
POUSTVARJALNO PISANJE UČENK O TRENUTNIH RAZMERAH 

 

Le kaj v teh dneh roji po glavi našim učencem? 

Nekatere učenke so se opogumilie in na osnovi obravnavanih književnih del pri 
pouku slovenščine napisale svojo pesem oz. besedilo, kamor so spretno 

vključile trenutne izredne razmere. 

Poglejmo, o čem razmišljajo in kaj nam svetujejo za lažje preživljanje tega 
obdobja. 

Učenki 8. razreda Gaja Cerar in Nika Senica sta se poigrali s pesmijo Čaša 
nesmrtnosti Antona Aškerca, Nika Potočnik iz 9. razreda pa je na podlagi 
besedila Gosenica, ki je delo Cirila Kosmača, zapisala, kaj ji pomeni SVOBODA.  

 

GLAŽEK NESMRTNOSTI 

 

Stari Francelj čaka tam pod lip'co, 

misli čudne misli o življenju: 

»Življenje je kot reka, ki ne zamuja, 

a vendarle se enkrat ustavi. 

Ustavijo se misli, ustavi se čas. 

Takrat se trgajo srca vseh znanih in ti postaneš  prah. 

Prah, vreden milijone solza svoje reke.« 

K njemu pride Gregor, ranocelnik in mu pravi: »Francelj, ne stoj tako napol! 

Dvigni glavo in zastavo.« 

Zastavo veselja, naj vsi vedo, da Francelj dobre volje bo. 

K njemu stopi coprnica Pehta in mu pravi: »Spij tole in odleglo ti bo. 

Vse  je v glavi in ne v zastavi. 

Ko glavo ponosno dvignil boš, takrat naznanil veselje, radost in norost boš.« 

Palček pa ga pouči: »Bodi to, kar si, brez zastave in dvignjene glave. 

To si ti in mi te imamo radi!« 

 

Gaja Cerar 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
GLAŽEK NESMRTNOSTI 

 
Stari Francelj čaka tam pod lip`co, 

misli čudne misli o življenju: 
Včeraj polno ljudi na ulicah je bilo, 

danes pa ni več tako. 
 

Ne vidim več vlakov, 
samo še nekaj oblakov. 

Vsi ljudje v hišah so zdaj, 
mogoče bodo tudi za prvi maj. 

 
Tudi jaz ne vem, kaj naj naredim, 

da koronavirusa ne dobim. 
 

K meni prišel je vaški norček Palček, 
rekel je, naj popijem napoj 
in vse v redu bo z menoj. 

Seveda nič drugače ni bilo, 
zato poklical sem še njo. 

 
Prišla je coprnica Pehta, 

mi dala je posebno kremo za podplate, 
ki odgnala bo vse škrate. 

 
Prišel je Gregor ranocelnik in rekel,  

da zdravila ni 
in takrat se mi skoraj zvrti. 
Rekel je, naj se ne bojim 

in raje za svoje zdravje poskrbim 
ter nekaj koristnega zase naredim. 

 
Zato ostanimo doma, 

dokler ni konec tega koronavirusa. 
 
                                                                           

Nika Senica 
 

 

 

 

 

 



SVOBODA 

Kaj je svoboda? Če pogledamo v slovar, svoboda pomeni stanje, ko so ljudje podrejeni samo 

zakonom in ne neomejeni, samovoljni oblasti koga. Precej zakomplicirano. Vsakemu 

posamezniku svoboda pomeni različno. Mogoče jim to pomeni, da niso zaprti v zaporu in je to 

svoboda. Ali pa jim narava predstavlja svobodo.  Meni svobodo predstavlja nekaj brez meja. 

Da lahko ustvarjam in razmišljam svobodno, narava je svoboda. Svobodna sem, ko počnem 

tisto, kar rada počnem in me pri tem nihče ne ovira. Svoboda – ni meja. Na svetu bi morali vsi 

imeti pravico do svobode, do izražanja pravega sebe. Žal to včasih ni dovoljeno, na primer 

danes. V sebi moramo čutiti svobodo in jo dovoliti. Dokler bo svoboda živela, lahko živimo tudi 

ljudje. 

Nika Potočnik 
 


