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UVOD

Šolsko literarno glasilo nas letos pozdravlja z nekoliko drugačno tema� ko in obsežnejšim gradivom. Učenci 
OŠ II Murska Sobota so si v šolskem letu 2019/2020 skupaj z učitelji ogledali v Galeriji Murska Sobota raz-
stavo z naslovom Osamljenosti  – Izrazi tesnobe v »prekmurski« likovni umetnosti . Razstava je bila posvečena 
100. obletnici priključitve Prekmurja in združitev prekmurskih Slovencev z ma� čnim narodom. 

Po ogledu razstave je sledilo likovno, literarno in glasbeno poustvarjanje učencev na dano tema� ko. Ker pa nas 
je presene� l nov virus, smo naše ustvarjanje nadaljevali tudi v šolskem letu 2020/2021. 

Šola na daljavo je potekala več mesecev, druženje je bilo omejeno in zapr� h je bilo večina javnih prostorov. 
Učenci in učitelji smo nove spremembe doživljali na različne načine, najbolj pa smo pogrešali socialni s� k, ki 
se nam zdi nadvse pomemben. Ljudje rastemo drug ob drugem, vsak pa se včasih rad umakne v svoj svet, kjer 
vladajo majhne skrivnos� , ljubezen, mir, � šina pa tudi osamljenost in tesnoba. 

S pomočjo domišljije smo se potopili v literarne svetove, kjer smo ob zgodbicah, pesmicah in  razmišljanjih iskali 
� sto drugačnost, svoje razmišljanje in počutje smo prikazali s pomočjo glasbe in v različnih likovnih nalogah in 
tehnikah poustvarjali dela z razstave. Življenje nikoli ni enobarvno, vsak vidi svet skozi svoje oči, ki je njemu edin-
stven, nekomu drugemu pa drugačen.  In ravno zaradi tega je svet tako lep, pester in zanimiv. 

Res, da je letos  vse drugače, da je vse na novo, edina stalnica pa ostajajo naša ustvarjalnost, srčnost in prepričanje, 
da zmoremo.

Želimo vam prijetno branje.

                                                                           Učenci in učitelji OŠ II Murska Sobota



STEZICE 2019/2020 in 2020/2021
št.: 66/67

4



STEZICE 2019/2020 in 2020/2021
št.: 66/67

5

LITERARNO USTVARJANJE
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Kdaj sem osamljen?

Osamljen sem takrat, ko nihče ne igra z mano nogometa in ko si moram sam umi�  zobe.
Osamljen sem, ko se zbudim in ni nikogar zraven, ki bi se z mano smejal.
Osamljen sem takrat, ko sem sam doma. Takrat se ne morem z nikomer igra� .
Osamljena sem takrat, ko se moram sama igra� . Osamljeni ljudje so zame žalostni ljudje.
Osamljen sem takrat, ko mi nekdo pove, da se ne smem smeja� .
Osamljena sem takrat, ko se moram sama igra� .
Osamljen sem takrat, ko sem bolan in se ne morem igra� . Takrat mi je dolgčas.
Osamljen sem takrat, ko nimam družbe pri igranju nogometa.
Osamljen sem takrat, ko sem sam doma.
Osamljena sem takrat, ko sem sama doma in se nihče ne igra z mano. Takrat se gugam na gugalnici in preganjam 
dolgčas.
Osamljen sem, ko ni doma mojega psa, ker odide na sprehod.
Osamljeno bi se poču� la, če se ne bi z nikomer igrala. Takrat bi mi družbo delal pes.
Osamljena sem takrat, ko se nihče ne more z mano igra�  enke.

Učenci 2. c 
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Kdaj se poču� m osamljeno?

• Osamljen sem takrat, ko moram sam spa�  v svoji sobi.
• Če se izgubim v gozdu, pa staršev takoj ne zagledam.
• Ko imam ponoči hude sanje, se zbudim in ostanem sam s svojimi sanjami in strahom.
• Ko pogine muca, sem žalostna in zato ne morem spa� .
• Ko sem sam doma in ne vem, kaj bi počel.
• Kadar me starši skregajo in moram i�  v svojo sobo, takrat se poču� m jezno, žalostno in osamljeno.
• Starši mi ne dovolijo, da bi prespal pri prijatelju ali oni pri meni in se moram igra�  sam.
• Ko sem na otroškem igrišču, čakam na prijatelje, da bi se skupaj igrali, pa ne pridejo.
• Ko je deževen dan in ne morem i�  k prijateljici.
• Ko se kam odpravimo in ne smem vze�  s seboj kužka.
• Ko sem poškodovan in ne morem i�  na trening ter igra�  nogometa.
• Ko sem v bolnišnici in nihče ne pride na obisk.

Učenci 3. c
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Anamarija Lukač, 5. c

Jakob Prelog,v 5. c

Gašper Pleteršnik, 5.c

Saša Bobovec, 5. c
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Zarja Pertoci, 5. c

Aljaž Lovrec, 5. c

Dia Borovič, 5. c

Lana Bedernjak, 5. c
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Mihael Mar� nec, 5. c                                        Žiga Kre� , 5. c

    
OBUPAN

Žalosten in užaljen sem,
strah me je zelo.

Noč je zelo hladna
in tiho je povsod.

V nogah čutim bolečino,
skromen sem ostal.
Zvezd več ne vidim,

obupal sem zelo.
                                                  Timur Ertuev, 5. b

ČRNA ŽALOST

Zelo sem sramežljiv,
kadar žalost me napada.

Hladno je, noč je, črnina me zaliva.
Kadar dolgčas mi je,

res ne vem, kaj naj počnem.
Kadar strah me je – jočem.

Kadar sem pa vesel,
se smejem do solz.
Kaj naj naredim?

Ti mi povej!
                        Lukas Pucko, 5. b
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OSAMLJENOST

Žalost je edina,
nočem videti jeze,

ni mi všeč užaljenost.
Ko se zgodi nesreča,
se v glavi pojavi noč,

strah, ki ga nisi pričakoval,
tišina, ki se širi in širi
in se nikoli ne konča.

Črnina je hladna,
bolečina se širi naprej.

Obup in žalost 
gresta okrog sveta.

   Maddy Marič Gibičar, 5. b

ŽIVLJENJE

Žalost, obup, jaz živim kot noč.
Kaj naj storim?

Žalost in tišina moj sta ves svet.
Takšno je življenje.

Moja noč je cel svet.
Kdo sem?

Jaz ne vem!
Samo to znam in vem,

da sem kot noč – adijo svet!
             Dorian Mitov, 5. b

OSAMLJENOST

Žalostna sem, ker nimam moči.
Na to se spomnim ob polnoči.

Potem pa name pride prava bolečina.
Tako me je strah.

Postaja temno in hladno.
Pride prava temna noč,

ki ima svojo moč.
                               Elina Gerič Šarkezi, 5. b

SAMOTA

Samota je grozota,
ni več luči,

le tema, ki ji konca ni.
Rada bi videla luč,

toda je ni.
                                                                             

Samota je grozota,
 pozabljena v temi,
ki je nihče ne vidi.

   Lahko pa je še hujše,
 ko te več ni.

 Deja Horvat, 5. b

OSAMLJENA

Žalostna sem in gledam v nebo, kdaj se mi sreča nasmehnila bo. Predolgo sem že 
osamljena. Vsi me gledajo začudeno, jaz pa njih še bolj. Upam, da hitro minilo bo. Knjige 
prebiram in upam, da v sanjah vse dobro se bo izšlo. Kadar pa sošolci veselo pogledajo 
me, vse zopet po starem je. 

Brina Vidonja, 5. a
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  OSAMLJENOST

Sem žalosten, ker nimam prijateljev.
Nimam nikogar, ki bi me potolažil.

Sem osamljen, ker nimam družbe, in jezen, ker ostal sem brez službe.
                                                                                                     Ana Divna Skandali, 5. a

Grdo so mi govorili in se norčevali, 
zdaj žalost me plaši.

Na igrišče so me povabili in me spotaknili.
Zdaj jezen sem na vse,
a pretepati nočem se.

Na klop so me spodili in se mi zlagali, 
da pod klopco je denar. 

Če ga najdem, naj jim ga dam.
Nisem ji verjel, 

zato sem vstran odšel.
                       Jan Lenračič, 5. a

Spomladi rožice cvetijo,
ampak vsak rajši gleda v televizijo. 

Pri kosilu nihče nič ne reče in
dan se ponovi. 

Taka samota zelo boli,
vendar nič se ne spremeni. 

Ker pomoči nihče mi ne ponudi,
me boli zelo, 

izhoda pa ni in ni.
                              Mitja Ratoša, 5. a

Nekoč me je prijela žalost, vse sem izgubil, počutil sem se žalostno. 
Odšel sem v službo in tam izgubil pravo družbo. 

Zdaj ne najdem več izhoda iz labirinta. 
Le kaj naj naredim?!

                                                                                              Etian Kuzma, 5. a

Osamljen sem in žalosten, nimam ne družbe ne službe. 
Cele dneve samo stojim ali sedim. 

Živim v koči na robu gozda, 
nimam soseda niti plišastega medveda.

Hočem se rešiti osamljenosti, 
a je ta kot labirint.

 Nekega dne pa srečam fanta iz sosednjega mesta, 
začneva se igrati, dobim družbo in kasneje tudi službo. 

Služba je krasna, delam na pošti, 
na pakete lepim znamke in razvozlam vse zanke.

                                                                                          Samo Černela, 5. a
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OSAMLJENA DEKLICA ANGELCA

Nekoč je živela deklica z imenom Angelca. Bila je revna, brez doma in prijateljev. Nekega 
dne je starejši gospod na ulici izgubil denarnico. Angelca jo je našla, a gospoda več ni bilo 
nikjer. Denarnico je vzela s sabo domov. Naslednji dan je gospoda srečala na cesti. Vrnila mu je 
denarnico, gospod pa je bil tako vesel, da ji je v zahvalo podaril srečko. Čez nekaj dni 
Angelica izve, da je zadela na loteriji in dobila milijon evrov. Z denarjem si je kupila vse, kar je 
potrebovala, še posebej star tiskalnik, ki si ga je tako želela. Denar, ki ji je ostal, pa je podarila 
revnim otrokom. Med  njimi je bil fant, ki si je prav tako želel star tiskalnik, zato ji ga je ukradel.
Angelica je ugotovila, da je bila ogoljufana, zopet je postala žalostna in osamljena.

Hana Huber, 6. b
  (Ustvarjala ob sliki Igor Banfi:«Kralj na hribu«, 2014)

 Neo Grkinič, 7. a

OSAMLJENA

Samo je dekle ob Muri,
na pobočju tam sedi

in strmi v val mogočni,
osamljena, zelo trpi.

Po licih solza ji zdrsi,
omagana je brez moči,

sama med ljudmi,
deklica zelo trpi.

Počasi se ugreza v globino,
ves gozd pade v tišino,

vsak njen klic na pomoč,
odmeva v gluho noč.

Ajna Karlovčec Muković, 7. b
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SAMA

List iz dnevnika

5. 1. 2014 -Zadnje čase se počutim samo, kot da ni nikogar zame. Imam občutek, da je ta 
osamljenost čakala name, da bi me požrla. Zelo sem osamljena …

6. 1. 2014  - Ne morem vstati, budilka dobesedno kriči v moja ušesa. Nočem vstati, saj vem, 
da se bom zopet počutila osamljeno. Čeprav imam prijateljice, se počutim sama. Dan bo zopet 
dolg.

7. 1. 2014 – Danes sem se jokala v kopalnici. Ne morem verjeti, da sem taka jokica. Preveč 
samo se počutim, ne morem zadržati svojih solz. Nikomur ne morem zaupati in povedati, kako 
se počutim. Sama sem v svojem svetu. Kopalnica je kot nalašč za jokanje, saj zvok vode utiša 
moj jok. Če že v čem, sem dobra v tem, da se delam, da je vse OK.

8. 1. 2014 – Mama je zopet jezna name. Vsak dan sem bolj žalostna. Sovražim šolo, sošolci se 
norčujejo. Začenjam se navajati na njihove slabe besede. Vsak dan je enako …

Ilvi Salnajs, 7. b

6. 9. 2016 – Zbudila sem se ob petih zjutraj, vzela v roke svoj telefon in igrala igrice, ure je bila 
že 7.35, v šolo bo treba. Želim si, da bi  me straši kdaj  odpeljali do šole, vendar nimajo časa, 
sestra me ignorira. V šoli smo imeli naravoslovni dan, delali smo v paru. Sošolka, ki je bila moja 
prijateljica, si je izbrala drugo sošolko. Doma mi je sestra naložila opravila, ki bi jih morala na-
rediti sama.

7. 9. 2016  Danes sem se zbudila zelo pozno, zamudila sem v šolo. Sestro sem prosila, da 
me zapelje do šole, vso pot sem poslušalo njeno vpitje, zelo sva se sprli. Po pouku sem se šla 
družit s prijatelji, a še vedno sem bila osamljena. Doma me je sestra pretepla.

8. 9. 2016    Zbudila sem se eno uro prej kot po navadi. Z make upom sem si prekrila modrice. 
V šoli se prijatelji oddaljujejo od mene, ne vem, kaj sem jim storila. Razmišljam, kako bi se 
rešila te žalosti in tesnobe …

Mia Aleksandra Györek, 7. b
(Ustvarjali ob sliki Nataše Kos: «Iz cikla Zabrisani«, 2017)
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OSAMLJENOST 

Grem po cesti, v temi, 
sam po cesti v temno noč.

Dolga je ta pot, 
ki vodi me to noč.

Pred mano je črna gora, 
gora, ki raste pred  menoj,

za mano pa siva cesta, 
cesta, ki prehodil sam sem jo.

Temna noč postala je rdeča, 
rdeča kot srce, ki bije samo, 

samo še nocoj, 
jutri za goro, visoko,

 tam sonce posijalo bo.
                             Blaž Titan, 7. b

    (Ustvarjal ob sliki Ladislav Danč:« Pokrajina x.«, 1970)

PRIGODA STAREGA MOŽA 

Pred davnimi časi je živel star mož. Ni imel družine, žene in prijateljev. Nekega dne se je ob zori 
odpravil na sprehod ob gozdu. Čez nekaj časa je prispel do jase. Naenkrat se je na nebu pri-
kazala neznana leteča ladja in pristala sredi jase. Iz nje so pogumno pricapljali zeleni možički. 
Starega moža so odpeljali na ladjo in ga tam cepili proti boleznim. Nato so ga izpustili in mož 
se je vrnil nazaj domov. To skrivnost je čuval samo zase, vse do konca svojih dni.

Filip Prša, 7. b
(Ustvarjal ob sliki Zdenko Huzjan:« Jože«, 1974)

OSAMLJENOST

Osamljen v tišini sedim,
le tema in samota me gledata iz drugega 

kota.
Skozi okno pogledam,
vidim le tišino in mir.

Pritečejo mi solze,
postaral se bom sam!

Opazujem naravo,
nikogar nikjer,

sam sem ostal, oddaljen od vseh.
Ko starost me bo dohitela,

ostala bosta le mir in tišina,
le da ta temačnost bo minila.

                       Vanesa Kumin, 7. b 
(Ustvarjala ob sliki Zdenko Huzjan: »Jože«, 1974)
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OSAMLJENOST

Samote je še premalo,
da smo sami s sabo,

in misli uredimo.
Osamljenost pa straši dušo,

zato poskrbimo,
da v njej ne obtičimo.

       Saša Karas Radisavljević, 7. b

OSAMLJENOST 

Nekoč je v stari kolibi v gozdu živel starček. Ni poznal nikogar, zato je bil precej osamljen, 
edino, kar ga je še veselilo, so bili narava in živali. Njegova mladost je bila zelo razburljiva, am-
pak nikoli ni imel veliko prijateljev in tudi tisti njegovi prijatelji, ki jih je imel, so ga v starosti 
zapustili. Ljubezni prav tako ni nikoli našel, kljub temu da je potoval po celem svetu. Zdaj v 
starosti pa ni imel  nikogar, le manjše živali, ki so mu kdaj pa kdaj nagajale. Nekoč je k njemu 
prišel popotnik, vprašal ga je, če lahko dobi nekaj hrane in vode. Dal mu je hrano in vodo. 
Popotnik se mu je zahvalil in odšel. Čez nekaj let je prišel princ, ki se je starcu zdel zelo znan, 
ampak se ni mogel spomniti, kje ga je že srečal. Ko mu je povedal, kdo je, se je spomnil, da je 
on tisti popotnik, ki ga je nekoč srečal. Zaradi prijaznosti mu je princ ponudil dom v kraljestvu, 
ampak ga je starec vljudno zavrnil, ker je imel v gozd vse, kar je potreboval.

Tobias Bitenc, 8. a
(Ustvarjal ob sliki Zdenko Huzjan:« Jože«, 1974)

OSAMLJENOST 

Osamljenost je kot slika brez navdiha.
Čaka, da zagori,

saj takrat ne vidi več poti in se izgubi.

Osamljenost je temačna.
Kdor jo dobi, se mu dobro ne godi.

Ko luč v temi ugasne, upanje se izgubi.
Lara Ferencek, 8. a

  (Ustvarjala ob sliki Igor Banfi:« Kralj na hribu«, 2014)

SAM

V temni sobi sam stojim in v lepši dan 
strmim.

Ne vem, kdaj prišli bodo lepši časi,
da živeli bomo srečno in lepo na vasi.

Za sebe sam skrbim,
pomoči si včasih zaželim.

Otroci odšli so v svet, boljše življenje živet.
Vrnejo se vsako leto,

moje srce je takrat z radostjo objeto,
saj vrnejo mi malo mladosti,

jaz pa njim žar kreposti.
      Anej Cifer, 8. a
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OSAMLJENOST 

V stari hiši na robu vasi je živel Samo. Bil je 50-letni veteran, ki je v svojem življenju naredil 
veliko dobrih stvari. Bil pa je odvisen od alkohola. Ni poslušal ne zdravnika ne soseda Janeza, 
da naj preneha piti. Janez je bil njegov edini prijatelj, zato je po njegovi smrti Samo začel še 
bolj piti. Postajal je osamljen. Imel je sina Leona, vendar je bil z njim skregan, saj ga je ta krivil 
za mamino smrt. Samu se življenje njegove žene, ki je bila dolga leta v komi, ni zdelo smiselno 
in je pristal na to, da so jo odklopili z aparatov. Leon mu je to zameril. Leon ni odraščal skupaj 
s svojim očetom, srečala sta se le enkrat na leto. S svojo družino je živel v bližnjem mestu. 
Otroka sploh nista vedela, da imata dedka. Samo je pogrešal svojega sina, zato ga je vsak dan 
klical po telefonu. Ker se Leon ni nikoli oglasil, je bil žalosten. Nekega dne pa so se očetovi klici 
nehali, Leon se s tem ni preveč ubadal. Čez nekaj časa je Leon dobil klic iz bolnišnice. Sporočili 
so, da je oče umrl. Od takrat naprej je Leon veliko razmišljal o svojem očetu. Sčasoma je začel 
spoštovati očeta in spoznal, da je ravnal narobe. Po enem letu se je skupaj s svojo družino 
preselil v očetovo hišo. Sinovoma je pripovedoval o dedku in vedno imel občutek krivde, ker 
mu ni pomagal. Samo jih je z veseljem opazoval iz nebes. Najraje je opazoval svoja vnuka, kako 
se igrata in veselita. Včasih se je počutil, kot da ima noge v oblakih, glavo pa pri svoji družini.

Ješe Salnajs, 8. a
(Ustvarjala ob sliki Zdenko Huzjan:« Jože«, 1974)

OSAMLJENOST 

Nekega dne, neke mirne in mračne noči,
se vozite po samotni osamljeni cesti,

skozi velik in temačen gozd.
V čisto črni in popolni temi,
kjer res nikogar ni naokrog.

Potujete sami,
nikogar ni ob vaši strani.

Tavate po tej skrivnostni poti,
v večni samoti.

Ne veste, katero pot izbrati.
Levo ali desno?

Je sploh katera prava?

Zazrete se v nebo,
mislite na prihodnost.

Medtem pa vstopate globoko v osamljen-
ost.

Katja Gider, 8. a 
(Ustvarjala ob sliki Ladislav Danč:« Pokrajina x.«, 1970)

OSAMLJEN OBLAK 

Gibam se cel dan, ne morem se ustaviti.
Velikokrat se utrudim, želim si postanka, 

ampak ne morem.
Gibam se skupaj s svojimi prijatelji,

nikoli se ne zapustimo.
Večkrat sem osamljen, čeprav sem z njimi.
Kadar zapiha veter, se zazibam sem in tja;
počasi se iz zajčkov spremenim v slončke,

nato izginem za goro.
         Savo Roškar, 8. a

(Ustvarjal ob sliki Štefan Hauko: «Oblaki«, 1971)
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OSAMLJEN GOZD 

Bilo je navadno popoldne, ko me je poklical prijatelj Lukas in me povabil na taborjenje v daljni 
gozd. Seveda sem se strinjal, saj sva vedno šla skupaj kampirat, ko sva bila mlada. Ko sem se 
pripravil, je že bil večer. Lukas se je s svojim avtom pripeljal do moje hiše. Vse sem spakiral v 
avto in sva odšla. Vožnja je bila dolgočasna, saj se nisva o ničemer pogovarjala. Bila je smrtna 
tišina. Ko sva se pripeljala v gozd, sem dobil tisti čuden občutek. Srce mi je začelo biti močneje 
in močneje vsako sekundo, a Lukas je bil popolnoma v redu. Rekel mi je, da si naj vzamem 
stvari in to čim prej, ker je že postala tema. Vzela sva stvari in se odpravila v gozd. Med hojo 
sva ves čas slišala grmovje, ki se je močno treslo, in ptice, ki so glasno kričale. Našla sva do-
bro mesto za kampiranje in sva stvari razpakirala. Poleg najinega kampa je tekla reka. Lukas 
je rekel, da bo šel do reke, jaz sem pa bil preveč utrujen, zato sem počakal v kampu. Čakal 
sem približno 30 minut, ko me je začelo zanimati, kje je ostal. Vstal sem in odšel k reki. Nisem 
videl nikogar. Začel sem kričati njegovo ime, ampak ni odgovoril. Poslal sem mu sporočilo na 
telefon, ampak ga je pustil v kampu. Šel sem globlje v gozd, ves čas sem slišal, kako nekdo 
hodi za mano. Obrnil sem se, vendar ni bilo nikogar. Hodil sem, ko sem nenadoma zagledal 
majhno leseno hišo. Okleval sem, ali naj vstopim, vendar sem ugotovil, da nimam druge izbire. 
Ko sem vstopil v hišo, sem videl moškega, ki je gledal v steno. Prišel sem bližje in ga prijel za 
ramo, da bi ga obrnil. Ko se je obrnil, sem videl, da je to bil star in deformiran Lukas. Imel je 
srhljiv nasmeh in sive lase ter izkrivljene prste. Začel je počasi hoditi proti meni, medtem ko je 
mrmral, kako osamljen je bil. Začel sem teči proti vratom. Ko sem jih odprl, sem zagledal mrtva 
drevesa. Nebo je bilo oranžno in vse rastline so bile izsušene. Obrnil sem se nazaj, da bi videl, 
kje je starec, ampak je izginil. Potem sem pa pogledal v svoje roke, ki so bile vse zgubane, in 
opazil, da sem jaz tisti, ki je že dolgo časa osamljen.

                                                                                      Žiga Gonza, 8. a
(Ustvarjal ob sliki Zdenko Huzjan:« Jože«, 1974)

NAŠ DEDEK KRIŠTOF

V vasi Zabukovje je živel dedek po imenu Krištof. Vsi v vasi so govorili:« To je pa naš dedek 
Krištof.« Dedek je od nekdaj živel sam. Njegova zgodba je bila zelo žalostna. Rodil se je leta 
1886, v revni družini, kjer je bil edini otrok. Oče in mati sta se trudila, da bi imela še kakšnega 
otroka, vendar na žalost nista mogla imeti več otrok. Čez čas je družino doletela tragedija, za 
težko boleznijo je umrl oče. Mali Krištof in njegova mama sta ostala sama. Mama je hodila na 
delo k velikim posestnikom, da je nekaj zaslužila in dobila nekaj hrane zase in malega Krištofa. 
Krištof se je začel učiti pisati, brati in računati. Ko je bil star 15 let, pa je ostal sam, saj mu je ne-
nadoma umrla še mama. Tako je Krištof ostal sam v hiši. Odločil se je, da se bo nekako prebijal 
skozi življenje. Še naprej je hodil na delo, da si je nekaj zaslužil in dobil hrano. Čez nekaj let je 
spoznal lepo mlado dekle. Ime ji je bilo Zorica. Zelo sta se zaljubila in vsi v vasi so že mislili, da 
se bosta poročila. Vendar do poroke ni prišlo, saj so Zoričini starši nasprotovali poroki. Zorica 
je izhajala iz bogate družine, naš Krištof pa je bil žal sirota. Zorica se je poročila z bogatim 
moškim iz sosednje vasi. Tako je Krištof zopet ostal sam. Odločil se je, da bo pobegnil 
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v svet. Pri pobegu je padel v neko jamo, ki je bila sredi gozda, ter si zlomil nogo in roko. Krištof 
je od bolečine omedlel in ostal v jami. Naslednji dan ga je našel njegov sosed in ga odpeljal 
k zdravniku. Zdravnik ga je pregledal in naročil sosedu, naj lepo skrbi zanj. Sosed je skrbel za 
Krištofa in Krištof je hitro ozdravel. Čez čas je umrl tudi sosed. Tako je ostal sam. Hodil je od 
sosedov do sosedov ter vsakemu pomagal. Vsi vaščani so ga imeli radi, saj je bil zelo dober 
človek. Tako je naš dedek Krištof postal dedek naše vasi Zabukovje.

Sven Berden, 8. a
(Ustvarjal ob sliki Zdenko Huzjan:« Jože«, 1974)

OSAMLJENOST
                                                                  

Žalosten doma sedim,
šole in sošolcev si želim.

Dobro vem, da ni ta pravo
šolanje to na daljavo.

Ta korona zares ga krona,
nihče danes ne sme od doma.
Vem, da zares prav vse bi dal,

če bi v družbi sošolcev se smejal.
Pa tudi učitelje pogrešam,

bo nekdo rekel, da sem zmešan.
Sneg zdaj vabi v naravo,

jaz pa ga gledam na daljavo
in pred očmi se mi mrači,

ko božam nove zdaj smuči.
Če pa me kdorkoli  vpraša,

povem, da rešitev cepivo le prinaša.
Potem se bomo vsi veseli
s prijatelji močno objeli.

An Julijan Fujs, 8. a

POGLED SKOZI OKNO

Otožen cvet, osamljeno obzorje,
lastovka v pomlad leti čez morje.
Nebo veliko, majhne so peruti,

v daljavi slika sonca, ki obsije svet kruti.

V temni praznini neba nad ravnico,
pogled skozi okno ti kaže resnico.

Sediš ob oknu in gledaš v neznano,
v upanju, da sonce zaceli ti rano.

Spominjaš se še teh noči,
ki pahnile so te v samoto,

prehodil tisoč si poti,
in uvidel svojo zmoto.

Včasih ne moreš več iti naprej,
ker si šel preko vseh mej.

Občutek imaš, da se življenje konča,
a v resnici se le s tvojo dušo igra.

 Zala Kolmanko, 8. a
(Ustvarjala ob sliki Franc Mesarič: «Okno (Most čez kanal)«, 1977)
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KRIŽANKA IZPOLNJEVALKA

O
S
A
M
L
J
E
N
O
S
T

1.  Oblačila zlagamo v ___________
2. Naša država
3. Naša severna soseda 
4. Reka, ki deli Prekmurje in Prlekijo
5. Glavno mesto Slovenije
6. Protipomenka besede VESELJE
7. Naša celina
8. Vsaka pesem ima na začetku __________
9. Pripomoček za boljši vid
10. Protipomenka besede TEMA
11. Protipomenka besede SVETLOBA                                                   

                                                                                                                     Sara Pisnjak, 8. b

OSAMLJENOST

V majhnem naselju je živela deklica z imenom Maja. Hodila je v 3. razred osnovne šole. Ni 
preveč rada hodila v šolo, saj ji je bilo tam večino časa dolgčas. Medtem ko je učitelj razlagal, je 
rada risala in zaradi tega velikokrat pristala v težavah. Po šoli se je s prijatelji igrala skrivalnice 
ali brcala žogo. Doma je rada ustvarjala zanimive reči in si tako krajšala čas. Bila je zelo prijazno 
in nasmejano dekle. A vse to se je kmalu spremenilo. Nekega dne, ko sta se z mamo peljali 
domov, se je nenadoma zaslišal močan pok. Maja je čez nekaj časa odprla oči. Po celem telesu 
je čutila rahlo bolečino in bila je utrujena.
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Še preden se je lahko ozrla naokoli, je skozi vrata vstopil njen oče. Bil je videti izčrpan. Prišel je 
do Maje, jo pogladil po laseh in v oči so mu pritekle solze. Maja se še vedno ni ničesar spom-
nila, bila je zmedena in ni vedela, zakaj sploh joče. Ko se je njen oče umiril, ga je vprašala, kaj 
je narobe. Besede, ki jih je izrekel, so Majo tako pretresle, da je njen obraz postal bel. Izkazalo 
se je, da sta imeli Maja in njena mama prometno nesrečo. Ko sta zavijale na ulico, kjer so živeli, 
se je v njiju zaletel avto. Na srečo so Majo gasilci uspeli rešiti. Za njeno mamo pa se je bolj 
tragično končalo. Trenutno je bila v komi in zdravniki so rekli, da ne morejo storiti ničesar več. 
Majo je oče objel okrog ramen, ona pa je nemo strmela v zid.
Kasneje sta se Maja in njen oče poslovila od mame, ki ni kazala več nobenih znakov življenja. 
Ko sta prišla domov iz bolnišnice, je Maja stekla v svojo sobo, se ulegla na posteljo in jokala, 
dokler ni zaspala. Naslednji dnevi so bili izjemno čustveni. Na pogrebu se je Maja poskušala 
spomniti vseh lepih spominov, ki jih je imela z mamo. Ti spomini pa so z leti postajali šibkejši. 
Maja se je vedno počutila osamljeno in brez upanja. Čeprav je imela prijatelje, ki so ji vedno 
stali ob strani, ni čutila ničesar drugega kot žalost. Še vedno pa je ustvarjala in s tem izražala 
svoja čustva. Njeni spomini na lepo otroštvo so počasi izginjali. Kot bi svetlo sobo, v kateri so 
lebdeli čudoviti dogodki, zapolnjevale črne packe, na katerih so ti spomini izginjali.
Maja je zdaj stara 28 let. Končala je osnovno in srednjo šolo. Postala je terapevtka in ustano-
vila svojo kliniko, kjer pomaga otrokom v stiski, v kateri se je znašla tudi sama. Čeprav je njeno 
brezskrbno otroštvo prizadela nepričakovana izguba mame, si je v najstniških letih opomogla 
in si ustvarila lepo prihodnost.   

Lana Pitz Durič, 8. b

SPOMINI

V hiši na koncu poti
star mož živi.

Že dolgo je sam
in želi si še kakšno dlan.

Ob oknu vsak dan stoji
in gleda proti koncu poti,
ali poštar prinese mu kaj,

da osamljenost pregnal bi sedaj.

Prišel je zimski dan,
ko star dedek odšel je drugam.

Zaprla njegova so se vrata,
odšel v osamljenosti je naš ata.

Iz dimnika se več ne kadi,
ob oknu on več ne stoji.

A zgodbe njegove so vedno še žive,
zato na njegov prag spomladi

prihajal bom po spomine.
                       Žiga Jandl, 8. b

                                                   (Ustvarjal ob sliki Zdenko Huzjan:« Jože«, 
1974)
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OSAMLJENOST

Vsak dan si sam, vsako noč si sam,
razmišljaš, ali bo vedno tak.
Boš zavedno tako osamljen?

Ali boš našel pravega prijatelja?

Nihče te ne pogleda v oči.
Nihče te ne vpraša:« Kako si?«

Počutiš se sam, 
ni enostavno biti tak.

Marko Boshkovski, 8. b

O STAREM STARCU 

Nekoč je živel majhen deček brez imena, v vasi je bil poznan kot preprost umazan klošar. 
Sčasoma se je izvedelo, da je sin grofov, ubitih v revoluciji. Fant pa je bil tako lep, da so ga vsa 
dekleta občudovala, fantje pa sovražili. Bil je preprost šarmanten fant, ki je po naključju takšen 
postal. Nekega dne, ko je šel prosjačit, je opazil starega možakarja, ki je imel lepa siva oblačila, 
rjav klobuk in črne čevlje. Ta je preprosto sedel na klopci in očitno nekaj filozofiral. Dečka je 
zanimalo, kaj počne zunaj ob mrzlem jesenskem dnevu, in ga ogovoril. Starec ga je pogledal 
in odprl svoja dehidrirana usta ter komaj spregovoril. Govoril je o tem, kako je njegova žena 
umrla ter kako zelo osamljeno se zdaj počuti. Deček ni vedel, kaj naj pove, saj sam ni doživel 
smrt bližnjega, ve le, da je kratek čas živel v sirotišnici, nato pa je pobegnil in nekako šel skozi 
življenje. Fant se je usedel poleg njega in skupaj sta premišljevala o smrti in svoji zapuščini. 
Možakar ga je vprašal: »A ti veš, kaj bo tvoja zapuščina?« Fant odgovori: »Ne vem, saj imam 
komaj 14 let«. Starček je imel ves ta čas solze v očeh in ga  tolažil z besedami: »Ljubezen ni 
greh, ni slabo, če se malo zajočeš, ampak moraš se držati kot moški, saj veš.« Starček se je 
boljše počutil in končno vstal s klopi. Deček je opazil, da več ni sonca in vprašal, če lahko pri 
njem prespi. Starec mu je dovolil, še več, predlagal je, da bi za vedno ostal z njim. 

Dominik Lehner, 8. b
(Ustvarjal ob sliki Zdenko Huzjan:« Jože«, 1974)
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OSAMLJENOST

Nadja Gaber, 8. b

Sara Pisnjak, 8. b
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OSAMLJENOST

Prazen prostor, pust izraz,
nočem in nočem priznati poraz,

čas samoto v osamljenost spremeni,
vsak dan se ponavlja, isti se zdi.

Od mraza otrple so moje roke,
kako in kje sem, nihče več ne ve,

le še tišina ob meni stoji,
ure in ure, vse dni in noči.

Nič več nasmehov, le sivi obrazi,
vsak vase je skrit, nihče ne opazi,

predaleč je bližina, katere si želim,
preglasna je tišina, vse bolj se je bojim.

Čas hitro teče, slike bledijo,
kratke minute se v mesece spremenijo,

znova in znova, tako več ne gre,
vsak bo postal le pozabljeno ime.

Zarja Huber, 9. a

OSAMLJEN SOSED

Nekoč je živela srečna družina. V družini sta bila starša in dva otroka. Živeli so blizu pokopališča, 
na katerem je bil oskrbovalec star gospod. Ta gospod je živel na tem pokopališču. Imel je črne 
lase in vedno je bil oblečen v črno. Izgledal je zelo strašno, zato se je vsak, ki je prišel mimo, 
prestrašil. Ta družina, ki je živela poleg pokopališča, je opazila, da sploh ne zapusti pokopališča 
in zaradi tega so se ga še bolj bali. Otroka sta imela prepoved iti v bližino tega pokopališča, 
vendar sta se nekega dan igrala in po naključju zašla v bližino. Otroka nista vedela, zakaj ne 
smeta tam mimo, zato ju je zanimalo, kaj je tam tako strašnega. Šla sta noter, da bi  videla. Ho-
dila sta in hodila, nato pa se je ta gospod kar od nekod pojavil. Otroka sta se tako prestrašila, 
da ju nikoli več ni bilo blizu. Nekaj let kasneje, ko sta otroka že odrasla, sta se odločila, da spet 
pogledata na to pokopališče. Sedaj, ko sta odrasla, sta ugotovila, da mogoče le ni nič tako 
strašnega. Ko sta prišla tja,  ni bilo nikogar. Naenkrat sta zagledala neko postavo v daljavi. Ko 
sta se približal, sta ugotovila, da je to tisti gospod. Pozdravila sta ga. Gospod ju je čudno po-
gledal, nato pa je spregovoril. Vprašal ju je, kako to, da se ga ne bojita. Odgovorila sta mu, da 
se ga več ne bojita, saj sta odrasla. Gospod si je oddahnil in postal zelo vesel.
Kasneje ju je povabil na kavo. Otroka sta po pogovoru z njim ugotovila, da je bil samo zelo 
osamljen.

Aljoša Kerec, 9. a
(Ustvarjal ob sliki Zdenko Huzjan:« Jože«, 1974)

OSAMLJENOST

Prišel je čas,
katerega nihče ni želel bobnati naglas,

do mene je prišel,
saj od vseh znancev sem odšel.
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Okoli mene vse temno je,
ogenj v meni gori,

ne morem nobenemu pogledati v oči,
saj nikogar blizu mene več ni.

Vse temačno,
vse strašno,

nobene razlike ne v temi ne v ognju,
le tista svetla bela nedolžna pot,

ki bi me rada odpeljala na pohod.

Bela nedolžna pot,
ki me pelje na pohod,

želi ogenj v meni pogasiti
in me na pravo pot preseliti.

Za malo belo potjo se skriva kraj, 
kjer se prava čustva rodijo naskrivaj,

na tej poti nisi sam in tudi nikoli ne boš odgnan.
Vsak ima to svetlo belo pot,
le iskati jo je treba povsod.

Ajša Rudaš, 9. a
  (Ustvarjala ob sliki Igor Banfi:« Kralj na hribu«, 2014)

SAMOTNA CESTA 

Ceste so različnih oblik in velikosti                                                                                          
ter skrivajo ogromno skrivnosti.                                                                                          

Ovinke, ravnine,                                                                                                                     
klance, luknje                                                                                                                      

in razpotja,                                                                                                                               
ki so si med sabo lahko velika nasprotja.

Nihče ne ve, kam te ceste vodijo.                                                                                        
Nekatere v svetle, vesele predele sveta,

mimo vasi,                                                                                                                           
polnih srečnih ljudi,                                                                                                       

skozi mesta,                                                                                                                       
ki izgledajo kot velika kraljestva,                                                                                           

mimo pisanih polj                                                                                                                  
ter mimo morja in drugih voda.
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Kaj pa samotna cesta?                                                                                                           
Tudi ta nekam vodi,                                                                                                               
čeprav je temačna,                                                                                                                         

ni s soncem obsijana,                                                                                                                                
ampak je oblačna.

Samotna cesta vodi preko prepada                                                                                           
in ta pot izgleda kot strašljiva parada.                                                                                           

Zdi se,                                                                                                                                          
da se drevesa in hribi,                                                                                                                    

ki se vzdigujejo iz prepada,                                                                                                                               
popotnikom posmehujejo.                                                                                                   

Izgledajo kot strašljive pošasti,                                                                                                                              
ki skušajo tvojo dušo ukrasti.

Če pogledaš levo in nato še desno,                                                                                                
na tej cesti opaziš bele stolpiče,                                                                                                                             

ki nočejo biti priče tvo-
jemu padcu v prepad.                                                                                     

A to niso stolpiči,                                                                                                                        
ampak so zobje.                                                                                                                  

Zobje pošasti,                                                                                                                                  
ki kot lačen, krvoločen 
volk odpira svoja usta                                                                                                      

in komaj čaka,                                                                                                                             
da te v enem kosu pohrusta.                                                                                                          

Ta pošast z imenom Tunel                                                                                                                   
te po tej poti v gosto temo vabi,                                                                                               

verjetno zato,                                                                                                                                  
da te zavedno ugrabi.

A na tej cesti,                                                                                                                                 
tako kot v življenju,                                                                                                                             

ni poti nazaj.                                                                                                                                  
Zato greš v ta usta                                                                                                                                             

         in samo tvoja pusta senca s tabo gre.

Nihče ne ve,                                                                                                                                          
kam ta pot pelje,                                                                                                                              

a jasno je,                                                                                                                                        
da nekam na drugo stran                                                                                                                  

in mogoče se izkaže,                                                                                                                                          
      da ta pot ni bila zaman.

Sara Novak, 9. a
(Ustvarjala ob sliki Ladislav Danč:« Pokrajina x.«, 1970)

IZGUBLJENA ORKA

Spoznal sem dečka, ki je zelo rad surfal  in se  udeleževal različnih tekmovanj. Ker je bil zelo 
dober, se je udeležil državnega tekmovanja, kjer je tudi zmagal in osvojil  državni pokal. Nato 
se je udeležil tudi evropskega tekmovanja in potem še svetovnega. Ko je nastopil na svetov-
nem prvenstvu, je imel zelo veliko tremo, ker je videl najboljše surferje na svetu, ki so imeli  
odličen čas. Na koncu je zmagal. Zelo se je veselil, ampak vseeno je bil osamljen, ker je bila 
njegova družina v drugi državi. Nekoč je šel surfat na največjo plažo, naenkrat je zagledal  ne-
kaj črnega, plaval je do tja in zagledal orko, katera je bila poškodovana. Plaval je do obale in to 
sporočil reševalcem,  ki so jo pravočasno rešili. Po enem mesecu so imeli zopet tekmovanje, 
deček  je takrat pri skoku padel in zalil ga je morski val.
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Še v  istem trenutku ga je iz vode potegnila orka, kateri je deček pomagal v stiski, in ga rešila. 
Čez  dober teden dni je deček zvečer odšel na plažo in orka je priplavala do njega. Deček je 
orko pobožal in močno objel. Od takrat naprej je imel najboljšo prijateljico in nikoli več ni bil 
sam.

  David Farkaš 9. a
(Ustvarjal ob sliki Franc Mesarič:” Orka”, 1970)

ČRNA PTICA

Na deževen dan gledam skozi okno na veliko drevo ob gozdu.
Zagledam ptico, ki stoji ob gnezdu.

Gledam in vidim, da je sama in potrta.
Le čemu vsa ta žalost, da je sama in potrta?
Opazim poleg črne ptice gnezdece prazno,
saj majhna ptica padla je globoko v jamo.

Ko opazil sem vse to,
 sem šel po majhno ptičko.

 Vrnil sem jo v gnezdece toplo in ljubeče.
Čez nekaj časa je črna ptica zopet priletela,

od sreče in veselja zažvrgolela.
Črna ptica ni bila več sama,
ptičica pa s toplino obdana.

Jaka Benko, 9. b
                               (Ustvarjal ob sliki Mirko Rajnar:« Srečanje s črno ptico«, 1993)

Patricija Serec, 9. bPatricija Serec, 9. b
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Sara Bertalanič, 9. b

  

Zoja Goldinskij, 9. b
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PREKMURJE V PESMI

Prekmurje je ravnica,
čez dan se lepo vidi pšenica,

zvečer pa je prava kmica.

Zjutraj zbudi te ptica,
iz postelje te kliče pečena potica.

Poleti je vreme špica,
v jeseni pa pogosto dež šprica.

Zjutraj je vedno meglica,
najboljša sladica pa je prekmurska gibani-

ca.

Tudi omamna potica je dobra sladica,
tako vedno reče prijazna kmetica.

Učence pa je strah šolskega klica,
saj je v klicu včasih slaba novica.

Jaka Benko, Ademir Alibašić, 9. b
(Ustvarjala ob sliki Ladislav Danč:« Pokrajina x.«, 1970)

ŽIVLJENJE V PREKMURJU

Prekmurje je ravnica brez gora,
z malo voda in veliko horizonta.
Poleti je vse zeleno in modro,

pozimi pa toplo,
saj v družbi lepo praznujemo.
Ta pokrajina, ki jo občudujem, 
je polna skrivnosti in modrosti.

Tu je vsak dobrodošel.
Vedno vsi veseli smo,

ker vsakega dobro sprejmemo.
Zato tudi osamljen človek bo tu našel 

pravo prijateljstvo.
Enej Žökš, Žan Bogatin, 9. b

(Ustvarjala ob sliki Igor Banfi:« Horizont«, 2008)

PESEM BREZ NASLOVA

Lep je lov v globoki hosti,
poln srn, volkov in vsakršnih skrivnosti.

Kakšna slast teče tu skozi.
Psi in lovci jo imajo radi,

saj nekoč tu dovolj divjadi so izigrali.
O, da bi nikdar ne našel tega kraja,

smrek in trave in studenca sredi gaja.
Poškrobi boginja lepa lovca s kozarcem 

vode.
Akteon začuti, da ga čudno bode.
Zaman jih gleda z nemo bolečino,

zaman jih kliče v tišino.
Alma Horvat, 9. b 

(Ustvarjala ob sliki Štefan Hauko:« Otroške igre«, 1976)

SLIKA

Zunaj bila je meglica,
znotraj pa tema, nastajala je skica.
Slišal se je zvok svinčnika, ki je risal.

Star mož ima v žepu nož,
temen suknjič oblečen ima,
svoje sadje nikomur ne da.

Ta mož se ne premika,
v sliki je osamljen, 

vedno bo tu postavljen.
Kdaj končana bo ta praznina?

Mogoče pa kdaj obišče ga kaka diklina.

Amadej Horvat, Blaž Žalig, Žan Lovrec, 9. b 
(Ustvarjali ob sliki, Zdenko Huzjan:« Jože«, 1974)



STEZICE 2019/2020 in 2020/2021
št.: 66/67

46

OTROŠKE IGRE

Štiri so smeri neba,                                                                                    Vetrov šepet v daljavi, 
štiri so poti sveta.                                                                                  z dečkom tava po daljavi.
Čez polja,                                                                                                                Veter med polji,
skozi neba,                                                                                                        deček v vetru, tava 
do gora.                                                                                                                  z lokom v rokah.

Travnik tam, gozd                                                                                  Barva črne zemlje, ki vse 
drugam, deček sam                                                                                           daje in vse jemlje, 
tava sem ter tja.                                                                                        posejana z milijoni zrn,                                                                                                                       
Vstran od sveta,                                                                                                                 daje mu,
tava sem ter tja.                                                                                                                 življenje.

                                                                                                                                
 Neja Müller, 9. b

(Ustvarjala ob sliki, Štefan Hauko:« Otroške igre«, 1976)

 TAM V VIPAVI POD MILIMI OBLAKI

                 Daleč tam v daljavi,
               sliši se pesem o Vipavi.

      V daljavi pod milimi oblaki,                                                       Tam daleč v Vipavi,
                   sliši se glas,                                                                      stoji majhna deklica,

           ptičkov med poljani.                                                            pod milimi oblaki žvižga
                                                                                                              pesem o Vipavi.

                                    
Tam daleč v dolini,

  obdani z vinogradi,
  sliši se pesem,

  pod milimi oblaki,
  ki pravi: »Tam v Vipavi«!

                                                                                                                Neja Müller, 9. b

OSAMLJENOST

Osamljenost je zelo zapletena stvar. Skoraj sigurno smo jo že vsi doživeli in jo še velikokrat 
bomo. Ali prijatelj z vami ni hotel iti v kino, ali vas starši niso hoteli peljati v trgovino, ali ste bili 
sami doma.
Jaz z osamljenostjo do lanskega leta nisem imel večjih težav. Ko se je začel koronavirus, smo 
jaz in moji prijatelji doživeli velik šok. Na začetku, ko stvar še ni bila tako resna, smo še šli igrat 
nogomet na javno igrišče, potem pa so se stvari začele zelo slabšati. Zaprle so se restavracije 
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in trgovine, nato pa še meje. Odpadlo nam je morje, katerega sem zelo pogrešal, najhuje sem 
se pa počutil, ko sem izvedel, da ne gremo v šolo. To me je zelo razžalostilo, saj sem vedel, da 
nekaj časa ne bom videl svojih prijateljev. Nisem jezen na svoje starše, ker mi ne dovolijo iti 
ven, saj vem, da je to najboljše za naše zdravje. Na srečo še nihče v moji družini ni imel virusa. 
V prostem času, katerega imam na pretek, sem se spomnil na zbirko slik z naslovom Osam-
ljenosti, ki smo si jo ogledali lani. Veliko slik sem razumel, ampak najbolj me je pritegnila slika 
s starim gospodom. Po njegovem izrazu  sem takoj ugotovil, da je nekaj narobe. Kot da bi bil 
nesrečen ali OSAMLJEN. Začutil sem njegovo počutje, pa še slika je bila narisana s temačnimi 
barvami. Ker slika zelo natančno predstavi samoto, predvidevam, da se je tudi sam slikar 
počutil enako in je svoja čustva izrazil v tej sliki.
Vem, da je vsem težko v tej situaciji, ampak upam, da se vse čim prej konča, da gremo nazaj v 
šolo, da lepo izpeljemo valeto in zaključni izlet. Upam tudi, da se vsi vpišemo na željene sred-
nje šole, naredimo nov korak v življenju in si ustvarimo lepo prihodnost.

                                                                                                                            An Kerčmar, 9. b

ŠOLSKA

Od osmi do dveh.
Od osmih do dveh.

Samo sedimo v šolskih klopeh.
Vsi se učimo

od osmih do dveh.
Maske zakrivajo iskrivi nasmeh.
Smeh se zasliši le med odmori,

pogosto pa slišimo le –  ne govori!
Od osmih do dveh.
Od osmih do dveh.

Vsi mi sedimo v šolskih klopeh.
Že zjutraj nam vstajanje briše nasmeh,
šolska malica nariše pa nam ga spet.

Po malici  spet smo v istih klopeh.
Ura tiktaka že spet:
od osmih do dveh,
od osmih do dveh,

ura odbije, odvrti se nam svet,
urni kazalec nas bode v očeh.

Zvonec žvižga
od osmih do dveh.

Ves čas sedimo,
misli nam skrite in tiho bežijo.

Od osmih do dveh.
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Od osmih do dveh.
Zaspani sedimo v šolskih klopeh.

Čeprav ura odbila je že četrt na dveh.
Od osmih do dveh se smejimo,

čeprav maska skriva naš nasmeh.
Prva slovenščina,

druga pa nemščina.
Od osmih do dveh.
Od osmih do dveh.

Končno zvoni,
ven gremo vsi,

rekreacijski odmor,
potem pa znova zapor.

Od osmih do dveh,
izgine nasmeh.

Spet sem zaspan,
predstavitev imam.

Dobil sem cvek še en,
doma bom tepen.
Od osmih do dveh.
Od osmih do dveh.

Samo sedimo v šolskih klopeh.
Za masko je skrit naš nasmeh,

ob dveh pa gremo vsi po svojih poteh.

Znanja imamo polno v glaveh
a ko pridem domov, je že v smeteh
ali pa v škatlah v domačih kleteh.

Od osmih do dveh,
sedimo v klopeh.

Trpinčijo nas vse do treh.
Od Alp do planin ter panonskih ravnin,

a jaz najraje zdaj spal bi na mizi
ali pa kar na tleh.
Smo dobro pisali?

Se sprašujejo ostali …
Od osmih do dveh.

Jaz najraje spal bi spet.
Že ura je peta,

a počitka zvonec ne obeta.
Da bi zdaj nam zvonil
in nas rešil trepeta.
Od osmih do dveh.
Od osmih do dveh.

Samo v klopeh,
to ni uspeh,

samo nabiramo masten si špeh.

Pišemo, beremo in se učimo,
vsak dan neko novo znanje dobimo.

Vsi še zaspani prebujamo se,
čeprav že četrta ura na sporedu je.

Vsak dan je v šoli isti greh,
vsak dan iste solze v očeh.

Od osmih do dveh
Od osmih do dveh

Vsako jutro testi v dlaneh,
vsako jutro isti problemi,

vsako jutro smo v očeh megleni.
Vedno imamo v šoli isti peh.

Od osmih do dveh.
Od osmih do dveh.

Vedno imamo maske na glavi
in to nas kar davi!

Kadar pa imamo rekreativni odmor,
pa se dobimo na travi.

Naše upanje in sanje
se nam vidijo v mladih očeh.

Kot da le mi verjamemo vanje,
ko skozi okno gledamo v svet.

Pri nas bo vedno zmagal nasmeh,
saj gremo po Župančičevih poteh.

Od osmih do dveh.
Od osmih do dveh.

Za našim pogumom se skriva uspeh.
Ker v šolskih klopeh smo

od osmih do dveh.
Maske nam skrivajo naš nasmeh.

A upanje vidiš v naših očeh.
Vsi učimo se dalje za v svet.

Ko deveti razred zaključimo,
naprej v srednjo šolo se vključimo.

Vsi svoje poklice smo si izbrali,
da pogumno v svet bi se podali.

Valete in aftera si želimo,
upamo, da bo čas korone takrat že mimo.

Učenci 9. b
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TAM DALEČ

Osamljenost je samota,
ena velika gmota,

ki se mi po glavi mota.

Zunaj vse sivo je,
meglica kar pogoltne me.

V sebi čutim praznino, samoto in sivino.
obda me stiska,

ki name z vso močjo pritiska.

Samota se me oklepa,
notranji glas mi govori,

da izhoda zame ni,
saj že predolgo tavam v temi.

Brez vsega sem ostal,
zato mi je izjemno žal.

Navzven vse v redu se mi zdi,
a v meni več iskrica ne gori.

Meglica, razblini se!
V mislih že drugače je
in naenkrat vidim vse.

Ko pomisliš, da izhoda ni,
luč zasveti se v temi
in ti misli razsvetli.

Zdaj vse v najlepšem redu je,
v srcu nekaj zgane se.

Ta občutek me prevzame,
v meni spet vzplamti ta plamen.

Katarina Škraban, Tina Pitz Varga, Saša Pitz 
Varga, 9. c

OSAMLJENOST

Osamljenost je ena sama samota brez konca,
kjer črte ponavljajoče so si
in vse pred očmi se stemni,

sivina nad ljudi se spusti.
O osamljenosti govorimo takrat,

kadar smo sami,
brez prijateljev, sorodnikov in se znajdemo v popolni tišini.

Osamljenost je samota in kadar samevaš,
se ne moreš z nikomer pogovarjati.

Če poslušaš, slišiš morda žvrgolenje ptic in drvenje avtomobilov.
Iščeš prijatelja, a ga ne najdeš.
Narišeš sliko, samevaš, si sam.

Zazreš se skozi okno in vidiš ljudi,
zdijo se ti srečni in tudi sam si zaželiš,

da bi srečen bil.
Osamljenost je temna skrivnost, kjer si čisto sam.

Vse se spremeni v črnino in stalno tišino.
                                                                               Ana Buzeti, Stela Gerič Šarkezi, 9. c
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OSAMLJENOST

Zbudil sem se v tako mračnem in oblačnem dnevu, nikogar ni bilo videti, vse je samevalo. 
Tržnica je bila prazna, ulice so samevale, ptički niso peli na drevesu. Spomnil sem se tistih do-
brih časov, ko smo vsi veseli plesali in peli, ulice so bile polne in ni bilo občutiti osamljenosti. S 
prijatelji smo šli na pijačo in poslušat kakšen dober koncert. Nimam ne družine niti prijateljev. 
Vse je odšlo, daje me še samo samota. Sedaj se počutim zelo osamljenega, saj vem, da sem 
sam, da nikogar nimam, s komer bi se lahko pogovoril in nasmejal. Čutim neizmerno žalost. 
Vsak dan je isto, zjutraj v mraku se ozrem skozi okno in ni nikogar, pripravim zajtrk in kosilo 
ter preberem časopis. Zvečer je najtežje. Ko nastane tema, osamljenost dobi svojo moč. Po 
licih se podajo hladne solze in srce udarja močneje, saj si želi sreče. Neizmerno sem osamljen. 
Vem, da se to ne bo spremenilo, ampak še vedno upam na boljše dni.

Stela Gerič Šarkezi, 9.c
(Ustvarjali ob sliki Zdenko Huzjan:« Jože«, 1974)

NAVPIČNO
      2. Ravna črta
      5. Barva, ki jo je Franc Mesarič najbolj uporabljal na slikah
      8. Barva, ki jo je Zdenko Huzjan uporabil pri sliki Jože
     10. Material, na katerega slikajo slikarji

VODORAVNO
1. Tema razstave 
3. Obletnica, ki smo jo Prekmurci praznovali
4. Skupina, v kateri so prvi likovni umetniki v Prekmurju
6.  Ravna površina v naravi
7.  Prostor, kjer zori pšenica
8.  Pomembna reka v Prekmurju

Luka Šantavec, 9. c
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STEKLENA TIŠINA

Hodim po poti, s težjim korakom kot po navadi, 
vem, da odhaja.
Sem res zadnjič videla njen nasmeh?
Je res nikoli več ne bom videla posedati na bližnji klopci?
Nočem poznati odgovora.
Zastavljam si vprašanja, na katera ne vem odgovoriti,
Pred očmi imam le njen bled obraz.
Vstopim v hišo. Hladneje je kot po navadi.
Ko  stopam po stopnicah, štejem korake,
hočem, da bi pot trajala večno.
Vsak dih je vedno bolj prazen, korak pa hitrejši
in kar naenkrat se znajdem pred vrati.
Pred očmi se mi zamegli.
Bo res tako, ko je več ne bo?
Vdihnem prvič, vdihnem drugič.
Zberem pogum in odprem vrata. Dih mi zastane.
Nisem je še videla take. Njena koža je tanjša od tančice, s katero je pokrita.
Oči so zdelane, utrujene roke počivajo na njenem telesu. Pogled je prazen.
S kretnjo pokaže, naj sedem. Dotaknem se njenih dlani, ki počasi že bledijo. 
Komaj še zadržujem solze,
vidim, da je tudi njej težko.
Soba zajame ritem srčnega utripa,
prostor je poln zvokov, a obenem prazen.
Občutim toliko, da na koncu ne čutim več ničesar.
Kar naenkrat pa v glavi vse pojenja.
Vsi nasmehi in pozdravi vrtijo se v moji glavi.
Še zadnji pogled, zadnji dotik – steklena tišina.

Daša Škarabot, Zoja Slavic, 9. c 
                 (Ustvarjali ob sliki, Robert Černelč:« Dotik – Steklena tišina«, 2008)
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GLASBENO USTVARJANJE
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Sara Novak Volmut, 9. a

UPANJE
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LIKOVNO USTVARJANJE

2. a
2020/21

Likovni motiv: Risanje po glasbi (King Crimson: “Starless”)
Likovna naloga: pika, črta, površina, ritem

Likovna tehnika: risanje s kredo in z ogljem na smirkov papir
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Aneja Novak Cmor, 2. a

Jakob Šabjan, 2.a
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Jaša Serec, 2. a

Kris Žekš , 2.a



62

Liam Škerlak, 2. a

Maila Grah, 2.a



63

Nik Wernig, 2. a

Niša Novak, 2.a



64

Rafael Čerpnjak, 2. a

Staš Vučak, 2.a



65

Taj Rudaš, 2. a

Taj Toplak, 2.a



66

Taja Potočnik, 2. a

Taja Vigali, 2.a
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Živa Lukač, 2. a
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LIKOVNO USTVARJANJE

2. b
2020/21

Likovni motiv: “Slika se nadaljuje…”
Likovna naloga: pika, črta, površina

Likovna tehnika: risanje z ogljem, s svinčnikom in � omastrom
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Bine Žalig, 2.b



71

David Flisar, 2.b



72

Freja Andrejek Petek, 2.b



73

Ignac Kar, 2.b



74

Klara Glavica 2.b



75

Sara Flegar, 2.b
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LIKOVNO USTVARJANJE

3. a in 3. b
2019/20

Likovni motiv: “Iz slike v risbo”
Likovna naloga: pika, črta, površina

Likovna tehnika: risanje z ogljem , s svinčnikom in tušem
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Ajda Maučec, 3. a

Gal Kuzma, 3.b



79

Gregor Pap, 3. b

Julija Ravnič, 3.b



80

Lilit Mihoković , 3.b

Zvezdan Kar Dcosta, 3. b



81

Minna Gibičar Marič, 3. b

Neva Mihoković , 3.b



82

Rene Grebenar, 3. b

Špela Kantar , 3.a
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LIKOVNO USTVARJANJE

5. a in 5. b
2019/20

Likovni motiv: “Osamljenosti ”
Likovna naloga: slikopis

Likovna tehnika: risanje s svinčnikom, � omastrom in z barvicami



84

Alja Horvat, 5. a

Ana Ivanič, 5. a



85

David Lajnšček, 5. a

Lana Šipoš, 5. a



86

Daša Erjavec, 5. b



87

Filip Gvozden, 5. b



88

Lana Erjavec, 5. b



89

Lukas Gumilar, 5. b



90

Luna Bobič, 5. a

Sara Mohar, 5. a



91

Mar� na Tanacek, 5. a



92

Miha Kokaš, 5. b



93

Mirna Smodiš, 5. b



94

Mitja Litrop, 5. a



95

Staša Müller, 5. b



96

Vid Hriberšek, 5. b



97

Žiga Cipot, 5. a



98
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LIKOVNO USTVARJANJE

5. a in 5. b
2020/21

Likovni motiv: “Osamljenosti in karantene”
Likovna naloga: strip

Likovna tehnika: risanje s svinčnikom in � omastrom 



100

Ana Divna Skandali, 5. a



101

Anet Wolf, 5. b



102

Deja Horvat, 5. b



103

E� an Kuzma, 5. a



104

Lukas Pucko, 5. b



105

Maddy Gibičar, 5. b



106

Mitja Ratoša, 5. a



107

Niko Glavica, 5. b



108

Na� sa Lucu Boriš, 5. b



109

LIKOVNO USTVARJANJE

od 6. r do 9. r
2019/20

Likovni motiv: “Osamljenosti ”
Likovna naloga: strip

Likovna tehnika: risanje s svinčnikom, � omastrom in tušem



110

Boni Horvat, 8. a



111

Črt Zrim, 7. b



112

Enej Kuzma, 8. c



113

Eva Berke, 9. a



114

Hana Bedernjak, 7. b



115

Lana Pitz Durič, 7. b



116

Luka Pap, 8. a



117

Olja Smodiš, 7. b



118

Nateja Lucu, 9. b



119

Til Špur Erniša, 8. b



120

Timotej Matej Puhek, 7. a



121

Tino Bratkovič, 8. b
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