pozno od-

šel iz gostilne. Ko je stopil na cesto, se je spotaknil ob luknjo na cesti in 

zgrmel po tleh ter pri priči omedlel. Zjutraj je ves prestrašen skočil pokonci, saj je Marko Trobežl na 

vso moč hupal in poskakoval za volanom, naj se umakne. Lukež Pivec pa se je le stežka umaknil, 

saj ga je desna noga neznosno bolela. Trobežla je prosil, naj ga pelje do bolnice, kjer je dobil ma-

vec.  

Ko se je vrnil domov, je takoj stopil do župana Miha Klopotca in mu zagrozil, da bo tožil občinsko 

cesto, ker ga je spotaknila. Župan je namrščil čelo, napel svojo luknjasto pamet in zdrdral, da ni vsa 

cesta občinska, ampak samo polovica, druga polovica je od soseda Franja Godrnjala. Lukež Pivec 

je s tožbo zagrozil  sosedu Godrnjalu. Sosed Franjo je bil ves začuden nad ravnanjem Lukeža Piv-

ca, saj njegova cesta po navadi ni spotikala domačinov. Nato pa se je spomnil, da je prejšnji večer 

Lukež Pivec preživel v vaški gostilni. Medtem pa je župan premeril vaško cesto in ugotovil, da luk-

nja leži ravno na meji med občinsko in sosedovo zasebno lastnino. Tako je Lukež tožbo naslovil na 

oba, na župana Klopotca in soseda Godrnjala.  

 Na sodišču so se dolgo prerekali, kdo naj Lukežu povrne škodo, nazadnje pa je sodnik Marko 

Tihi razsodil, da bodo zakrpali cesto in to bosta plačala oba, tako župan kot sosed Godrnjal. Oba 

sta se modro strinjala in sodba je bila končana.       

Žan Jug, 7. r.  

POSKUS  

HUMORESKE 

Mobil  učencev  8, razreda 
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 SRCE MI JE PADLO V HLAČE 

      

 Bilo je lepo, sončno, toda vetrovno jesensko popoldne. Ker jeseni zunaj zelo rada lovim zad-

nje tople sončne žarke in uživam v barvah jeseni, sem tudi ta dan preživela v naravi. Zelo rada ple-

zam po drevesih, ki jih imamo v domači okolici. Pritegnila me je srednje visoka lipa in seveda sem 

takoj splezala do vrha.  

     Razgledovala sem se naokoli in pogledovala drevesa, ki so bila že skoraj brez listja, nakar je 

pihnil močan sunek vetra. Močneje sem se poprijela debla drevesa, pogledala v tla, ki so bila nekaj 

metrov pod mano in srce mi je padlo v hlače, saj sem za hip pomislila na najhuje. Veter ni in ni po-

nehal in ni mi preostalo drugega, kot da se močno oprimem drevesa in se prepustim vetru, da mi v 

obraz prinaša lepo obarvane liste. Ko se je sunek vetra le umiril, sem nekajkrat globoko vdihnila, 

nato pa sem zadovoljna, da se mi ni nič zgodilo, s tresočimi nogami splezala z drevesa. Usedla 

sem se na klopco, malo premislila, o tem kaj vse bi se mi lahko zgodilo in malo bolj pomirjena odšla 

v svojo sobo. 

 Od tistega dne naprej po drevesih plezam le v brezvetrnem vremenu, saj veste, kako pravijo:  

˝Osel gre samo enkrat na led!˝ 

Barbara Plevnik, 7. r. 

 

Knjižna polica, učenci 8. r.  
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NENAVADNI POGOVORI O VSAKDANJIH STVAREH 
 
Žarko: Marko je Jureta zatožil, potem pa pobral šila in kopita. 
Darko: Ah, ne beli si glave s tem. Saj veš - kdor drugemu jamo koplje,  
sam vanjo pade.  
Žarko: Vem, vendar mi ne gre iz glave, v kakšnem zosu bo Jure. 
Darko: Nisem si mislil, da bi Marko kdaj kaj takega naredil. 
Žarko: Do dna riti naj ga bo sram.  
Darko: Ja, ni vse zlato, kar se sveti.  
Žarko: Ja, z njim ni dobro češenj zobati.  

Gaja Pekošak, 7. r. 
 
 
Žarko: Trmast si kot mula. 
Darko: Ne delaj iz muhe slona.  
Žarko: Tako si suh, da ti lahko rebra preštejem.  
Darko: Ti si pa včasih neroden kot slon. 
Žarko: Zdaj pa nehajva - lepa beseda lepo mesto najde.  

Gašper Kokot, 7. r. 
 
 
Žarko: Držiš se kot da bi ti kura zajtrk pojedla. 
Darko: Po dežju vedno posije sonce.  
Žarko: Čisto si podoben mami.  
Darko: Seveda, saj kri ni voda.  

Larisa Kladušek, 7. r. 
 
 
Žarko: Sosedova Micika ves čas bučke prodaja.  
Darko: Eh, ona je že stara kot biblija.  
 
Žarko: Mladost je norost. 
Darko: Naj me strela, če to ni res.  
Žarko: Spomladi ljubezen večkrat trka na vrata. 
Darko: Ko vsaj ljubezen ne bi bila slepa.  

Patricija Polutnik,  7. r. 
 

STALNE 

BESEDNE  ZVEZE 
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 MOJ NAJBOLJŠI PRIJATELJ NE MORE HODITI 

  

Pred enim mesecem so mi starši sporočili, da se je zgodila prometna 

nesreča. Najprej mi ni bilo jasno, zakaj mi mama in oče to govorita, ko pa sta 

mi povedala, da je bil v prometni nesreči udeležen tudi moj najboljši prijatelj Jan, kar nisem mogla 

verjeti. Najprej sem mislila, da se samo šalita, čez nekaj časa pa sem le doumela, da se je to res 

zgodilo. V prvih nekaj tednih sem se težko spopadala z mislijo, da se je moj najboljši prijatelj poško-

doval, nato pa sem na zadevo malo pozabila. Z Janom sva se sicer vsak teden pogovarjala po tele-

fonu in zvenel je čisto v redu. Nerad je govoril o nesreči, zato sva govorila o drugih aktualnih rečeh. 

Omenil je tudi, da čez teden dni pride domov. Komaj sem čakala, da ga spet vidim, vendar nisem 

slutila, da je nesreča pustila svoje posledice. Ko so mi njegovi starši povedali, da je na vozičku in ne 

bo nikoli več hodil, sem bila šokirana. 

»Pa saj to ne more biti res,« sem si neprestano ponavljala in se spraševala, zakaj mi tega ni on 

sam povedal. Odločila sem se, da grem naslednji dan na obisk, vendar … »Kaj mu naj rečem----?« 

mi je rojilo po glavi. Nisem mu mogla več reči, da komaj čakam, da bova spet skupaj trenirala plava-

nje, saj on ne more niti hoditi, kaj šele da bi plaval. Kaj pa če ne bo več hodil na isto šolo ali pa ga 

bodo na naši  šoli zafrkavali? Toliko misli mi je rojilo po glavi, da jih je bilo nemogoče razsodno 

misliti. Potem pa me je zadela še ena misel – kaj če ne bo več hotel biti moj prijatelj in ga ne bodo 

več zanimale iste stvari kot mene, kajti slišala sem že, da se ljudje po nesreči spremenijo. In zakaj 

mi ni hotel povedati, da je na vozičku in sem to izvedela šele od njegovih staršev? Mogoče pa ga je 

preveč bolelo, da bi mi povedal in ga je bilo strah, da ga bom zapustila in prezirala. Zdaj se je res 

cel svet obrnil na glavo, tako moj kot njegov, vendar sem se zavedala, da ga ne morem zapustiti 

zdaj, ko se spopada s tako težkimi stvarmi, kot je ta, da se nikoli več ne bo postavil na svoje noge.  

Kljub vsej zmedi v glavi, sem naslednji dan odšla k njemu. Nisem mogla verjeti svojim očem – moj 

prijatelj, ki je vedno rad tekal naokoli in počel vse vrste vragolij, je bil zdaj prikovan na voziček. Ži-

vljenje se res včasih sunkoviti zaobrne, vendar ne vedno na dober način. Začutila sem cmok v grlu. 

Pojma nisem imela, kaj mu naj rečem, vedno sem rada govorila, vendar pa v takšnih situacijah ni-

sem bila kaj prida govorec. Tam sem stala kot otopeli kip, nato pa se le opogumila in ga vprašala, 

kako se je to zgodilo in kako se počuti. Iz njegovih odgovorov je bilo moč razbrati, da še nikoli v živ-

ljenju ni bil tako potrt, kar je seveda popolnoma razumljivo.  

LAHKO BI BILO 

RES 
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Povedala sem mu, naj ne obupa in vztraja in da se bodo stvari že uredile, 

vendar se mi zdi, da mu moje besede niso ravno vlile posebne volje. Upala sem samo, da se bo s 

svojo situacijo sprijaznil in bo sprejel sebe in svoj voziček. Že meni je bilo težko, ko sem ga gledala, 

kako se muči s tistim vozičkom, zato si sploh ne predstavljam, kako je bilo šele njemu. Povedal mi 

je, da bo verjetno odšel na drugo šolo, ki je prilagojena takšnim kot je on in da ne bo več mogel po-

četi enakih stvari kot jaz. 

                Seveda sem bila najprej razočarana, a sem bila na nek način tudi vesela, da bo odšel na 

šolo, kjer bo več takšnih, kot je on, in bo lahko  delal skoraj enake stvari kot zdaj, le da bodo prila-

gojene njemu. Ne glede na vse pa sem mu obljubila, da bova vedno prijatelja ne glede na vse teža-

ve. 

Nina Godler, 8. r.  

LAHKO BI BILO 

RES 

Tamara Kovačič, Nina Godler, 8. r.  
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Pilštanj se v zgodovino zapisal je, 
saj dolgih 500 let mladež prebujal je. 
Takrat bilo je vse drugače,  
zgodovina v stari šoli še danes se nam kaže. 
      Ines Škrabl, 7. r.  

Matevž  Polak, 9. r.  
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ŠOLSKI SESTRI 

 

Tam gori na bregu  

pilštanjska stara šola stoji.  

Veselo se ta mladi v dolino smeji  

in tako ji govori: 

 

»Kako si kaj mlajša sestra ti,  

kako se ti godi?« 

 

»Dobro sem, pa ti?«  

ji naša šola iz doline odgovori.  

 

»Tako sama sem,  

v daljavi slišim šolarje  

in se spominjam starih dni,  

ko od blizu in daleč  

k meni na Pilštanj so hodili 

vsi.« 

 

Naše babice in dedki se 

spominjajo teh dni,  

ko so bosi še hodili v trdi 

zimi in poletnih dneh,  

se zabavali in se lovili,  

uživali otroški svet.  

 

 Gaja Pekošak, 7. r. 

 

NAPIŠI MI 

PESEM  
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 Hvalnica Pilštanju 

Pilštanj res lep je kraj, 
kjer stala sta gradova, 
cerkev, šola, pranger in še kaj. 
 
Gradov ni več,  
ostala samo je zgodovina.  
Cerkev, šola še stojita,  
o preteklosti nam govorita.    
 
Dedki, babice  
na Pilštanj v šolo so hodili, 
a pred petdesetimi leti  
v dolini novo šolo so zgradili. 
 
Pilštanj se v zgodovino zapisal je, 
saj dolgih 500 let mladež prebujal je. 
Takrat bilo je res vse drugače,  
zgodovina v stari šoli še danes se nam kaže. 

                                 Ines Škrabl, 7. r.  
 

 
 
 
 

 
Pilštanjska šola 
 
Proti Pilštanju vsak dan je moja babica hodila,  
kjer šola je stala, tja pot jo je vodila,  
radovedno je naravo opazovala  
in v daljavi pilštanjsko lepoto občudovala. 
 
Na sredi trga mogočna lipa je rastla,  
nad cerkvijo pa se živina je pasla,  
stara šola na robu trga je stala,  
modrost učencem vrsto let je kazala. 
 
V lesenih klopeh so pridno sedeli,  
kljub skromnosti veselo živeli.  
Spoštovanje bila je njihova vrlina,  
niso nesramni bili kot današnja mladina.  
 
V šoli takrat vladal je mir in red,  
učiteljičin strog je bil pogled.  
Kadar šiba leskova ni zadostovala,  
tistega noga je na koruzi klečala.  
 
 
Zgodovina – učiteljica življenja,  
jih je o prelepem tem kraju učila,  
kdor naveličan bil je sedenja,  
tega radovednost v svet je vodila.  
 

Laura Amon, Nika Kunej, 8. r.  

NAPIŠI MI 

PESEM  
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 OB RISANJU AKVARELA 

Ob risanju akvarela sem se spomi-

njala pogovorov z mojo babico Zin-

ko, ki je v šolo na Pilštanj hodila kot 

učenka in je kasneje bila učiteljica v 

Lesičnem.  

Razlagala mi je, kako so se otroci 

družili pod to lipo, ki sem jo kasneje 

tudi naslikala. To je bil njihov naj-

ljubši prostor za druženje, tam so se 

pogovarjali, si zaupali marsikatero 

skrivnost in se veselo igrali.  

  Lea Arzenšek, 9. r.  

ŠOLA 

 

Naša stara šola ima bogato zgodovino. 

Že pred mnogimi leti  

je učencem do znanja pomagala priti.  

 

Naše babice in dedki  

pridni učenci so bili  

in še danes radi se  

spominjajo teh lepih šolskih dni. 

 

Zdaj šola tam gori 500 let že stoji, 

nam se pa v šoli novi prav dobro godi.   

 

Maja Volavšek, Patricija Polutnik, 7. r.  

 

 

 

  Nika Kunej, 8. r.  
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OB PILŠTANJSKIH PORTALIH 

 

Na klopci sedim in v hišo  strmim … 

Le kakšno sliko naj naredim? 

Kako naj vse barve v kombinacijo pravo dobim? 

 

A kmalu idejo dobim,  

s prijateljicami zamisel delim  

in prve poteze naredim.  

 

Na listu zaživeli so novi portali,  

ki kot spomin na kulturni dan bodo ostali.  

 

Nina Godler, 8. r. 

 

Nika Ivanc, 8. r.  
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 SPOMINI 

 

Po Pilštanju sem hodila,  

tja pod lipo sem zavila. 

 

Sprašujem se, kdo spomni starih časov  se... 

pot naprej, do učilne zidane zanese me.  

 

Ko bi stara šola spregovorila,  

vse skrivnosti in spomine mi razkrila. 

So takrat učenci trpeli ali bili večkrat so veseli? 

 

Šola razkrij in povej mi,  

da spomini ne bodo v pozabo šli. 

Nato zaslišim glas, droban in tih: 

»Daj, vzemi čopič in pa list, 

prevzel te bo navdih čist.» 

 

 

 

  

In res … 

zagledam dečka, ki za žogo se podi,  

konec je odmora, učiteljica pozvoni, 

učenci pridno sedejo v šolske klopi. 

Tudi jaz med njimi sedim in razlago  

učiteljice na ušesa lovim. 

 

Takrat pa čopič se ustavi, 

saj sošolčev glas na uho mi pravi: 

»Zdaj pa konec sanjarij,   

skoči na motor, da pohodim plin.« 

 

In že odpelje me v dolino,  

kjer imamo šolo fino,  

tam na klopci zdaj sediva  

in bonbone si deliva.   

Laura Amon, 8. r. 
Laura Amon 

Žiga Jug 
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 KLEPET  
 
Nova šola: Povej mi, kaj si doživela v teh 550 letih. 

 
Stara šola: Uh, kje naj začnem … V 
šolo so prvič prišli šolarji leta 1466. 
Učitelji so bili precej strogi, večkrat je 
padla kakšna kazen, zato so učenci kar 
pazili name. Kako je pa kaj pri tebi v 
teh časih? 
Nova šola: Sedaj so učitelji malo manj 
strogi, učenci so še vedno nagajivi, fi-
zične kazni pa so strogo prepovedane.  
V preteklosti so bili učenci tudi nagajivi. 
Uh, velikokrat so kakšno ušpičili. Zelo 
radi so igrali nogomet, ko pa je zvonec 
naznanil začetek pouka, je žoga pole-
tela v dolino in kar tekmovali so, kdo jo 
bo šel iskat, da bi na ta račun zamudil 
k pouku. 
 

Cerkev: O ja, tega pa se jaz tudi dobro spomnim. Včasih je žoga priletela tudi v kakšno šol-
sko okno in ga razbila.  
Nova šola: Oh, to pa je boleče. Jaz še česa takega nisem doživela.   
Stara šola: No, lepo, da so se malo umirili. Vidim pa, da nisi lepa samo od zunaj, ampak da 
premoreš tudi notranjo lepoto.  
Nova šola: Imam zelo lepo in moderno opremo, npr. računalnike in interaktivne table, vsaka 
učilnica je pobarvana v drugo barvo in lepo opremljena. Edino boli me, ker so klopi velikokrat popi-
sane ali pa ker učenci uničijo kakšen del opreme. Takšne stvari me res žalostijo. Kako pa je bilo v 
tvoji časih? 
 
Stara šola: Tako lepe opreme pač nismo imeli. Učenci  so tudi bolj pazili na stvari. 
 
Cerkev: Ja, lepši odnos so imeli do imovine, pa tudi učitelji so kakršnikoli prekršek strogo 
kaznovali.  
Nova šola: Tudi jaz si želim, da bi učenci bolj spoštovali to lepo opremo in bili hvaležni zanjo.  
 

Aljaž Belinc, Tilen Dvoršak, Tilen Leskovšek, 8. r.  



 

 47 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POD LIPO 

 

Pod pilštanjsko lipo sedim,  

v ulično lučko strmim. 

 

Spomin v preteklost pohiti … 

Spomnim srečnih se ljudi,  

ki pred stoletji tod mimo so šli. 

 

Ta luč še zdaj spomine budi  

na tiste davne pilštanjske dni.  

 

Sonja Agrež 
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 INTERVJU Z MIHO ZAKOŠKOM, 
BIVŠIM UČENCEM IN UČITELJEM OŠ PILŠTANJ 

 
Veseli smo, da si je gospod Miha Zakošek vzel čas, da z nami deli spomine, kako je kot uče-
nec doživel šolo na Pilštanju. V drugem delu našega srečanja pa bo spregovoril kot učitelj, 
kajti tri leta je poučeval v šoli na Pilštanju. Kot vemo, se je leta 1964 šola prestavila s Pilšta-
nja v Lesično in gospod Miha je nadaljeval s poučevanjem na tej šoli. Gospod Miha je bil vr-
sto let, skoraj štiri desetletja, predsednik Kulturnega društva Lesično − Pilštanj in zato dobro 
pozna kulturni utrip v naših krajih.  
Letos praznujemo 550-letnico šolstva na Pilštanju, gotovo pa se še vsi spomnimo našega 
lanskega praznovanja 50-letnice šole v Lesičnem. V tem šolskem letu na šoli tečejo različne 
aktivnosti povezane s praznovanjem 550-letnice.  

 
V katerih letih ste obiskovali OŠ na Pilštanju? Koliko pa ste bili 
stari vi, ko ste prestopili šolski prag in kako ste se ob tem po-
čutili? 
 
Če sem rojen leta 1941, sem čez sedem let odšel v prvi razred, to-
rej leta 1948. Do šole nisem imel daleč, okoli 150 metrov, pri čemer 
sem bil precej prikrajšan za igre, kajti tisti, ki so hodili iz Dobležič ali 
s Prevorja in iz Ortnic so imeli seveda veliko dlje do doma.  
Kot so mi moji starši pripovedovali, so prihajali otroci z Drenskega 
Rebra in Gubnega ter so po dve uri hodili domov in med potjo so 
imeli vse sorte igric ob Sušici in Bistrici. Tudi vi ste dandanes pri-
krajšani, ker imate avtobuse. Tako da mislim, da tu niste veliko na 
boljšem kot sem bil jaz. Takrat pa se je veliko dogajalo. 
Doma sem bil na Pilštanju in smo imeli pri nas doma gostilno in uči-
telji, ki so poučevali in živeli na Pilštanju, so bili pri nas na kosilu. 
Tako da sem imel z njimi že prej kot mali otrok precej dobre odno-
se, ker vrtcev takrat ni bilo. Smo bili pač doma in seveda smo se z 

njimi kar veliko pogovarjali, tako da mi to ni bil problem. Sem se kar prijetno počutil, ker sem že tudi 
kot otrok včasih šel zraven katerega malo poslušat, kaj delajo.  
 
Dandanes se v šolo večina učencev pripelje, kako pa ste v šolo prihajali vi? 
No, zame ni bilo problemov,  kot sem že rekel, ker bi tistih 200 metrov zmogel, četudi bi bil metrski 
sneg. Namreč  zime  so bile včasih hujše, recimo tam prav po trgu smo imeli cele tunele, tako visok 
sneg je bil. Ko smo sčistili poti, smo morali delati tunele, da smo prišli na drugo stran ceste oziroma 
po poti nekam drugam.  
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 Seveda drugače je bilo pa za tiste, ki so bili od daleč, recimo pot iz Loga. Kar zamislite si enega ta-
kega prvošolčka, recimo pri Kostevčevih pa drugi logarji, ki so živeli v lovskem domu, so pač morali 
vseskozi hoditi peš. Dobro se spomnim, ko je prišel  en učenec zjutraj ves premočen in je moral iti 
najprej k peči in se je pri tisti peči dve uri sušil, da je lahko potem normalno sodeloval. Pa ni bil sa-
mo eden, več je bilo takih. Tudi obutve niso bile take, kot so danes. 
 
Vas na to vežejo kakšni posebni spomini  morda kakšna anekdota? 
Mogoče bi povedal nekaj iz življenja na samem trgu. Recimo moja učiteljica v prvem razredu je bila  
Nežika Cverlin, rojena je bila v Zagrebu, živela je pa tu in me je poučevala v prvem razredu, nato pa 
matematiko in fiziko do osmega razreda. Se pravi, celo generacijo vseh osem let, ko sem hodil sem 
v šolo, je bila ona moja učiteljica in tri leta razredničarka. Vi rečete danes učiteljici profesorica, mi 
smo ji pa rekli tovarišica Nežika. To je bil pač izraz za vse učitelje, ki so nas učili. 
 
Malica je bila vedno težko pričakovan čas. Kaj se je takrat znašlo na vašem jedilniku? 
Ja, malica je bila po navadi kar v torbi. Največkrat kako jabolko in suhi režnji. Medtem ko je za ta 
male, to se pravi za nižje razrede, malico pripravila Nežika, naša učiteljica. Mislim, da kuharice po-
sebej  nismo imeli, vsaj prvi dve leti ne, ko še ni bilo nižje gimnazije, zato je učiteljica pripravila kruh 
z marmelado ali pa s sirom. Pozneje pa so bile malice, vendar so bile te malice  v glavnem iz UNRA 
paketov. Tu je bilo pa v glavnem sir, tak precej slan, pa tudi margarina, pa mleko v prahu. To je bilo 
najbolj pogosto. Iz tega pa potem še tu in tam kašen kakav. Ne vem, če ste kdaj slišali za to. Po voj-
ni je bil tukaj velik problem za hrano, tako da mi takrat nismo imeli veliko. Še tisto, kolikor smo imeli, 
smo morali pa obvezno dati v prodajo. Spomnim se, da smo pri nas mogoče pridelali 300 kg pšeni-
ce in od tega smo je morali vsaj pol prodati. Sicer je bilo to za minimalni denar, ampak obvezna pro-
daja je bila. Vedno si moral prodati državi, da je imela za delavce, ki so bili drugje tudi brez hrane. 
Zelo problematično je bilo to. No in potem, ko se je pa šlo za to, da bi se izobraževanje nadaljevalo, 
so ustanovili nižjo gimnazijo tudi na Pilštanju, ker naj bi se izobraževali ravno zato, da bi čim več 
učencev lahko nadaljevalo šolanje drugje. 
 
Koliko pa vas je bilo v razredu? 
V enem razredu nas je bilo kar 32. V sedanjem času bi morali dati skupaj kar dva razreda. V mojih 
časih pa je bil to tretji razred nižje gimnazije. 
 
Od kod vse so bili vaši sošolci in kje so stanovali? 
Učenci, ki so živeli v internatu, so bili iz Jurkloštra, Planine, Dobja, potem s Prevorja, iz oddaljenih 
delov Gubnega, Virštanja, Sel. Iz Ortnic so večinoma hodili peš.  Pa seveda domačini iz znanih kra-
jev. Takoj po vojni je pa nekaj tistih najboljših učencev šlo v Rogaško, dva, trije tudi v Šentjur in so 
živeli tam, dokler ni bila tu nižja gimnazija.  
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 So bile torbe težke? Kaj vse je bilo v njih? 
 
Če se spomnim čisto od začetka, ko še ni bilo denarja in jaz še nisem hodil v šolo, so imeli še tabli-
ce. Verjetno ste že slišali za njih. Ampak to niso bile takšne tablice, ki jih imate vi sedaj, ko lahko 
gledate, kaj se dogaja celemu svetu. Ampak tiste, na katere si moral napisat a, e, i, o, u, ... in ko si 
izračunal 4 krat 23, si moral izbrisati in znova napisati drug račun.  
Ko pa sem jaz prišel v prvi razred, torej leta 1948, pa smo že dobili prve zvezke. Zvezki pa so bili 
namenjeni temu, da se naučimo pravilno pisati, zato pa smo imeli vse do konca nižje gimnazije le-
popisne zvezke, v katere smo še posebej pazili, kako bomo pisali črke, da se je za nami dalo brati. 
Jaz nisem tako idealno lepo pisal, v osmem razredu pa sem imel dva sošolca, ki sta takrat že zelo 
lepo pisala. Onadva sta bila tista, ki smo si ju vzeli za vzornike, mi pa smo se učili lepo pisati, ne 
sicer tehnično, kar je potem bila naloga srednje šole, ampak, ker smo pisali s tintniki in navadnim 
peresom, je bilo pa to kar pomembno, kako si pritisnil, kako si potegnil. Seveda tega sedaj ne po-
znate, saj imate nalivna peresa, kakršnih mi nismo imeli.  
Šele potem ko sem šel naprej v srednjo šolo, se dobro spomnim, ko smo bili s srednjo šolo na 
enem tekmovanju iz streljanja z zračno puško in orientacijskem pohodu in smo se uvrstili na republi-
ško tekmovanje na Bled ter osvojili 3. mesto, smo prvič dobili nalivnik. To mi je takrat pomenilo sve-
tinjo za celo tisto srednjo šolo, ker si takrat nisem mogel privoščiti takega pelikanovega nalivnika.  
Torbe drugače niso bile težke, zato ker nismo imeli veliko učbenikov. Bila je prva čitanka, potem 
druga in tretja. V nižji gimnaziji pa smo že imeli učbenike za posamezne predmete poleg matemati-
ke še za slovenščino. Samostojne slovnice se ne spomnim, da bi jo učenci imeli, učitelji pa so jo se-
veda imeli. Medtem ko je bilo pa za ostale predmete okoli 40 strani v učbenikih, na primer za kemi-
jo, fiziko. 
 
Kako se spominjate vaših učiteljev? Vam je kdo še posebej ostal v spominu? Morda kakšen 
poseben dogodek? 
Jaz imam kar lepe spomine na učitelje, ker so pač bili tudi velikokrat popoldne pri nas in so nas ne-
kako vzeli za sogovornike ali pa so nas vsaj spodbujali pri tem.  
Mogoče še ena zanimivost glede pričesk iz tistega časa. Učiteljica Nežika Cverlin je stanovala v šoli 
in če sem zjutraj prišel mimo - to je bilo iz časov, ko sem bil že učitelj - je bila zjutraj vsa v navijalih. 
Navijalke je zjutraj dala na lase, jih zavila in zavezala in potem je prišla v šolo urejena. To mi je bilo 
tako zanimivo. Drugače pa je bila izredno humana učiteljica, učence je imela zelo rada, predvsem 
pridne učence. Zelo velik poudarek je dala temu, da bi jo učenci poslušali in  za sebe nekaj dobrega 
storili. S sabo imam izkaz od prvega do četrtega razreda. Prvo leto in pa drugo leto je bila moja raz-
redničarka Nežika Cverlin, v tretjem razredu Jožica Žirovnik, v četrtem pa je bil pa moj razrednik Ju-
rij Zdovc. Vas kaj spominja na to? Nekateri se spomnite našega košarkarskega selektorja in njegov 
oče je bil moj učitelj v četrtem razredu. 
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 Nam lahko opišete, kako je takrat potekal en šolski dan? 
 
Ja, takrat je bil šolski dan nekaj posebnega, namreč zato, ker je bil dvoizmenski pouk. To pomeni, 
da je bil pouk  dopoldan za višjo stopnjo, popoldan pa za nižjo, torej dopoldne za nižjo gimnazijo, 
popoldne pa za osnovno šolo. Zjutraj, ko smo prišli, smo na začetku še včasih molili, pozneje pa je 
bilo prepovedano moliti, zato smo, ko je prišla učiteljica v razred in rekla: »Za domovino s Titom,« 
mi odgovorili: »...naprej!«  »Za domovino s Titom naprej.« je bilo takrat geslo in tako smo se po-
zdravljali na začetku in na koncu pouka. 
Seveda tudi nismo imeli električnega zvonca, da bi se lahko kdaj pokvaril in ne bi bilo treba iti v raz-
red. Ena od učiteljic, ki pa je bila zadolžena za zvonec, je zvonila ob začetku in koncu ure.  
Pa še nekaj o igrišču. Če ste že kdaj bili na Pilštanju, ste videli, da je zadaj za šolo 'zelo veliko igri-
šče'. Lahko smo imeli igrišče samo za odbojko, in sicer v minimalnih merah, 7 m  krat 10 m. Samo 
toliko je bilo prostora za med dvema ognjema za približno 140 otrok. Vsi smo med odmorom  šli 
ven, če smo imeli malico, je prej bila še malica. Pri telovadbi pa je bil problem, da smo imeli dve žo-
gi in z žogami smo se igrali med dvema ognjema. Seveda je pa potem bil kakšen močen in je vrgel 
tako, da se je žoga odkotalila po klancu in pristala v grabnu. Dva 'pridna' pa sta potem šla po njo in 
ju nazaj ni bilo celo uro, ker sta iskala žogo.  
 
Kateri predmet pa vas je najbolj zanimal in zakaj? 
Ja, jaz bi rekel, da me zanimajo na splošno vse stvari še danes. Naravoslovje se mi je zdelo kar pri-
jetno, ker smo imeli na Pilštanju lepe spomine na enega učitelja, ki je bil pri nas pred vojno. Vsem 
učencem, ki so šli iz zadnjega razreda, je dal sadiko drevesa, po navadi jablane. Tam kjer sedaj 
raste bukov gozd, pri tisti hiši desno, je bil sadjarski vrt. Ta učitelj je skrbel zato, da bi vsaka kmetija 
imela dovolj sadja, kot na primer suho sadje, sveži sadež, pijačo ... in še danes imam veselje do te-
ga, da se pri nas ukvarjamo s sadjem. Naravoslovje me je pač zelo zanimalo, mi pa smo imeli doma 
poleg tega, da smo imeli gostilno, še nekaj živine, in sicer smo obvezno imeli konja in pa dve do tri 
krave. Na Pilštanju veste, da ni ne polj in ne travnikov, ampak smo morali imeti polja drugje, preži-
veti pa smo seveda morali. Večina vas je takih, ki imate doma vsaj nekaj, kakšen bogat vrt ali pa kaj 
drugega. Takrat ni bilo možno iti v trgovino in kupiti 50 kg moke, sploh ne, to bi bil že čudež, če bi 
se kdaj zgodilo. Vse stvari smo morali pridelati doma, razen sol, petrolej za luči in kvas, sladkor že 
bolj redko, zato je bilo treba iti k sosedu, ki je bil čebelar in se sladkati z medom. 
 
Dandanes imamo veliko dnevov dejavnosti, na primer kulturni, naravoslovni in tehnični dne-
vi. Ste morda tudi takrat imeli kaj podobnega? 
Doma so nekako starši skrbeli, da smo imeli vsaj nekaj literature, nekaj leposlovnih knjig, najbolj po-
pularna je bila Mohorjeva družba, tako smo brali in to je bila taka domača kulturna dejavnost. V šoli 
sem bil recimo v četrtem razredu že vključen v prireditev, ki so jo pripravili gimnazijci iz nižje gimna-
zije.      
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 Imeli pa smo tudi nekaj učiteljev, nekaj takih, ki so imeli do tega afiniteto, med njimi je bil tudi Jure, 
ki je bil zelo dober umetnik, on nam je naredil prve kulise na Pilštanju. Predstava, v kateri sem so-
deloval, je imela naslov Sneguljčica. Bil sem palček. To našo Sneguljčico smo igrali trikrat na Pil-
štanju, šli smo tudi gostovat v Poljčane. Verjetno je imel kateri izmed učiteljev kakšno zvezo. Lahko 
bi šli zjutraj ob pol šestih z  avtobusom v Celje in zvečer nazaj - to je bila edina zveza s svetom. Mi 
pa smo dobili zadružni tovornjak. Naložili smo se na tovornjak in se odpeljali tja, odigrali in prišli na-
zaj. Ko smo pa prišli domov, me je ata vprašal, kje imam škornje, ker smo jih morali imeti kot palčki 
in sem ugotovil, da sem jih tam pozabil. Potem smo poskušali izvedeti, kje bi bili, ampak zveza 
med Poljčanami in našimi kraji ni delovala in nisem nikoli dobil škornjev nazaj.  
 
Na projekciji imamo nekaj fotografij, ki se nanašajo na zgodovino šolstva na  Pilštanju in v 
Lesičnem. Kaj nam lahko poveste o njih? 

  
 
 
 
 
 
 
Na fotografiji je prikazan farof, zadaj je pa stara 
šola in cerkev.  
 
Na spodnji fotografiji pa je pogled od Kunejev na 
Pilštanj in zanimivo je to, da je danes pogled toč-
no takšen kot takrat, vse hiše so takšne kot so 
bile takrat.  
 
Omenil bi še skalo, vidno na spodnji sliki − tu so 
lomili kamenje in žgali apno, spodaj je bila apne-
nica, tam pa so redno žgali apno. Šola je takšna 
kot je bila takrat, bili sta dve učilnici zgoraj in dve 
spodaj.  
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To je fotografija iz leta 1964. Pre-
den smo odšli s Pilštanja, smo se 
še fotografiral. Da je bila šola manj 
urejena, vidite, ker je odpadel 
omet. Nismo imeli denarja. Danes 
vsi tarnamo, da nimamo za to in 
ono, tu nismo imeli niti za žlebe. 
Leta 1964 smo se preselili v Lesič-
no. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na tej fotografiji s Pilštanja vidite 
skupino deklet, ki so dobro igrale 
rokomet.  
V Lesičnem smo vedno  igrali ro-
komet in s to ekipo smo odšli v 
Celje na regijsko tekmovanje, kjer 
smo bili drugi. Za nas je bil to ve-
lik uspeh, ker še pravega igrišča 
nismo imeli.  
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Šahisti  so bili okrajni prvaki.         Predaja kurirčkove pošte, ki se je odvijala na Planini.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na tej fotografiji so kolesarji, ki so bili prvaki v šmarski občini. Kolesa nam je dal nek policist, ki jih je 

našel med izgubljenimi predmeti in tako je vsak dobil svoje kolo. 
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Vsako leto smo odšli na kakšen izlet. Ti so bili organizirani večinoma za 8. in 9. r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Bili smo celo v Planici.   
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 G. Zakošek, bili ste tudi učitelj na Pilštanju. Zakaj ste se odločili za ta poklic? 
 
Ko sem končal nižjo gimnazijo, sem odšel na gimnazijo v Celje. V Celju sta bili takrat dve gimnaziji. 
V Celju sem hodil v 5. in 6. razred gimnazije. Potem pa je prišel leta 1958 nov šolski sistem, začela 
se je 8-letka. Ni bilo več nižje gimnazije, ampak bila je obvezna osnovna šola. In tako sem šel iz 6.c 
v 3.e, ampak sem nazadnje končal v 4.a. Ko sem končal gimnazijo, sta oba starša oslabela in tako 
je bilo bolje, da sem ostal doma, kot pa šel naprej študirat. Učitelji so takrat odhajali iz svojih služb in 
iskali boljša mesta blizu mesta, saj so imeli tam boljše pogoje za življenje. S pilštanjske šole sta od-
šla dva in tako se mi je ponudila možnost, da postanem učitelj. Delo učitelja so lahko dobili tisti, ki 
so končali srednjo šolo. Seveda so morali opraviti še nekatera izobraževanja ter razne tečaje. V šoli 
so bile 4 višje in 4 nižje stopnje, zato si moral včasih, če je kakšna učiteljica zbolela, nadomeščati še 
njo in si tako učil cel dan, najprej višjo in nato še nižjo stopnjo. V marcu pa sem moral še v vojsko, 
takrat sem bil star 19 let. V vojski si moral biti 1 leto in pol, če pa si šel k oficirjem pa manj, tako da 
sem jaz, ki sem šel k oficirjem, služil v vojski manj časa. 
 
Kakšne spomine imate kot učitelj na šolo na Pilštanju? 
Nekatere učence sem učil le prve 4 mesece, nato pa sem moral v vojsko. Ko pa sem prišel iz voj-
ske, sem učil naprej. Poučevanje je bilo včasih tudi naporno, saj sem se  moral na pouk vseskozi 
pripravljati. Tudi zdaj se učiteljice in učitelji zelo trudijo, da pripravijo ves material in učno snov za 
pouk. Moram reči, da imam kot učitelj lepe spomine, saj so bili nekateri otroci, s katerimi sem  prej 
hodil skupaj v šolo, zdaj  moji učenci. 
 
Kakšni so bili odnosi učencev do učiteljev in obratno? 
Spremembe  med takratno vzgojo in zdajšnjo so kar velike. Menim, da učence danes učiteljice pre-
več »božajo«. Ko sem jaz poučeval, smo seveda morali nekako utišati tiste, ki so povzročali težave. 
Jaz sem imel kar dobre živce, vendar jih je vsakega pol leta nekdo krepko dobil. Še danes mi je žal 
za nekatere, vendar se je zgodilo, da so me učenci tako sprovocirali, da jih je na koncu dobil prvi, ki 
je naredil napako. Mislim, da je med učenci in učiteljem neka potreba po kompromisu, ampak kot 
sem že prej omenil, so učiteljice premalo stroge, učenci pa se zavedajo svojih pravic, ne pa tudi 
svojih dolžnosti. 
 
Katere predmete ste poučevali? 
Najprej je bila potreba, da nekdo poučuje telovadbo in tako sem to prevzel jaz, seveda pa takrat za 
učenje telovadbe ni bilo potrebno, da si nek strokovnjak. Prvo leto takrat je še učila matematiko mo-
ja bivša razredničarka, nato pa je na žalost dobila raka in umrla in takrat sem začel učiti tudi mate-
matiko. 
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 Ste v času vašega učite-
ljevanja izvedli kakšen 
vzgojni ukrep? 
Kot veste, so učenci zelo 
zviti. Nek učenec je na vsak 
način hotel priti iz petega v 
šesti razred, vendar pa je 
imel 5 negativnih ocen. Ta-
ko pa seveda ni šlo in tako 
je ta učenec teh pet enk 
spremenil v dvojke. Takrat 
res nisem vedel, kaj naj na-
redim in težko sem mu do-
povedal, da se tega ne 
sme.  
 

Učitelji imajo danes namesto redovalnice in dnevnika elektronski program e-Asistent, kamor 
vpisujejo učne ure, kako je bilo to takrat, ko ste vi poučevali? 
Ja, dnevnik je bila takšnale knjiga (pokaže zvezek) in vanj smo vpisovali vsako uro, kar se zdaj dela 
računalniško. Takrat tudi nismo imeli interaktivnih tabel, pisali smo na navadne zelene table. V Le-
sičnem pa smo dobili prvi diaprojektor. S svojo plačo sem si prvi kupil fotoaparat in sem bil tako re-
koč prvi fotograf na šoli. 
 
Kaj menite o digitalizaciji pouka, o rabi računalnikov, tablic ter interaktivnih tablah? 
Pravzaprav sem bil jaz v šoli v Lesičnem začetnik računalništva. Otroke sem učil, kako napisati pro-
gram, saj jih je bilo takrat treba pisati še na roke. Menim pa, da bi današnji otroci najbolj potrebovali 
znanje o preteklosti. Digitalizacijo pa drugače podpiram, vendar zelo hitro napreduje in se razvija, 
zato mi večkrat na pomoč priskočijo vnuki. 
 
Bi za zaključek kaj sporočili nam učencem morda v obliki zaključne misli? 
Ja, predvsem BODIMO LJUDJE ter ne zavidajmo drugim, bodimo veseli, da jim je uspelo in jih ne 
ogovarjajmo. Če česa ne znaš, prosi za pomoč. Delaj zase, vendar za skupno dobro v družbi in 
učenci, čim več se vključujte v šolske dejavnosti.  
 

Intervju sta vodili in zapisali:  
Nika Ivanc, Nina Godler, učenki 8. r., 

članici družboslovnega ter novinarskega krožka OŠ Lesično 
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SLOVENIJI 

Širnega morja globine,  

čudovitih rek gladine,  

ljubezen nikoli ne mine  

do Slovenije, moje domovine.  

Andrej Motoh, 7. r.  
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 SLOVENIJI ZA PRAZNIK 

 

Živim v Sloveniji, 

tu so gore, jezera, jame, 

imamo močvirja, reke,  

košček morja, ki seže vse do obzorja. 

 

V Prekmurju, ob rokavih Mure,  

prav hitro tečejo ure.  

Panonsko  morje nekoč je tukaj bilo,  

vendar se je že davno umaknilo. 

Ostali so samo še fosili, školjke in ne pterodaktili.  

 

Na Štajerskem, v Mariboru na Lentu, 

več kot štiristoletna trta dehti, 

še vedno vsako leto grozdje obrodi. 

 

Na Koroškem v zibelki slovenstva 

stoji gora Peca, v njej se kralj Matjaž heca. 

Brada se mu mora sedemkrat okoli mize oviti,  

ne bo mu lahko izpod Pece uiti.  

 

Na Dolenjskem zelena Krka se vije,  

blizu Ribnica leži,  

tam dogaja se sejem lončarstva in suhorobarstva. 

 

Na Notranjskem presihajoče jezero na Cerkniškem polju leži,  

ga prvi opisal je Janez Vajkard Valvasor,  

zato bil sprejet je v kraljevo društvo  

in bil celo povabljen na angleški dvor.  

 

 

Pa pojdimo še na Gorenjsko,  

kjer gorovje je slovensko.  

Tam vršac Triglav stoji,  

iz leta v leto obiskuje ga več ljudi.  

 

Na skrajnem zahodu tok reke Soče drvi,  

tam plavajo soške postrvi. 

 

Na Primorskem je slovensko morje 

in pa Ankaran, Koper, Izola, Portorož ter Piran, 

v teh krajih je največ sonca vsak dan.    

 

Lana Lesnika, 9. r.  
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MOJA SLOVENIJA 
 
Slovenija, dežela v srednji Evropi,  
ki slovi po svoji lepoti. 
Tu odlični športniki žive,  
po celi Evropi o njih govore.  
Ni boljše jedi od kranjske klobase,  
vsi se trudijo, da bi jo imeli zase.  
Da pa Slovenec bi postal,  
boš moral vzpeti se na Triglav.  

 
Lea Arzenšek, 9. r.  
 

 
 
 
 
 
SLOVENIJA, MOJA LJUBA DOMOVINA 
 
Slovenija, tebi kličem vsak dan: 
Slovenija, moja ljuba domovina! 
Slovenija, po tebi je žejno moje srce. 
Slovenija, država si naša.  
Slovenija, edina domovina naša.  
Naša narava je krasna,  
lepa so naša polja, travniki in gore. 
Neodkrita podzemlja imaš,  
čudovit skupek živalskih  
in človeških lastnosti nam daš.  
 
    Andraž Brečko, 9. r.  
 
 
 

DRŽAVA NAŠA 
 
Država naša v Evropi leži,  
nič ji ne manjka,  
se sladko smeji. 
Vse je tukaj,  
od gorovja do nižin.  
Na Muri okoli in okoli,  
okoli in okoli,  
se vrti leseni mlin.   
 
Matevž Polak, 9. r.  

 
MOJA DRŽAVA − MOJA DOMOVINA 
 
Dvanajst  let tu živim  
in se veselim. 
V moji domovini je lepo,  
v moji domovini je glasno,  
saj dobri pevci smo. 
Čeprav smo mali,  
v športu smo pogosto zmagovali. 
To smo mi, Slovenci,  
ponosni, delavni in nasmejani.   
 
Žan Jug, 7. r. 
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MOJA DOMOVINA 
 
Triglav, morje in jezera,  
to moja je Slovenija. 
Tu živimo mi Slovenci, 
ki premalo smo ponosni na to kokoškico,  
na narečja, ljudsko izročilo,  
na vso lepoto narodno.  
 
Prihaja čas, ko želijo vzeti nam ta ponos. 
Poglejte, kam drvi zdaj ta mladost,  
v tujce počasi nas spreminjajo,  
saj povsod nam nemško in angleško pišejo.  
 
Ines Škrabl, 7. r.  
 
 
 
 
 
NAŠA DRŽAVA 
 
V naši državi živi bolj malo ljudi,  
le dva milijona in  
še kakšen,  
ki se k nam priseli.  
Mnogo je večjih držav,  
a nam najlepša je edina, 
naša slovenska domovina.   

 
Davor Leskovšek, 7. r.  

USTAVA 
 
Slovenska ustava veliko zakonov ima,  
bilo bi jih treba spoštovati,  
ljudi v parlamentu spametovati. 
 

Gašper Kokot, 7. r. 
 
USTAVA 
 
V naši ustavi vlada demokracija,  
po njej se tudi izbor predsednika odvija.  
Tu ni po božji milosti izbranega kralja,  
mi sami izbiramo, kdo nas predstavlja. 
 
V pravni državi, pred zakonom   
bi morali biti vsi enaki,  
lepi in grdi, revni, bogati …  
to moral bi vsak vedeti in znati. 
 
Že od leta 2004 se pravni red EU spoštuje,  
1.maja pa obletnico praznuje. 
Bel in črn, ženska, moški,  
mlad in star, reven in bogat,  
pred zakonom bi moral biti vsak enak.  
 
Slovensko himno vsak pozna,  
pa grb in zastavo,  
ki predstavlja našo državo. 
 
Na potovanje lahko prosto odideš,  
pa spet kdaj koli domov prideš.  
Tukaj se lepo je poročiti,  
saj država varuje materinstvo in družino 
ter odraščajočo vso mladino.   
 

Patricija Polutnik, 7. r.  
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 KOLOFON 

 

Zimzelen, literarno glasilo OŠ Lesično ob 550-letnici šolstva 

Šolsko leto 2015/2016 

Izdajatelj: OŠ Lesično 

 

Zbrala in uredila: Gordana Salobir 

Izbor likovnih del, oblikovanje: Milojka Drobne 

Naslovnica: Tilen Dvoršak, 8. r.  

Jezikovni pregled: Gordana Salobir, Nives Kostevc Arzenšek 

Naklada: 200 izvodov 

Lesično, september 2016 

 

 

 

 

 

Vezenje: Ročnodelski krožek  OŠ Lesično 
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Učenci 6. in 7. razreda 
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