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SVETOVNI DNEVI V FEBRUARJU 

Prešernov dan 

8. februar je slovenski kulturni praznik – v spomin na leta 1849 umrlega pesnika, doktorja Franceta 

Prešerna. Imenujemo ga tudi Prešernov dan. Leta 1991 ga je nova država razglasila za dela prost dan. Na 

ta dan je osrednja državna proslava, na kateri podelijo Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada 

za vrhunske dosežke na področju umetnosti v Sloveniji.  

 

Pust 

Pustni teden je čas, ko se napravimo v maškaro. Pust je čas, ko šeme prevzamejo oblast. Pustni čas je 

premakljiv in je odvisen od velike noči. Prava pustna dneva sta dva: pustna nedelja in pustni torek. Samo 

praznovanje pusta sega v predkrščansko dobo. Njeno izročilo so prevzeli Rimljani in si v predpomladnem 

času ustvarili več praznikov, ob katerih so se tudi šemili. Beseda pust je verjetno nastala iz mesopust, to je 

iz besed meso in postiti se, kar bi bil dobeseden prevod iz italijanskega izraza carneleva v pomenu opustiti 

meso.  

 

Valentinovo 

Valentinovo ali praznik svetega Valentina praznujemo 14. februarja. Gre za tradicionalni dan, ko si v 

nekaterih kulturah zaljubljenci izkažejo ljubezen. To največkrat storijo s pošiljanjem voščilnic in z 

izmenjavo daril. Praznik sv. Valentina se je sprva praznoval kot rimskokatoliški dan posta v čast svetemu 

Valentinu. Današnji pomen je dobil šele po visokem srednjem veku, ko se je razvila zamisel o romantični 

ljubezni. Danes je praznik najbolj povezan z medsebojno izmenjavo valentinčkov – ljubezenskih pisemc v 

obliki srca. 

 

Dan mokrišč 

Vsako leto 2. februarja po vsem svetu praznujemo dan mokrišč. Razpršena so po vseh celinah, a večini je 

skupno, da jih ljudje preveč izkoriščamo in onesnažujemo ter jih s tem ogrožamo. Podobno zgodbo 

doživljajo tudi rastline in živali, ki so nanje vezane. Mokrišča so ekosistemi, ki so stalno ali le občasno v 

stiku z vodo. Lahko so v stiku s slano, ali polsladko vodo ter so lahko nastali naravno ali so delo človeških 

rok. 

 

Dan varne uporabe interneta 

9. februar je zaznamovan kot svetovni dan varne uporabe interneta. Ob tem najrazličnejši strokovnjaki 

opozarjajo na številne težave, ki lahko doletijo uporabnike spleta, od zlorab identitete in zasebnosti na 

spletu do zaščite računalnikov in mobilnih naprav ter tudi glede preprečevanja zasvojenosti od novih 

tehnologij. V Sloveniji vsakodnevno uporablja internet po podatkih državnih statistikov 73 odstotkov 

ljudi, starih od 16 do 74 let.  

Barbara Grešak 

Risba: Gaja Kolšek 
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PUST 

Pust od tu in tam 

Praznovanje pusta sega v predkrščansko dobo. Rimljani so prevzeli 

njeno izročilo in v predpomladnem času ustvarili več praznikov. 

_______________________________________________________ 

Beseda pust izvira iz besede mesopust. Izraz mesopust je pri nas 

zastarel in se ne uporablja več, medtem ko v ruskem okolju še vedno 

pomeni štiridesetdnevni post. 

_____________________________________________________ 

Iz italijanske besede carneleva izvira beseda carnevale, iz katere 

izvira beseda karneval, kar pomeni praznovanje pusta.  

___________________________ 

A poznamo še druge besede, ki 

spadajo k pomenu besede maškara: 

pustar, pustnjak, pustnik, fašenk in 

kurent. Kurent je pustna šema v 

kožuhu, z zvonci okrog pasu in s posebnim pokrivalom v vzhodni 

Sloveniji.  

__________________________________________________________ 

Nastanek priimkov Pust in Kurent je povzročila močna zakoreninjenost 

izrazov pust in kurent, podobno kot pri priimkih Petek in Božič. 

______________________________________________________ 

Ob pustu ima tudi Laško svojo povorko, ki se je udeležijo vse geenracije 

– od najmlajših do najstarejših. Seveda so med njimi tudi učenci naše 

šole.  

                                          

 

 

Nadja Janež 

Foto: Jakob Pirš 
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PUST MASTNIH UST 

Krofi iz pečice 

Za testo za krofe lahko izberete poljuben recept. 

Korak 1 

Najprej pripravite kvas. Malo mleka rahlo segrejete (pazite, da ne bo preveč vroče, mora biti komaj 

mlačno) in vanj zdrobite kvas z žlico sladkorja. Pustite nekaj minut, da kvasovke začnejo delati. 

Korak 2 

Nato dodajte vse ostale sestavine (olje, sladkor, preostalo mleko) in vse skupaj zamestite v mehko, prožno, 

nelepljivo testo. Odvisno od moke boste morda morali dodati še malo mleka. Testo pokrijte in ga dajte 

vzhajati na toplo mesto (ob radiatorju na primer) za kakšno uro oziroma toliko, da se dvigne za dvakrat. 

Korak 3 

Pripravite površino za valjanje, pekače obložite s papirjem za peko, pripravite moko za posipanje, 

modelček za izrezovanje krofov in marmelado. Testo preložite na pomokano površino, ga razvaljajte na 

približno 5 do 8 milimetrov na debelo in izrežite kroge. Testo, ki vam ostane, ponovno pregnetite (vendar 

s čim manj moke) in ponovno izrežite kroge. Imeti morate sodo število krogov. 

Korak 4 

Na polovico krogov nadevajte marmelado (približno eno žličko). Kroge z marmelado prekrijte z drugimi 

polovicami. Dobro pritisnite ob straneh in z modelčkom še enkrat obrežite, da dobite lepe krofe. 

Korak 5 

Krofe preložite na pekač in jih pokrijte ter pustite, da vzhajajo še približno pol ure. V tem času lahko 

vklopite pečico na 180 stopinj. Krofe pecite na 180 stopinj približno 15 minut, toliko da zgoraj in spodaj 

rahlo porjavijo. Potem jih ohladite in po želji posujte s sladkorjem. 

Patricija Mehle 
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PŠ VRH 

Pustno veselje  

Prav nestrpno smo čakali, da se bomo lahko preoblekli v pustne maske, in to kar dvakrat.  

V soboto, 6. februarja, so se učenci udeležili 

pustne povorke v Laškem. Predstavili so se kot 

skupinska maska in lahko ste jih videli 

preoblečene v dimnikarčke. Črna oblačila, malo 

sajasti obrazki, lestev na rami in gumbki za srečo. 

Med sprevodom so delili gumbke z lepimi mislimi 

in tako širili srečo med ljudi. V dokaz, da 

dimnikarji res prinašajo srečo, so bili izžrebani za 

kar dve nagradi.  

Na pustni torek, 9. februarja, pa so se učenci 

pokazali v svojih kostumih. Imeli smo prijaznega 

klovna, prikupno pikapolonico, metuljčico, 

plesalko orientalskega plesa, gusarja, babico, 

mačko in  miško, kravico, žirafo in dva borca. 

Odšli smo k družinama Hochkraut in Poljšak, kjer 

so nas zares lepo sprejeli in pogostili s samimi 

dobrotami, za kar smo zelo hvaležni. Pustne 

kostume smo pospravili v omare, lepi spomini pa 

nam bodo ostali.  

Klaudija Košenina 
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PŠ REČICA 

Maškare 

Prišel je pustni torek. Vsi v šoli smo se našemili. Jaz sem bila 

Rdeča kapica. Prijateljica Anja je bila hudiček.  

Drugi so bili vseh vrst maškar: piratka, princeska, Indijanec, 

gusar, kavboj … 

Ko sem prišla domov, sem takoj pohitela ven, da bi v vasi dobila 

sladkarije in krofe. Ob 17. uri smo se otroci zbrali v gasilskem 

domu. Tam smo dobili še več sladkarij in krofov. Zvečer sem 

imela košarico povsem polno. 

 

Ajda Ilijevec Vodišek 

_______________________________________________________________________________________ 

PUSTNA ANKETA 

Zaslužili groš in pol 

Kako si pustovala v postelji? Si dobila kaj sladkarij? 

BOLNICA: Nekaj sladkarij mi je prinesel bratec. On jih je dobil 

na pustovanju v šoli. 

Zakaj si se odločila za takšen hudičev kostum? 

HUDIČEK: Rada sem hudičeva tudi ob drugih dnevih svojega 

vsakdana. 

Ali si spreten z lasom? Ujameš kravo? 

KAVBOJ: Večkrat jo ujamem, če mi le ne spodrsne na bananinem olupku. 

Ali so se te bledoličniki bali? 

INDIJANEC: Če se me niso ustrašili, sem uporabil lok in puščice. 

Ali ste na pustni torek zaslužili kakšen kovanec? 

PRINCESA: En groš in pol.  

Ste srečali v gozdu volka? 

RDEČA KAPICA: Videla sem ga, a se me je ustrašil in zbežal. 

Luka Deželak 
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PŠ ŠENTRUPERT 

Pustne šeme  

Letošnje leto so zaznamovale najrazličnejše maske, ki so se na vso moč trudile odgnati bolj milo 

zimo in pričarati pomlad.  

Šeme so s svojim razigranim rajanjem zaplesale in 

se nam vsem predstavile, saj na ta dan nihče ni 

nikogar poznal. Šolski prostor so namesto 

učencev in učiteljic zasedli gusarji, kuharji, 

princese, vile, čarovnice, muce … Tudi za vas 

smo pripravili nekaj utrinkov naših razigranih 

pustnih šem.  

Martina Arbajter 
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VALENTINOVO 

Za vse zaljubljene 

Valentinovo ali praznik svetega Valentina praznujemo 14. februarja in je tradicionalni dan, ko si v 

nekaterih kulturah zaljubljenci izkazujejo ljubezen  – največkrat s pošiljanjem voščilnic (najpogosteje 

anonimnih) in z izmenjavo daril. Praznik svetega Valentina se je sprva praznoval kot rimskokatoliški dan 

posta v čast svetemu Valentinu. Današnji pomen je dobil šele po visokem srednjem veku. Drugo ime za ta 

praznik je dan zaljubljencev. Praznujejo ga vse zahodne kulture. To je kulturni in večnarodni praznik. 

Sorodna praznika sta gregorjevo in noč sedmic.  

Tjaša Gorišek 

Risba: Gaja Kolšek 
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PŠ ŠENTRUPERT 

V znamenju ljubezni 

Valentinovo velja za praznik zaljubljencev, zato smo tudi letos z učenci v Šentrupertu ustvarjali 

srčkaste izdelke, s katerimi smo razveselili svoje najdražje: mamice, očke, stare starše, tete, strice …  

Vsak je vesel drobnih pozornosti, zato je prav, da se čim pogosteje spomnimo vseh, ki jih imamo radi. 

Tudi takrat, ko nas na to ne opominjajo prazniki. Imejmo se radi! 

Martina Arbajter 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA PRIPOROČA 

Clive Cussler in Paul Kemprecos: Trojanska odiseja 

Dirk Pitt nepričakovano odkrije, da ima dva odrasla otroka, ki sta podedovala 

njegovo ljubezen do morja – hčer Summer, ki je morska biologinja, in sina 

Dirka, ki je pomorski inženir. Dvojčka preučujeta nenavadno, strupeno plimo, ki 

onesnažuje morje blizu obale Nikaragve. Summer po naključju najde lep antični 

artefakt, ki bo za vedno spremenil pogled na doslej znani del zgodovine – 

trojansko vojno. Dirk Pitt jima priskoči na pomoč in odkrije, da je rjava plima v 

resnici delo človeških  rok – posledica zlobnega načrta, ki se bo kmalu izpolnil 

in povzročil svetovno katastrofo.  

Kje se je v resnici dogajala trojanska vojna in kje je plul Odisej s svojim 

ladjevjem? Najnovejša odkritja postavijo na glavo znano zgodbo o krvavi vojni 

in neskončnem potovanju domov.  

Colleen Houck: Tigrovo prekletstvo 

Kelsey Hayes dobi počitniško delo v cirkusu, ki ji za vedno spremeni življenje. Tam 

se spoprijatelji z belim tigrom Renom. Ko jo vprašajo, če bi Rena spremljala v 

Indijo, kjer ga nameravajo spustiti na prostost, brez odlašanja odpotuje s svojim 

varovancem. Vendar kmalu po prihodu ugotovi, da je beli tiger v resnici dolgo 

uročen indijski princ, katerega prekletstvo lahko prekine le ona. Soočena s temnimi 

silami se poda na fantazijsko pustolovščino, prepleteno s strahom, z ljubeznijo in 

uroki.  

Agatha Christie: Zgodil se bo umor 

V mirni vasici Chipping Cleghorn skoraj ni prebivalca, ki ob petkovih jutrih ne bi 

prebral časopisa North Benham News and Chipping Cleghorn Gazette, preprosto kar 

Gazette. Ko nekega petka med oglasi preberejo tudi najavo umora, ki naj bi se zgodil ob 

18.30 v hiši ugledne sovaščanke Letitie Blacklock, se odzovejo različno: nekateri 

menijo, da gre za neokusno šalo, drugi povzamejo, da jih Letitia Blacklock vabi na 

priljubljeno družabno igro. Ob 18.00 se pri gospodični Blacklock, prav tako osupli nad 

oglasom, začno zbirati radovedni gostje. In natančno ob 18.30 v sprejemnici nenadoma 

ugasnejo luči.  

William Peter Blatty: Izganjalec hudiča 

Groza se začne skoraj neopazno.                                                                                                                                

Nepojasnjeni zvoki v otroški sobi, čudne vonjave, premikanje pohištva, leden mraz neznanega izvora. In 

potem srhljive spremembe, ki jih preživlja enajstletna Regan in jih zdravniki ne znajo pojasniti.                                                             

Kakor da bi se v otroka naselila kakšna druga osebnost. Nazadnje na pomoč pokličejo Damiena Karrasa, 

jezuitskega duhovnika. Je mogoče, da je otroka obsedel hudič? Ostaja le ena rešitev. Eksorcizem.  

Veronica Roth: Razcepljeni 

Šestnajstletna Tris je pred najpomembnejšo odločitvijo v življenju. Odločiti se mora, 

kateri od petih ločin želi pripadati. So to nesebični Agapejci, ki jim pripada, pogumni 

Herosi, vedoželjni Eruditi, odkritosrčni Veritisti ali …? V razdeljeni družbi, kjer se 

mora posameznik prilagoditi in podrediti ločinam, Tris ne najde svojega mesta. Zato se 

neomejena in drzna sama poda v svet, in sicer odločena, da ugotovi, kam zares sodi. Zdi 

se, da v svojem novem, krutem življenju ne more zaupati nikomur, a vendar jo nekaj 

nezadržno vleče k fantu, ki ji predstavlja tako grožnjo kot zaščito.   
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Judy Allen: Enciklopedjia nepojasnjenega 

Knjiga za vse tiste, ki imajo radi nenavadne pojave, čudne vraže in starodavne 

skrivnosti. Ob branju Enciklopedije nepojasnjenega  vam bodo po hrbtu šli mravljinci, 

vznemirila pa bo tudi vašo domišljijo. Si jo upate prebrati? Zatopite se v skrivnosti 

neznanih letečih predmetov, varujte se krutih urokov in smrtonosnih prekletstev. 

Spoznajte neznane pojave in načine, kako skuša znanost pojasniti nemirne duhove, 

preroška videnja in skrivnostne vzorce v pokrajini … 

Anemarie Hrastnik 

_____________________________________________________________________________________ 

KNJIŽNI PREDLOG 

Hitrejši od strele 

 »Pri kriketu tečeš z veliko hitrostjo, hiter si, resnično hiter in lahko 

bi bil šprinter,« so besede, s katerimi so trenerji prepričevali Usaina 

Bolta, naj začne trenirati atletiko.  

Že od malih nog je kazal velik potencial za odličnega in svetovno 

priznanega šprinterja. Bolta niso tako zlahka prepričali, da se je udeležil 

atletskega tekmovanja, vendar mu je dodatno motivacijo dalo kosilo, ki 

so mu ga obljubili, če bo zmagal na tekmovanju osnovnih šol. Zaradi 

odličnih rezultatov, ki jih je dosegal, je začel trenirati atletiko. Bralcu bo 

všeč, kako Usain pripoveduje o svojem življenju iskreno in iz srca.  

Mnogi v šoli so mu kmalu nadeli ljubkovalni vzdevek »Insane« in kot 

sam pravi, se je sčasoma prelevil v pravo atletsko zvezdo. Bralcem tudi 

razkrije ključ do uspeha, ki ga vzdiguje med zvezde – tekmovalnost. Kot 

sam pravi, je vedno moral zmagati, drugo mesto je bilo zanj poraz.  

Kljub temu da Bolt velja za samozavestnega tekmovalca, je tudi njega na svetovnem mladinskem 

prvenstvu stisnilo v srcu. Tekmoval je s tri leta starejšimi in to mu je pognalo strah v kosti. Vendar je 

zmagal in v svojem domačem kraju začel veljal za zvezdo. Šolanje je nadaljeval v domači jamajški srednji 

šoli, vendar ni bil zadovoljen s treningi, saj je bil utrujen in tudi kdaj poškodovan. Bralcu bo všeč, kako 

podrobno in iskreno Bolt opisuje svoje življenje med srednjo šolo in spoznanja, do katerih je prišel.  

Zaradi težkih treningov so Bolta pestile težave s hrbtenico in poškodbe. Vendar se ni vdal in je treniral še 

bolj zavzeto in z vsemi močmi. Vzpenjal se je po lestvici in na olimpijskih igrah v Pekingu zmagal ter 

dosegel svetovni rekord. Bolt zase pravi, da živi zelo hitro in drzno. »Ampak včasih sem živel prehitro,« 

prizna, saj je nekoč doživel prometno nesrečo. Zaletel se je z avtomobilom in to ga je, kot sam pravi, vsaj 

malo spametovalo. Mnogi so se zaradi njegovih uspehov spraševali, kako je to mogoče in kaj je razlog, da 

so Jamajčani tako dobri. Bolt pravi, da je to zato, ker so nori na atletiko tako kot Brazilci na nogomet. 

Knjigo prevevajo Boltova samozavest, karizmatičnost in iskrenost, ki bo vsekakor všeč bralcem. Za piko 

na i so priložene slike, ki kažejo njegovo življenje iz otroštva, najstniških let in z večjih tekmovanj. 

Vsekakor bodo nad delom navdušeni bralci, ki radi berejo zabavne, iskrene in zanimive avtobiografske 

knjige.  

Nika Jančič 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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FOTOGRAFSKO-LITERARNI NATEČAJ  

Hodil po zemlji sem naši in pil nje bolesti/prelesti 

V četrtek, 11. februarja, je srednja kmetijska šola v Šentjurju pripravila zaključno prireditev in 

razglasitev rezultatov 5. fotografsko-literarnega natečaja. 

Literarnega natečaja smo se udeležile tri učenke. Barbara Grešak, Tina Vorina in jaz. Zjutraj naj bi se vse 

tri z mentorico Tanjo Drolec ob 10.30 odpeljale proti Šentjurju. A pred odhodom sva z učiteljico 

ugotovili, da sta obe sotekmovalki zboleli, torej sva odšli sami. A verjeli sva, da tudi Tina in Barbara 

doma držita pesti, stiskata zobe in sta čisto na trnih. 

S hišnikom sva se peljali do Šentjurja po drugi strani (ne skozi Celje): skozi Marija Gradec, Vrh nad 

Laškim in Šentrupert. Na poti sva ugotovili, da je ta pot manj prometna in čudovita. Pred nami so se 

prikazovale čudovite doline in visoki hribi. 

Ko sva prišli v šolo – bili sva sicer malo pozni – naju je čakala polna učilnica drugih tekmovalcev in 

mentorjev, tam so bili tudi dijaki šole, ki so poskrbeli za prijetno dobrodošlico. Za začetek nam je zaigral 

šolski ansambel. Sledila sta govora ravnatelja Janeza Vodopivca in direktorja šole Branka Šketa. Zatem je 

ponovno sledilo glasbeno razvedrilo – šolski kvartet pevcev in šolski ansambel. Moram reči, da so nas kar 

nekaj časa pustili na trnih. Končno je napočil čas za razglasitev rezultatov. Bili smo na drugem mestu, 

nagrado pa je osvojila Barbara. Njen spis ste si lahko prebrali v prejšnji številki Kratkočasnika. 

Po razglasitvi rezultatov so nas povabili na 

razstavo tort, ki so jih spekli in oblikovali 

učenci sami. Moram reči, da jih sama ne bi 

mogla jesti, saj so izgledale tako čudovito in je 

bilo na njih toliko podrobnosti, da bi jih bilo 

škoda. In dišale so tudi krasno! Bile bi pravi 

raj za sladkosnedce. Poleg razstave smo lahko 

malce pokukali tudi v kuhinjo, kjer so pekli 

novo torto. In povem vam, takšne kuhinje še 

nisem videla. Bila je velika in lepo 

opremljena. No, potem ko so nam pokazali 

svoje torte, da so se nam vsem cedile sline, so 

nas povabili na pogostitev in končno smo 

lahko tudi poskusili njihove umetnine … 

Nagrajenci natečaja z ravnateljem in direktorjem 

Na razpolago smo imeli kanapejčke (mojstrsko naložene in okrašene), pecivo, pletene štručke in najbolj 

dih jemajoče – čokoladno fontano, kjer smo lahko pomakali sadje. Za našo žejo pa so poskrbeli z 

jabolčnim sokom. A to ne s kakršnimkoli, ampak s sokom, ki so ga pridelali iz svojih jabolk. Torej čisto 

bio. Pravzaprav so bile vse dobrote, ki smo jih okusili, njihove. V šoli izdelujejo tudi svojo čokolado (ki je 

bila tudi v čokoladni fontani), svojo moko, svoj jabolčni sok, svoje vino in še mnogo drugih surovin. 

Po pogostitvi so naju z učiteljico tamkajšnji učitelji odpeljali do razstave slik s fotografskega natečaja. Res 

so bile čudovite! Ob poti proti izhodu je ravno zvonilo za odmor in na hodnikih je bilo veliko dijakov, ki 

se med odmorom niso pretepali ali opravljali, ampak so odšli poskrbet za rože, ki so jih imeli v šoli. Res 

občudovanja vredno. No, po tem ogledu sva se z učiteljico odpravili proti kombiju in se odpeljali nazaj v 

Laško. Bil je res zanimiv dan, poln presenečenj. Zato hvala srednji šoli Šentjur za organizacijo dogodka, 

mentorici Tanji Drolec za mentorstvo in hišniku za prevoz.                                                                                                                                                                

Zarja Nemec, foto: ŠC Šentjur 
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EMA 2016 

Ne samo znanje, tudi vztrajnost je pomembna 

 »Če želiš opozoriti nase, moraš najprej imeti znanje, vedno moraš nabirati nove izkušnje, biti 

prepričan vase in predvsem vztrajati,« pravi Manuela Brečko, naša nekdanja učenka, ki je letos 

nastopila na Emi 2016. 

Manuela Brečko je začela svojo pevsko kariero že 

kot majhna deklica. Končala je glasbeno šolo, kjer 

se je učila igrati na klavirsko harmoniko, bas 

kitaro in klavir. Poleg tega se je učila tudi solo 

petje. Na šolskih prireditvah je vedno z veseljem 

nastopila, sošolci pa smo z veseljem poslušali 

njeno petje. Sodelovala je v številnih glasbenih 

projektih: Bitka talentov, Misija Evrovizija, Das 

Supertalent, se predstavila na Melodijah morja in 

sonca ter na Slovenski popevki. Vse izkušnje na 

glasbeni poti so jo oblikovale v odlično pevko, ki 

se je predstavila na Emi 2016 s skladbo Blue and 

red.  

Zelo smo ponos  ni nanjo in ji želimo še mnogo 

pevskih uspehov!  

Klaudija Košenina  

Foto: Osebni arhiv Manuele Brečko 

  

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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KOMENTAR 

Velik začaran krog 

Pri šestih letih smo vstopili v prvi razred osnovne šole. Prišli smo v velike neznane prostore, ki so nam 

vzeli dih. Samo obstali smo in gledali. Dočakali smo pomemben dan. Seveda smo zanj imeli tudi takšne in 

drugačne priprave. Starši so nam pripovedovali zgodbe iz svojih šolskih let, bratje in sestre iz svojih 

dogodivščin v šolskih prostorih ter babice in dedki iz svojih let. Od starih staršev smo izvedeli same lepe 

stvari. Od staršev tudi večinoma lepe stvari, le malokdaj so omenili kakšno učenje. Bratje in sestre pa so 

nas strašili, da stopamo v mučilnico, da ne bomo več svobodni in da nam bodo učiteljice in učitelji »non 

stop« dihali za vrat. Nekateri otroci so se govoric prestrašili, drugi ne. Ampak strah do šole je kmalu 

izginil. Vsaj do višjih razredov.  

Sama pod višji razred štejem vse naprej od četrtega razreda. Prvi, drugi in tretji razred predstavljajo 

samo privajanje in učenje osnov. Višji razredi pa so že druga zgodba. Pridejo prve ocene, dobiš nove 

predmete in učitelji postanejo bolj »zateženi«. Najtežje se je privaditi na popoldansko ponavljanje snovi. 

Najhuje je, ko se sošolci v lepem vremenu zunaj igrajo, sam pa se moraš učiti, saj si lahko naslednji dan 

vprašan na primer slovenščino. Še huje je, ko se moraš naučiti reči ne. Ko te sošolci pokličejo, če greš z 

njimi v park na sladoled, in veš, da se moraš naučiti določeno snov, se je zelo težko odreči takšni sladki 

ponudbi. Sploh zato, ker te želijo zvabiti iz sobe na sto različnih načinov. 

 A zato je na preži sitna mama, ki ne dovoli, da greš ven. Zato greš nazaj v sobo, zapreš vrata in začneš 

brati snov. Zelo težko je ostati zbran ravno takrat, ko vstopaš v puberteto in tudi takrat, ko si v njej. Zdi se 

ti, da imaš največje težave na svetu, in šola ti vse skupaj samo otežuje. Ampak učenje se ti na koncu le 

izplača, saj dobiš dobro oceno. Ni lepšega, ko učitelj izgovori besede: »Sedi, pet.« Za nekatere ni lepšega, 

ko reče učitelj »sedi, štiri» ali »sedi, tri«. Ampak petice se vsi najbolj razveselimo.  

V tem trenutku se še večina otrok ne zaveda, kako smo lahko srečni, da se šolamo. Veliko otrok na žalost 

še vedno nima te možnosti. Biti izšolan, torej da imaš končano tudi fakulteto, je danes zlata vredno. Ko 

sem prej omenila, da so starši in učitelji »zateženi« – ko bomo prejeli v roko diplomo, bo misel na 

»zateženost« izginila, saj se bomo začeli zavedati, da so to počeli za naše dobro. Iz šolskih klopi nam bodo 

na koncu ostali sami lepi spomini. Ker smo spoznali prve prave prijatelje, imeli šolske romance in razne 

dogodivščine, ki smo jih ušpičili med odmori in poukom. Vse to, kar nam bo ostalo lepega v spominu, 

bomo najprej razlagali svojim mlajšim bratom in sestram, nato svojim otrokom in nazadnje še vnukom. 

Vse to je en velik začaran krog. 

Eva Vujasinović 

_____________________________________________________________________________________ 

PŠ REČICA 

Petjin kolesarski izlet 

Petja je mala, navihana in prikupna deklica.  

Najbolj ji je všeč, ko je sama doma. Povedala je, da ima 11.555 

klobukov za vsako priložnost. Kolo je dobila prejšnji teden za 

rojstni dan. Ko se je šla vozit, je pozabila na čelado. Medtem je 

policist Srečko lovil barabina z ulice. Zraven znaka prepovedano 

kolesarjenje, je Petja parkirala svoje kolo. Policist se je spraševal, 

čigavo je. Povedala mu je, da je njeno. Nato jo je policist naučil, 

kako se uporablja prometno palico in varno kolesari.  

 

Anja Jager 

 



Kratkočasnik 

29. februar 2016 

 

SANJE 

Šola 

Z veliko žlico smo že zajeli drugo polletje v šoli, ki nas navdaja s pričakovanjem, pomladjo, 

predvsem pa s preizkusi znanja in spraševanji. Zato sem se odločila, da bom ta mesec razložila sanje 

o šoli, ocenah in učiteljih. 

Šola na splošno v sanjah simbolizira naše znanje, ki smo ga v življenju pridobili, koliko smo napredovali. 

Lahko tudi opozarja na naše osebne izkušnje, iz katerih se nismo veliko naučili ali jih ne razumemo. A 

zavedajmo se, da v tej šoli ni prišepetavanja ali narekovanja niti »špricanja«. Šola kot simbol mladosti in 

čustvene nezrelosti lahko vzbuja občutke sreče ali skrbi, sanje nas opozarjajo na naloženo delo in na 

preizkušnje, ki jih doživljamo na duševnem področju. 

_____________________________________________________________________________________ 

Seveda imajo razna dejanja v šoli tudi svoj poseben pomen: 

Če v sanjah samo vidimo šolo, nam napovedujejo skrbi, jezo in prevaro. 

Če šolo samo iščemo, nam sanje namigujejo, da čutimo močno notranjo potrebo, da bi napredovali, ali se 

že dolgo časa počutimo, kot da bi nekje obstali in da ne izkoriščamo vseh svojih potencialov. 

Če smo namenjeni vanjo s šolsko torbo in z vsemi ostalimi pripomočki, podzavest izraža skrb za 

prihodnost. 

Če v njej poučujemo ali vidimo učitelja, ga ne ignorirajmo, saj je to lik, ki pomeni avtoriteto in izraža 

odobravanje ali neodobravanje. Predstavlja enega od staršev ali delodajalca, lahko tudi človeka, ki nas 

vodi ali kaznuje. Morda nam sporoča pomemben nauk, kar pomeni, da moramo prisluhniti. Podzavest nas 

simbolično svari pred nekim zavoženim položajem in nam skuša pokazati pot. 

Če poslušamo predavanje, nam sanje govorijo, da moramo o nečem dobiti svoje mnenje ali pa so sanje 

naša resnična reakcija na neko mnenje. 

Če nestrpno dvigujemo roko v prvi vrsti, nam sanje kažejo hrepenenje po pozornosti in priložnosti, da bi 

se izkazali. 

Če šolski zvonec naznanja konec pouka, podzavest čuti olajšanje, da je preizkusnega obdobja v našem 

življenju konec. 

Če odhajamo iz šole, nam sanje hočejo povedati, da bomo kmalu našli uspešno rešitev težav in strahu. 

Če izostajamo iz šole, nam podzavest izraža duševno stisko, ko se upiramo nujnim spremembam v 

vsakdanjem življenju. 

Če se nam sanja o tem, da smo bili kaznovani v šoli, to kaže na podrejanje učitelju kot strogemu 

očetovskemu liku. 

Če sanjamo, da smo dobili šolsko spričevalo, nam sanje namigujejo, da nas pretirano skrbi, kaj nekdo 

misli o nas. 

Če sanjamo, da je naša šola uničena ali porušena, to predstavlja zlom mladostnih iluzij, sanje poudarjajo, 

da se ne smemo oklepati preteklosti, ampak moramo gledati naprej. 

Katja Pajk 

Risba: Špela Videc 
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BRIHTNE GLAVCE 

Pusta ni brez … 

1. Na kateri dan v tednu je vedno pust? 

N) Soboto. 

Z) Ponedeljek. 

P) Torek. 

 

 

2. Kaj je značilna slaščica za pust? 

O) Lizika. 

U) Krof. 

I) Čokolada. 

 

 

3. Kaj je pust? 

S) Star ljudski običaj. 

C) Novejši običaj za otroke. 

V) Nova igra. 

 

 

4. Značilen pregovor za pust je … 

M) … osel gre samo enkrat na led. 

T) … če maškare visoko skačejo, bo lan 

visok, če divje plešejo, bo repa debela. 

A) … ena lastovka še ne prinese pomladi. 

 

 

5. Kaj si nadenemo za pust? 

N) Larfo. 

T) Pero. 

K) Jabolko. 

 

 

6. Kje se je začelo valentinovo? 

G) V Nemčiji. 

F) Na Poljskem. 

E) V Rimu. 

 

 

7. Kaj pri svojem delu potrebuje frizer? 

M) Škarje. 

V) Vilice. 

P) Mikrofon. 

 

 

8. Glavno mesto Belgije je: 

D) Pariz. 

A) Bruselj. 

Ž) Dunaj. 

 

 

9. Kaj je srp? 

S) Staro kmečko orodje. 

D) Staro kmečko orožje. 

L) Staro kmečko igralo. 

 

 

10. Kaj praznujemo 8. februarja? 

U) Dan Primoža Trubarja. 

K) Dan Franceta Prešerna. 

I) Dan Ivane Kobilice. 

 

11.  Kdaj se je rodil France Prešeren? 

E) 3. 12. 1800 

Z) 5. 4. 1832 

A) 9. 7. 1822 
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Nika Novak 
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NASMEH DO UŠES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

          Barbara Grešak 

Kakšni koraki so 

potrebni, če srečaš 

volka? 

Čim daljši! 

»Kako lepo, da po petdesetih 

letih zakona svoji ženi rečeš 

draga.« 

»Kaj pa naj, ko pa se tako 

redko spomnim, kako ji je 

ime.« 

 

Zdravnik vpraša bolnika: »Koliko 

tehtate?« 

» Z očali 76 kilogramov,« mu 

odgovori. 

»In koliko brez očal?« 

»Ne vem, ker ne vidim ...« 

»To so bili časi. Vse ženske 

so tekale za menoj,« razlaga 

Karel prijatelju.  

»Kdaj se je to nehalo?« 

»Ko sem se odločil, da ne 

bom več kradel torbic.« 

 


