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Tih, tih je gozd jeseni,
tako tih, da slišiš,
kako listje pada
in kako si kostanj
bodeco srajčico odpenja,
kako goba v mahu
gnezdece si dela
in kako ciklama nežna
vzdiha in umira.

Tih, tih je gozd jeseni,
tako tih, da slišiš,
kako kaplje rose
v pajčevino se lovijo,
kako pticam v letu
perutnice zadrhtijo,
in naj zajček še tako previdno
suhe veje preskakuje  
po vsem tihem, vedno tišjem gozdu
se šuštenje čuje.

Neža Maurer

Gozd jeseni
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Učenke in učenci, učiteljice, 
učitelji in starši, pozdravljeni!

Zdaj, ko se že poznamo, ko smo skupaj prepotovali toliko lepih
stezic slovenskih besed, vam ob začetku novega šolskega leta
ponujam nov izziv. Ponujam vam pisano mavrico pesmic, zgod-
bic, dvogovorov in nalog, pisano mavrico zanimivega branja in
učenja slovenskega jezika.

Skupaj bomo potovali skozi letne čase. Jesen nam podarja polno
naročje plodov, šolska vrata so na stežaj odprta. V zimo nam ki -
majo prijazni snežaki z Miklavžem, Božičkom in novimi koledarji,
pomlad pa diši po trobenticah, zvončkih in praznikih. V poletje se
popeljemo z belimi barčicami in občudujemo skrivnostno lepoto
morskih modrin...

Vse pa je povedano, zapeto ali zaigrano v slovenskem jeziku,
lepem, domačem jeziku, materinščini vaših staršev in starih star -
šev, dragi šolarji; v slovenski materinščini, ki jo bo tudi to berilce
poskušalo, s pomočjo vaših prizadevnih učiteljic in učiteljev,
buditi v vas kot spečo princesko... V lepih pravljicah pa se vse
princeske zbudijo... 

Tudi to berilo se obrača prav tako na vas, dragi starši; v pripada-
jočem delovnem zvezku so naloge, pri katerih boste vašim otro -
kom priskočili na pomoč. Veselite se z njimi vsake nove slovenske
besede, kajti samo z vašo podporo bodo v šoli uspešni. Uspeh pa
pomeni nove priložnosti in zadovoljstvo za vse. Ob tem berilu vam
vsem želim mnogo prijetnih ur!

Valerija Perger

314

Jesenske vremenske napovedi – pregovori

Se zgodaj selijo ptiči,
huda bo zima o božiči.

Do vseh svetih grdo,
po vseh svetih lepo.

Če listje hitro odleti,
vsak naj zime se boji.

Ko žerjav leti na tuje,
brž se zima približuje.

Veliko in malo

Lepa rumena in zelo velika buča na polju je sijala od ponosa. „Phhh! Prazna
buča!” se ji je posmehoval lešnik: „Jaz sem visoko na veji in poln jedrca.”

Še isti dan je poljska miška zvrtala luknjo v bučo. V njeni notranjosti si je
uredila prijazen domek in še je imela polno semenja za čez zimo.

Še isti dan je prilezel do lešnika črviček in
zlezel vanj, tako da je lešnik postal piš kav,
prazen in brez moči. Padel je z veje, in
konec.

Napuh ne gleda na velikost, ampak zleze
kamorkoli.

To, kar je onemu prazno, je lahko
drugemu dom.

Marko Kravos
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Jesen ti prekrasna
si polna dobrot:
končano je delo,
saj žito je zrelo,
rodila je trta,
drevo sredi vrta
nam žlahtni da plod.

Jesen

12

Jesenski veter

Veter jesenski sem!
Kamor hočem, lahko grem.
Lahko divjam,
lahko se valjam po tleh, lahko liste trgam z dreves,
lahko se jočem ali hahljam.
Lahko počnem vse,
kar hočem in znam. Samo v hiše ne smem...
Zato sem včasih hladen in sam.

Neža Maurer

Jesen

Jesen je lepa, pisana in zanimiva. Narava se spreminja. Z dreves pada pisano listje:
ru meno, rdeče, rjavo. Ptice odletijo v južne kraje. Postaja hladneje. Največ dela ima -
jo kmetje. Delajo na njivah, v gozdovih, v sadovnjakih in vinogradih ter na vrtovih.

Na njivah pospravljajo poljske pridelke: trgajo koruzo, kopljejo krompir,
pulijo peso, korenje, repo in kolerabo. Ko so pridelki pospravljeni, njive pre-
orjejo in posejejo ozimna žita: pšenico, rž in ječmen.

V gozdovih pripravljajo drva (sekajo, žagajo), da bodo imeli v hladnih zim-
skih mesecih dovolj kurjave. Zelo radi tudi nabirajo gobe: jurčke, lisičke,
dežnikarice, sirovke in jesenske sivke (siroutice).

V sadovnjakih pobirajo in trgajo jesensko sadje, jabolka, hruške in slive.
V vinogradih trgajo grozdje. Trgatev je najlepše jesensko opravilo, pravi

domači praznik. Škoda, da v Porabju ni vinogradov. A na trgatev lahko gremo
v Slovenijo, na Goričko. Tam so lepi vinogradi s sladkim grozdjem, iz katere-
ga stiskajo mošt. Ko mošt zavre, postane vino.

Na vrtovih delajo gospodinje (kmetice). Pospravljajo jesensko zelenjavo in jo
shranjujejo za zimo. Pridnim gospodinjam je na vrtovih zraslo mnogo vrst
zelenjave: česen, čebula, paprika, feferoni, paradižnik, jajčevci, cvetača, ohrovt,
grah, fižol, rdeča pesa, solata, endivija, radič, bučke, korenje, peteršilj, zelena,
kumarice, špinača, redkev, koleraba, krompir, por in še kaj.

Tudi gozdne živali si pripravljajo ozimnico. Posebno pridne so veverice.
Srne, jeleni, zajci, fazani in divji prašiči si postrežejo s poljskimi pridelki in
naredijo na njivah mnogo škode.

Jesen je zelo lep letni čas, vsi pa komaj čakamo zimo, ko bomo mnogo
počivali in praznovali.
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Kekčeva pesem

6

Čas je zlato

Pred tristo leti je živel modrijan, ki je imel v svoji delovni sobi tri stenske ure. 
Nekoč ga je obiskal vsiljiv tujec iz daljnje dežele. Ko je videl, koliko ur ima
modrec, ga je zelo začuden vprašal: „Čemu ti bodo vse te ure?”

„Saj jih ni preveč!” je odvrnil belolasi modrijan in dodal: „Poglej! Ura na
levi močno zaostaja. Poslužujem se je vselej, kadar me obiščejo prijatelji, s
katerimi rad pomodrujem. Zato želim, da se zadržijo pri meni čim dalje. 

Ura na sredini pa gre do sekunde natančno. Zato jo uporabljam, kadar sem
kam povabljen. Nevljuden bi bil, če bi s svojim zamujanjem po nepotrebnem
žalostil ljubeznivega gostitelja.”

„In ura na desni?” je bil še bolj radoveden tujec. 
„Ta ura močno prehiteva,” je pojasnil že nekoliko utrujeni modrijan. „Nanjo

pogledujem vsakokrat, kadar mi kdo z neumnimi vprašanji krade nadvse
dragoceni čas ... Me razumeš, prijatelj moj?”

Vojan Tihomir Arhar

Prvi šolski dan

Kakšen dan je tale dan
z jarkim soncem obsijan?
Kaj Tomažek bled je v lice?
Kaj tak zgodaj danes ptice
so zapele? in budilke?
So preizkušale glasilke?
Kaj je obnovilo ceste,
da so lepe kot neveste,
polne, hrupne in nemirne
od radosti neizmerne?
In ta stražnik na križišču?
Je otrpnil? V takem vrišču
se ne gane! Venomer
kaže samo v eno smer,
kamor jadrno drve

torbe, kape, čepice.
Kam prijatelji, hitite?
Kakšen dan je to, recite!?
To je prvi šolski dan,
pa je s soncem obsijan,
pa Tomažek bled je v lice,
pa tak zgodaj danes ptice
so zapele in budilke
skoro uničile glasilke,
pa okitile se ceste,
da so lepe kot neveste.
In ta stražnik na križišču?
Ni otrpnil v silnem vrišču,
le učencem venomer
kaže v šolo pravo smer.

Tone Pavček
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Koledar

Na začetku leta dobimo nov koledar. Lahko je majhen, na enem listu, na njem
so samo meseci, tedni in dnevi. Koledar je lahko tudi v obliki knjige. Takšen
je Porabski koledar, ki ga dobimo za darilo ob novem letu.

Koledar nam kaže mesece in tedne. Kako se po slovensko imenujejo mese-
ci? Januar, februar in tako dalje. To že morate vedeti. Slovenci imamo tudi
čisto svoja imena za mesece, ta pa so: prosinec, svečan, sušec, mali traven,
veliki traven, rožnik, mali srpan, veliki srpan, kimovec, vinotok, listopad,
gruden. To so čisto slovenska imena za mesece. Kaj pomenijo? Razlage
poiščite v Slovarju SKJ!

Koledarji nam kažejo delavnike (delovne dneve), nedelje in praznike. Šol-
ski koledar nam kaže tudi počitnice. Koledar kaže letne čase. Šolarji nosijo
koledarje v torbah. Učiteljica ima koledar na mizi. Oče ima koledar v žepu,
reče mu žepni koledar. Doma visi koledar na steni. To je stenski koledar.

10

Obisk

„Dobro jutro, stric PONEDELJEK,
boter TOREK je že vstal?”
„Prav zares, soseda SREDA,
dobro se je nasmrčal,
pa je prišel ponj ČETRTEK,
k ujcu PETKU
sta odšla,
na križišču sredi pota
se pridruži še SOBOTA,
ta pripelje še mesarja
in zakoljejo komarja,
naredijo krvavice,
klobasice, pečenice,
saj bo jutri dan veselja 
v vas prispe gospa NEDELJA.”

Albert Širok

Ure

Zjutraj, ko zbudim se spet,
vem, da ura bije

5
Kadar k zajtrku se usedem,
vem, da ura bije

7
V razred planil že težko sem,
ko je ura bila

8
V šoli čas pohaja leno,
predno ura bije

1
Šolski zvonec nas pomiri,
kadar ura bije

4
Knjige stran! Zdaj gremo jest,
saj že ura bije

6

Ata pravi: „Bo že red?”
Hitro spat je že

9

Stana Vinšek
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11

Kekčeva pesem

6

Čas je zlato

Pred tristo leti je živel modrijan, ki je imel v svoji delovni sobi tri stenske ure. 
Nekoč ga je obiskal vsiljiv tujec iz daljnje dežele. Ko je videl, koliko ur ima
modrec, ga je zelo začuden vprašal: „Čemu ti bodo vse te ure?”

„Saj jih ni preveč!” je odvrnil belolasi modrijan in dodal: „Poglej! Ura na
levi močno zaostaja. Poslužujem se je vselej, kadar me obiščejo prijatelji, s
katerimi rad pomodrujem. Zato želim, da se zadržijo pri meni čim dalje. 

Ura na sredini pa gre do sekunde natančno. Zato jo uporabljam, kadar sem
kam povabljen. Nevljuden bi bil, če bi s svojim zamujanjem po nepotrebnem
žalostil ljubeznivega gostitelja.”

„In ura na desni?” je bil še bolj radoveden tujec. 
„Ta ura močno prehiteva,” je pojasnil že nekoliko utrujeni modrijan. „Nanjo

pogledujem vsakokrat, kadar mi kdo z neumnimi vprašanji krade nadvse
dragoceni čas ... Me razumeš, prijatelj moj?”

Vojan Tihomir Arhar

Prvi šolski dan

Kakšen dan je tale dan
z jarkim soncem obsijan?
Kaj Tomažek bled je v lice?
Kaj tak zgodaj danes ptice
so zapele? in budilke?
So preizkušale glasilke?
Kaj je obnovilo ceste,
da so lepe kot neveste,
polne, hrupne in nemirne
od radosti neizmerne?
In ta stražnik na križišču?
Je otrpnil? V takem vrišču
se ne gane! Venomer
kaže samo v eno smer,
kamor jadrno drve

torbe, kape, čepice.
Kam prijatelji, hitite?
Kakšen dan je to, recite!?
To je prvi šolski dan,
pa je s soncem obsijan,
pa Tomažek bled je v lice,
pa tak zgodaj danes ptice
so zapele in budilke
skoro uničile glasilke,
pa okitile se ceste,
da so lepe kot neveste.
In ta stražnik na križišču?
Ni otrpnil v silnem vrišču,
le učencem venomer
kaže v šolo pravo smer.

Tone Pavček
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98

Meseci v letu

JANUARJA si želimo
dobro srečo, kratko zimo.

FEBRUAR pripelje pusta,
s krofi si mašimo usta.

V MARCU sonce dobre volje
vabi nas na vrt in polje.

Zemljo moči dež APRILA,
da bogato bo rodila.

Praznik dela, veselje MAJA,
moč in voljo nam poraja.

JUNIJ nam zakuri vroče,
v potok, morje se nam hoče.

Šole JULIJA zaprimo,
da si glave ohladimo!

Še AVGUSTA se potimo,
bliska, toče se bojimo.

V šolo že SEPTEMBER kliče
bistre fante in dekliče.

Grozdje je OKTOBRA sladko, 
sonce meri pot si kratko.

Hlad NOVEMBER nam prinaša,
mrtve objema misel naša.

Sneg DECEMBER nam obeta
za veseli konec leta.

Fran Roš

Letni časi

POMLAD je dekle rožnih lic,
smeje natrosi nam cvetlic,
izvabi v bujno nas brstenje
med mlado popje in zelenje.

Je krepka delavka POLETJE,
ki v sad spreminja vsako cvetje,
bogate njive obdeluje
in žito v snope povezuje.

JESEN je zgarana kmetica,
v obleki pisani stopica,
pridelke urno z njiv pobira,
na zimo v strahu se ozira.

Je ZIMA starka v halji beli,
je sneg prinesla vsej deželi;
in ko zakihne zdaj: ha-či!
jesen odpihne, da zbeži.

Danilo Gorinšek

Kaj nam prinesejo meseci

Januarja novo le . .
se prične;
februarja pu . . veseli
skozi mesto gre.
Marca nežni zv . . . . .
že cveti;
aprila včasih so . . . sije,
včasih pa grmi;
maja naš vr . je
ves cvetoč;
junija dan najdaljši je
najkrajša n . . ;
julija se poč . . . . . .

koj začno;
avgusta se v vo . . 
kopljemo;
septembra v šo . .
spet sedimo;

oktobra z drevja sa . . .
še dobimo;
novembra vsa narava iz me . . .
plašč odene si;
decembra v snegu
ot . . .  se smeji.

Herman Germ

1-16:1-16.qxd  9/4/2009  10:57 AM  Page 8

98

Meseci v letu

JANUARJA si želimo
dobro srečo, kratko zimo.

FEBRUAR pripelje pusta,
s krofi si mašimo usta.

V MARCU sonce dobre volje
vabi nas na vrt in polje.

Zemljo moči dež APRILA,
da bogato bo rodila.

Praznik dela, veselje MAJA,
moč in voljo nam poraja.

JUNIJ nam zakuri vroče,
v potok, morje se nam hoče.

Šole JULIJA zaprimo,
da si glave ohladimo!

Še AVGUSTA se potimo,
bliska, toče se bojimo.

V šolo že SEPTEMBER kliče
bistre fante in dekliče.

Grozdje je OKTOBRA sladko, 
sonce meri pot si kratko.

Hlad NOVEMBER nam prinaša,
mrtve objema misel naša.

Sneg DECEMBER nam obeta
za veseli konec leta.

Fran Roš

Letni časi

POMLAD je dekle rožnih lic,
smeje natrosi nam cvetlic,
izvabi v bujno nas brstenje
med mlado popje in zelenje.

Je krepka delavka POLETJE,
ki v sad spreminja vsako cvetje,
bogate njive obdeluje
in žito v snope povezuje.

JESEN je zgarana kmetica,
v obleki pisani stopica,
pridelke urno z njiv pobira,
na zimo v strahu se ozira.

Je ZIMA starka v halji beli,
je sneg prinesla vsej deželi;
in ko zakihne zdaj: ha-či!
jesen odpihne, da zbeži.

Danilo Gorinšek

Kaj nam prinesejo meseci

Januarja novo le . .
se prične;
februarja pu . . veseli
skozi mesto gre.
Marca nežni zv . . . . .
že cveti;
aprila včasih so . . . sije,
včasih pa grmi;
maja naš vr . je
ves cvetoč;
junija dan najdaljši je
najkrajša n . . ;
julija se poč . . . . . .

koj začno;
avgusta se v vo . . 
kopljemo;
septembra v šo . .
spet sedimo;

oktobra z drevja sa . . .
še dobimo;
novembra vsa narava iz me . . .
plašč odene si;
decembra v snegu
ot . . .  se smeji.

Herman Germ

1-16:1-16.qxd  9/4/2009  10:57 AM  Page 8

98

Meseci v letu

JANUARJA si želimo
dobro srečo, kratko zimo.

FEBRUAR pripelje pusta,
s krofi si mašimo usta.

V MARCU sonce dobre volje
vabi nas na vrt in polje.

Zemljo moči dež APRILA,
da bogato bo rodila.

Praznik dela, veselje MAJA,
moč in voljo nam poraja.

JUNIJ nam zakuri vroče,
v potok, morje se nam hoče.

Šole JULIJA zaprimo,
da si glave ohladimo!

Še AVGUSTA se potimo,
bliska, toče se bojimo.

V šolo že SEPTEMBER kliče
bistre fante in dekliče.

Grozdje je OKTOBRA sladko, 
sonce meri pot si kratko.

Hlad NOVEMBER nam prinaša,
mrtve objema misel naša.

Sneg DECEMBER nam obeta
za veseli konec leta.

Fran Roš

Letni časi

POMLAD je dekle rožnih lic,
smeje natrosi nam cvetlic,
izvabi v bujno nas brstenje
med mlado popje in zelenje.

Je krepka delavka POLETJE,
ki v sad spreminja vsako cvetje,
bogate njive obdeluje
in žito v snope povezuje.

JESEN je zgarana kmetica,
v obleki pisani stopica,
pridelke urno z njiv pobira,
na zimo v strahu se ozira.

Je ZIMA starka v halji beli,
je sneg prinesla vsej deželi;
in ko zakihne zdaj: ha-či!
jesen odpihne, da zbeži.

Danilo Gorinšek

Kaj nam prinesejo meseci

Januarja novo le . .
se prične;
februarja pu . . veseli
skozi mesto gre.
Marca nežni zv . . . . .
že cveti;
aprila včasih so . . . sije,
včasih pa grmi;
maja naš vr . je
ves cvetoč;
junija dan najdaljši je
najkrajša n . . ;
julija se poč . . . . . .

koj začno;
avgusta se v vo . . 
kopljemo;
septembra v šo . .
spet sedimo;

oktobra z drevja sa . . .
še dobimo;
novembra vsa narava iz me . . .
plašč odene si;
decembra v snegu
ot . . .  se smeji.

Herman Germ

1-16:1-16.qxd  9/4/2009  10:57 AM  Page 8

98

Meseci v letu

JANUARJA si želimo
dobro srečo, kratko zimo.

FEBRUAR pripelje pusta,
s krofi si mašimo usta.

V MARCU sonce dobre volje
vabi nas na vrt in polje.

Zemljo moči dež APRILA,
da bogato bo rodila.

Praznik dela, veselje MAJA,
moč in voljo nam poraja.

JUNIJ nam zakuri vroče,
v potok, morje se nam hoče.

Šole JULIJA zaprimo,
da si glave ohladimo!

Še AVGUSTA se potimo,
bliska, toče se bojimo.

V šolo že SEPTEMBER kliče
bistre fante in dekliče.

Grozdje je OKTOBRA sladko, 
sonce meri pot si kratko.

Hlad NOVEMBER nam prinaša,
mrtve objema misel naša.

Sneg DECEMBER nam obeta
za veseli konec leta.

Fran Roš

Letni časi

POMLAD je dekle rožnih lic,
smeje natrosi nam cvetlic,
izvabi v bujno nas brstenje
med mlado popje in zelenje.

Je krepka delavka POLETJE,
ki v sad spreminja vsako cvetje,
bogate njive obdeluje
in žito v snope povezuje.

JESEN je zgarana kmetica,
v obleki pisani stopica,
pridelke urno z njiv pobira,
na zimo v strahu se ozira.

Je ZIMA starka v halji beli,
je sneg prinesla vsej deželi;
in ko zakihne zdaj: ha-či!
jesen odpihne, da zbeži.

Danilo Gorinšek

Kaj nam prinesejo meseci

Januarja novo le . .
se prične;
februarja pu . . veseli
skozi mesto gre.
Marca nežni zv . . . . .
že cveti;
aprila včasih so . . . sije,
včasih pa grmi;
maja naš vr . je
ves cvetoč;
junija dan najdaljši je
najkrajša n . . ;
julija se poč . . . . . .

koj začno;
avgusta se v vo . . 
kopljemo;
septembra v šo . .
spet sedimo;

oktobra z drevja sa . . .
še dobimo;
novembra vsa narava iz me . . .
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11

Kekčeva pesem

6

Čas je zlato

Pred tristo leti je živel modrijan, ki je imel v svoji delovni sobi tri stenske ure. 
Nekoč ga je obiskal vsiljiv tujec iz daljnje dežele. Ko je videl, koliko ur ima
modrec, ga je zelo začuden vprašal: „Čemu ti bodo vse te ure?”

„Saj jih ni preveč!” je odvrnil belolasi modrijan in dodal: „Poglej! Ura na
levi močno zaostaja. Poslužujem se je vselej, kadar me obiščejo prijatelji, s
katerimi rad pomodrujem. Zato želim, da se zadržijo pri meni čim dalje. 

Ura na sredini pa gre do sekunde natančno. Zato jo uporabljam, kadar sem
kam povabljen. Nevljuden bi bil, če bi s svojim zamujanjem po nepotrebnem
žalostil ljubeznivega gostitelja.”

„In ura na desni?” je bil še bolj radoveden tujec. 
„Ta ura močno prehiteva,” je pojasnil že nekoliko utrujeni modrijan. „Nanjo

pogledujem vsakokrat, kadar mi kdo z neumnimi vprašanji krade nadvse
dragoceni čas ... Me razumeš, prijatelj moj?”

Vojan Tihomir Arhar

Prvi šolski dan

Kakšen dan je tale dan
z jarkim soncem obsijan?
Kaj Tomažek bled je v lice?
Kaj tak zgodaj danes ptice
so zapele? in budilke?
So preizkušale glasilke?
Kaj je obnovilo ceste,
da so lepe kot neveste,
polne, hrupne in nemirne
od radosti neizmerne?
In ta stražnik na križišču?
Je otrpnil? V takem vrišču
se ne gane! Venomer
kaže samo v eno smer,
kamor jadrno drve

torbe, kape, čepice.
Kam prijatelji, hitite?
Kakšen dan je to, recite!?
To je prvi šolski dan,
pa je s soncem obsijan,
pa Tomažek bled je v lice,
pa tak zgodaj danes ptice
so zapele in budilke
skoro uničile glasilke,
pa okitile se ceste,
da so lepe kot neveste.
In ta stražnik na križišču?
Ni otrpnil v silnem vrišču,
le učencem venomer
kaže v šolo pravo smer.

Tone Pavček
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7

Koledar

Na začetku leta dobimo nov koledar. Lahko je majhen, na enem listu, na njem
so samo meseci, tedni in dnevi. Koledar je lahko tudi v obliki knjige. Takšen
je Porabski koledar, ki ga dobimo za darilo ob novem letu.

Koledar nam kaže mesece in tedne. Kako se po slovensko imenujejo mese-
ci? Januar, februar in tako dalje. To že morate vedeti. Slovenci imamo tudi
čisto svoja imena za mesece, ta pa so: prosinec, svečan, sušec, mali traven,
veliki traven, rožnik, mali srpan, veliki srpan, kimovec, vinotok, listopad,
gruden. To so čisto slovenska imena za mesece. Kaj pomenijo? Razlage
poiščite v Slovarju SKJ!

Koledarji nam kažejo delavnike (delovne dneve), nedelje in praznike. Šol-
ski koledar nam kaže tudi počitnice. Koledar kaže letne čase. Šolarji nosijo
koledarje v torbah. Učiteljica ima koledar na mizi. Oče ima koledar v žepu,
reče mu žepni koledar. Doma visi koledar na steni. To je stenski koledar.

10

Obisk

„Dobro jutro, stric PONEDELJEK,
boter TOREK je že vstal?”
„Prav zares, soseda SREDA,
dobro se je nasmrčal,
pa je prišel ponj ČETRTEK,
k ujcu PETKU
sta odšla,
na križišču sredi pota
se pridruži še SOBOTA,
ta pripelje še mesarja
in zakoljejo komarja,
naredijo krvavice,
klobasice, pečenice,
saj bo jutri dan veselja 
v vas prispe gospa NEDELJA.”

Albert Širok

Ure

Zjutraj, ko zbudim se spet,
vem, da ura bije

5
Kadar k zajtrku se usedem,
vem, da ura bije

7
V razred planil že težko sem,
ko je ura bila

8
V šoli čas pohaja leno,
predno ura bije

1
Šolski zvonec nas pomiri,
kadar ura bije

4
Knjige stran! Zdaj gremo jest,
saj že ura bije

6

Ata pravi: „Bo že red?”
Hitro spat je že

9

Stana Vinšek
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pa tak zgodaj danes ptice
so zapele in budilke
skoro uničile glasilke,
pa okitile se ceste,
da so lepe kot neveste.
In ta stražnik na križišču?
Ni otrpnil v silnem vrišču,
le učencem venomer
kaže v šolo pravo smer.

Tone Pavček
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7

Koledar

Na začetku leta dobimo nov koledar. Lahko je majhen, na enem listu, na njem
so samo meseci, tedni in dnevi. Koledar je lahko tudi v obliki knjige. Takšen
je Porabski koledar, ki ga dobimo za darilo ob novem letu.

Koledar nam kaže mesece in tedne. Kako se po slovensko imenujejo mese-
ci? Januar, februar in tako dalje. To že morate vedeti. Slovenci imamo tudi
čisto svoja imena za mesece, ta pa so: prosinec, svečan, sušec, mali traven,
veliki traven, rožnik, mali srpan, veliki srpan, kimovec, vinotok, listopad,
gruden. To so čisto slovenska imena za mesece. Kaj pomenijo? Razlage
poiščite v Slovarju SKJ!

Koledarji nam kažejo delavnike (delovne dneve), nedelje in praznike. Šol-
ski koledar nam kaže tudi počitnice. Koledar kaže letne čase. Šolarji nosijo
koledarje v torbah. Učiteljica ima koledar na mizi. Oče ima koledar v žepu,
reče mu žepni koledar. Doma visi koledar na steni. To je stenski koledar.

10

Obisk

„Dobro jutro, stric PONEDELJEK,
boter TOREK je že vstal?”
„Prav zares, soseda SREDA,
dobro se je nasmrčal,
pa je prišel ponj ČETRTEK,
k ujcu PETKU
sta odšla,
na križišču sredi pota
se pridruži še SOBOTA,
ta pripelje še mesarja
in zakoljejo komarja,
naredijo krvavice,
klobasice, pečenice,
saj bo jutri dan veselja 
v vas prispe gospa NEDELJA.”

Albert Širok

Ure

Zjutraj, ko zbudim se spet,
vem, da ura bije

5
Kadar k zajtrku se usedem,
vem, da ura bije

7
V razred planil že težko sem,
ko je ura bila

8
V šoli čas pohaja leno,
predno ura bije

1
Šolski zvonec nas pomiri,
kadar ura bije

4
Knjige stran! Zdaj gremo jest,
saj že ura bije

6

Ata pravi: „Bo že red?”
Hitro spat je že

9

Stana Vinšek
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5

Jesen ti prekrasna
si polna dobrot:
končano je delo,
saj žito je zrelo,
rodila je trta,
drevo sredi vrta
nam žlahtni da plod.

Jesen

12

Jesenski veter

Veter jesenski sem!
Kamor hočem, lahko grem.
Lahko divjam,
lahko se valjam po tleh, lahko liste trgam z dreves,
lahko se jočem ali hahljam.
Lahko počnem vse,
kar hočem in znam. Samo v hiše ne smem...
Zato sem včasih hladen in sam.

Neža Maurer

Jesen

Jesen je lepa, pisana in zanimiva. Narava se spreminja. Z dreves pada pisano listje:
ru meno, rdeče, rjavo. Ptice odletijo v južne kraje. Postaja hladneje. Največ dela ima -
jo kmetje. Delajo na njivah, v gozdovih, v sadovnjakih in vinogradih ter na vrtovih.

Na njivah pospravljajo poljske pridelke: trgajo koruzo, kopljejo krompir,
pulijo peso, korenje, repo in kolerabo. Ko so pridelki pospravljeni, njive pre-
orjejo in posejejo ozimna žita: pšenico, rž in ječmen.

V gozdovih pripravljajo drva (sekajo, žagajo), da bodo imeli v hladnih zim-
skih mesecih dovolj kurjave. Zelo radi tudi nabirajo gobe: jurčke, lisičke,
dežnikarice, sirovke in jesenske sivke (siroutice).

V sadovnjakih pobirajo in trgajo jesensko sadje, jabolka, hruške in slive.
V vinogradih trgajo grozdje. Trgatev je najlepše jesensko opravilo, pravi

domači praznik. Škoda, da v Porabju ni vinogradov. A na trgatev lahko gremo
v Slovenijo, na Goričko. Tam so lepi vinogradi s sladkim grozdjem, iz katere-
ga stiskajo mošt. Ko mošt zavre, postane vino.

Na vrtovih delajo gospodinje (kmetice). Pospravljajo jesensko zelenjavo in jo
shranjujejo za zimo. Pridnim gospodinjam je na vrtovih zraslo mnogo vrst
zelenjave: česen, čebula, paprika, feferoni, paradižnik, jajčevci, cvetača, ohrovt,
grah, fižol, rdeča pesa, solata, endivija, radič, bučke, korenje, peteršilj, zelena,
kumarice, špinača, redkev, koleraba, krompir, por in še kaj.

Tudi gozdne živali si pripravljajo ozimnico. Posebno pridne so veverice.
Srne, jeleni, zajci, fazani in divji prašiči si postrežejo s poljskimi pridelki in
naredijo na njivah mnogo škode.

Jesen je zelo lep letni čas, vsi pa komaj čakamo zimo, ko bomo mnogo
počivali in praznovali.
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Tisoč čudes
se v jeseni godi.
Jabolka, hruške
in grozdje zori.
Poljski pridelki
so godni za žetev.
Treba opraviti
novo bo setev.

Vse se umirja
na polju, livadi,
gozd, sadovnjak
in drugi nasadi.
Zemlja pa vedno
je mlada in živa,
v sebi moči 
za novo rast skriva.

Franc Princ

Jesen
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Učenke in učenci, učiteljice, 
učitelji in starši, pozdravljeni!

Zdaj, ko se že poznamo, ko smo skupaj prepotovali toliko lepih
stezic slovenskih besed, vam ob začetku novega šolskega leta
ponujam nov izziv. Ponujam vam pisano mavrico pesmic, zgod-
bic, dvogovorov in nalog, pisano mavrico zanimivega branja in
učenja slovenskega jezika.

Skupaj bomo potovali skozi letne čase. Jesen nam podarja polno
naročje plodov, šolska vrata so na stežaj odprta. V zimo nam ki -
majo prijazni snežaki z Miklavžem, Božičkom in novimi koledarji,
pomlad pa diši po trobenticah, zvončkih in praznikih. V poletje se
popeljemo z belimi barčicami in občudujemo skrivnostno lepoto
morskih modrin...

Vse pa je povedano, zapeto ali zaigrano v slovenskem jeziku,
lepem, domačem jeziku, materinščini vaših staršev in starih star -
šev, dragi šolarji; v slovenski materinščini, ki jo bo tudi to berilce
poskušalo, s pomočjo vaših prizadevnih učiteljic in učiteljev,
buditi v vas kot spečo princesko... V lepih pravljicah pa se vse
princeske zbudijo... 

Tudi to berilo se obrača prav tako na vas, dragi starši; v pripada-
jočem delovnem zvezku so naloge, pri katerih boste vašim otro -
kom priskočili na pomoč. Veselite se z njimi vsake nove slovenske
besede, kajti samo z vašo podporo bodo v šoli uspešni. Uspeh pa
pomeni nove priložnosti in zadovoljstvo za vse. Ob tem berilu vam
vsem želim mnogo prijetnih ur!

Valerija Perger

314

Jesenske vremenske napovedi – pregovori

Se zgodaj selijo ptiči,
huda bo zima o božiči.

Do vseh svetih grdo,
po vseh svetih lepo.

Če listje hitro odleti,
vsak naj zime se boji.

Ko žerjav leti na tuje,
brž se zima približuje.

Veliko in malo

Lepa rumena in zelo velika buča na polju je sijala od ponosa. „Phhh! Prazna
buča!” se ji je posmehoval lešnik: „Jaz sem visoko na veji in poln jedrca.”

Še isti dan je poljska miška zvrtala luknjo v bučo. V njeni notranjosti si je
uredila prijazen domek in še je imela polno semenja za čez zimo.

Še isti dan je prilezel do lešnika črviček in
zlezel vanj, tako da je lešnik postal piš kav,
prazen in brez moči. Padel je z veje, in
konec.

Napuh ne gleda na velikost, ampak zleze
kamorkoli.

To, kar je onemu prazno, je lahko
drugemu dom.

Marko Kravos
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Tih, tih je gozd jeseni,
tako tih, da slišiš,
kako listje pada
in kako si kostanj
bodeco srajčico odpenja,
kako goba v mahu
gnezdece si dela
in kako ciklama nežna
vzdiha in umira.

Tih, tih je gozd jeseni,
tako tih, da slišiš,
kako kaplje rose
v pajčevino se lovijo,
kako pticam v letu
perutnice zadrhtijo,
in naj zajček še tako previdno
suhe veje preskakuje  
po vsem tihem, vedno tišjem gozdu
se šuštenje čuje.

Neža Maurer

Gozd jeseni
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ponujam nov izziv. Ponujam vam pisano mavrico pesmic, zgod-
bic, dvogovorov in nalog, pisano mavrico zanimivega branja in
učenja slovenskega jezika.

Skupaj bomo potovali skozi letne čase. Jesen nam podarja polno
naročje plodov, šolska vrata so na stežaj odprta. V zimo nam ki -
majo prijazni snežaki z Miklavžem, Božičkom in novimi koledarji,
pomlad pa diši po trobenticah, zvončkih in praznikih. V poletje se
popeljemo z belimi barčicami in občudujemo skrivnostno lepoto
morskih modrin...
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poskušalo, s pomočjo vaših prizadevnih učiteljic in učiteljev,
buditi v vas kot spečo princesko... V lepih pravljicah pa se vse
princeske zbudijo... 

Tudi to berilo se obrača prav tako na vas, dragi starši; v pripada-
jočem delovnem zvezku so naloge, pri katerih boste vašim otro -
kom priskočili na pomoč. Veselite se z njimi vsake nove slovenske
besede, kajti samo z vašo podporo bodo v šoli uspešni. Uspeh pa
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jočem delovnem zvezku so naloge, pri katerih boste vašim otro -
kom priskočili na pomoč. Veselite se z njimi vsake nove slovenske
besede, kajti samo z vašo podporo bodo v šoli uspešni. Uspeh pa
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Še isti dan je prilezel do lešnika črviček in
zlezel vanj, tako da je lešnik postal piš kav,
prazen in brez moči. Padel je z veje, in
konec.

Napuh ne gleda na velikost, ampak zleze
kamorkoli.
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Valerija Perger

Pozdravljena,
slovenščina!

Berilo za 6. razred

Croatica, Budimpešta, 2009

16

Zelenjava

Na gredi je zrasla zelenjava. Mama jo shrani za zimo.
Krompir pobere v vreče. Korenje zagrebe v žagovino.
Grah olušči in zamrzne. Fižol tudi zamrzne.
Solato zavije v papir in zloži v košaro. Zelje nariba, da se skisa.
Zelišča posuši in spravi v kozarce. Česen in čebulo splete v kite in jih obesi.
Rdečo peso skuha in vloži v kozarce. V kozarcih so že vložene paprike in
kumare. Pozimi zemlja počiva, mi pa se veselimo pridelane zelenjave.

Milena Čik-Pipp

Zajčkova ozimnica

Zgodaj zjutraj Zajček Zlatko V strahu, da ga kdo zasači,
vzame košek in lopatko hitro zgrabi, v košek stlači
in s kolesom se odpelje dve najlepši zeljni glavi
do vasi, kjer raste zelje. in se brž domov odpravi.

Zdaj, ko sneg je v zajčjem logu,
Zlatko zleknjen v brlogu,
zeljne lističe grizlja
in na orglice igra.

Andrej Rozman Roza

1-16:1-16.qxd  9/4/2009  10:57 AM  Page 16

1732

Šumijo gozdovi domači
Šumijo gozdovi domači
in žito rumeno zori,
na polju prijaznem pa lipa,
oj, lipa zelena diši.

Nad mano pa sončece sije,
v daljavi žarijo gore,
v dolini potoček se vije,
veselo je moje srce.

Vasica domača in polje,
ko vračam se k tebi nazaj,
ti meni edina si sreča,
edini prijazni si kraj.

Šumijo gozdovi domači,
pod lipo cvetočo sedim
in gledam v polje prijazno
in zopet veselo živim.

Slovenska ljudska

Prvi sneg

Vse je belo. Vse je belo. Bela breza, bela gaz.
Vas in mesto, polje, log. Bela zvezda, beli cvet.
Cel dan, cel večer se belo Belobradi dedek Mraz.
lesketa vse naokrog. Beli ples snežink čez svet.

Vse je belo. Vse je belo.
Bela reka. Beli breg.
Cel dan, cel večer se belo
usipa tihi prvi sneg.

Gustav Krklec

Zima

Zima pride proti koncu leta, včasih že v oktobru. To je letni čas, ki se ga zelo
veselijo otroci. Zimski meseci so: december, januar in februar.

Zapade mnogo snega, mrzlo je, piha močan veter, ceste so bele in spolzke,
saj je na njih led. Vozniki avtomobilov, kamionov in avtobusov ne marajo
zime, saj po spolzkih cestah težko vozijo. Zimo pa imamo zelo radi otroci, saj
se lahko sankamo, smučamo in kepamo. Radi tudi delamo snežene može.
Moramo pa se toplo obleči, da ne bi zboleli. Oblečemo tople plašče in vetrovke,
na glave damo kape, okrog vratu šale, obujemo pa škornje. Roke nam grejejo
rokavice.

Pozimi narava spi. Spijo tudi nekatere živali, na primer medvedi, drugim
živalim, na primer pticam, srnam in zajcem, pa moramo dajati hrano. Pticam
pripravimo krmilnice. Njive, travniki, vrtovi in gozdovi počivajo pod snegom.

Zima je čas počitka in praznikov. Šolarji imamo tudi božične počitnice.
Praznujemo božič in novo leto. Komaj čakamo praznike, saj pridni otroci
dobijo za božič lepa darila. Tudi v šoli imamo praznovanje. Postavimo
božično drevo, ga lepo okrasimo, pripravimo program. Prijatelji se medseboj -
no obdarimo in si voščimo: vesel božič in srečno novo leto!

Zima je lepa, vesela, mrzla in zanimiva.
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Bela reka. Beli breg.
Cel dan, cel večer se belo
usipa tihi prvi sneg.

Gustav Krklec

Zima

Zima pride proti koncu leta, včasih že v oktobru. To je letni čas, ki se ga zelo
veselijo otroci. Zimski meseci so: december, januar in februar.

Zapade mnogo snega, mrzlo je, piha močan veter, ceste so bele in spolzke,
saj je na njih led. Vozniki avtomobilov, kamionov in avtobusov ne marajo
zime, saj po spolzkih cestah težko vozijo. Zimo pa imamo zelo radi otroci, saj
se lahko sankamo, smučamo in kepamo. Radi tudi delamo snežene može.
Moramo pa se toplo obleči, da ne bi zboleli. Oblečemo tople plašče in vetrovke,
na glave damo kape, okrog vratu šale, obujemo pa škornje. Roke nam grejejo
rokavice.

Pozimi narava spi. Spijo tudi nekatere živali, na primer medvedi, drugim
živalim, na primer pticam, srnam in zajcem, pa moramo dajati hrano. Pticam
pripravimo krmilnice. Njive, travniki, vrtovi in gozdovi počivajo pod snegom.

Zima je čas počitka in praznikov. Šolarji imamo tudi božične počitnice.
Praznujemo božič in novo leto. Komaj čakamo praznike, saj pridni otroci
dobijo za božič lepa darila. Tudi v šoli imamo praznovanje. Postavimo
božično drevo, ga lepo okrasimo, pripravimo program. Prijatelji se medseboj -
no obdarimo in si voščimo: vesel božič in srečno novo leto!

Zima je lepa, vesela, mrzla in zanimiva.
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Valerija Perger

Pozdravljena,
slovenščina!

Berilo za 6. razred

Croatica, Budimpešta, 2009

16

Zelenjava

Na gredi je zrasla zelenjava. Mama jo shrani za zimo.
Krompir pobere v vreče. Korenje zagrebe v žagovino.
Grah olušči in zamrzne. Fižol tudi zamrzne.
Solato zavije v papir in zloži v košaro. Zelje nariba, da se skisa.
Zelišča posuši in spravi v kozarce. Česen in čebulo splete v kite in jih obesi.
Rdečo peso skuha in vloži v kozarce. V kozarcih so že vložene paprike in
kumare. Pozimi zemlja počiva, mi pa se veselimo pridelane zelenjave.

Milena Čik-Pipp

Zajčkova ozimnica

Zgodaj zjutraj Zajček Zlatko V strahu, da ga kdo zasači,
vzame košek in lopatko hitro zgrabi, v košek stlači
in s kolesom se odpelje dve najlepši zeljni glavi
do vasi, kjer raste zelje. in se brž domov odpravi.

Zdaj, ko sneg je v zajčjem logu,
Zlatko zleknjen v brlogu,
zeljne lističe grizlja
in na orglice igra.

Andrej Rozman Roza
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Šumijo gozdovi domači
Šumijo gozdovi domači
in žito rumeno zori,
na polju prijaznem pa lipa,
oj, lipa zelena diši.

Nad mano pa sončece sije,
v daljavi žarijo gore,
v dolini potoček se vije,
veselo je moje srce.

Vasica domača in polje,
ko vračam se k tebi nazaj,
ti meni edina si sreča,
edini prijazni si kraj.

Šumijo gozdovi domači,
pod lipo cvetočo sedim
in gledam v polje prijazno
in zopet veselo živim.
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Moramo pa se toplo obleči, da ne bi zboleli. Oblečemo tople plašče in vetrovke,
na glave damo kape, okrog vratu šale, obujemo pa škornje. Roke nam grejejo
rokavice.

Pozimi narava spi. Spijo tudi nekatere živali, na primer medvedi, drugim
živalim, na primer pticam, srnam in zajcem, pa moramo dajati hrano. Pticam
pripravimo krmilnice. Njive, travniki, vrtovi in gozdovi počivajo pod snegom.

Zima je čas počitka in praznikov. Šolarji imamo tudi božične počitnice.
Praznujemo božič in novo leto. Komaj čakamo praznike, saj pridni otroci
dobijo za božič lepa darila. Tudi v šoli imamo praznovanje. Postavimo
božično drevo, ga lepo okrasimo, pripravimo program. Prijatelji se medseboj -
no obdarimo in si voščimo: vesel božič in srečno novo leto!

Zima je lepa, vesela, mrzla in zanimiva.

17-32:17-32.qxd  9/4/2009  10:59 AM  Page 32

Valerija Perger

Pozdravljena,
slovenščina!

Berilo za 6. razred

Croatica, Budimpešta, 2009

16

Zelenjava

Na gredi je zrasla zelenjava. Mama jo shrani za zimo.
Krompir pobere v vreče. Korenje zagrebe v žagovino.
Grah olušči in zamrzne. Fižol tudi zamrzne.
Solato zavije v papir in zloži v košaro. Zelje nariba, da se skisa.
Zelišča posuši in spravi v kozarce. Česen in čebulo splete v kite in jih obesi.
Rdečo peso skuha in vloži v kozarce. V kozarcih so že vložene paprike in
kumare. Pozimi zemlja počiva, mi pa se veselimo pridelane zelenjave.

Milena Čik-Pipp

Zajčkova ozimnica

Zgodaj zjutraj Zajček Zlatko V strahu, da ga kdo zasači,
vzame košek in lopatko hitro zgrabi, v košek stlači
in s kolesom se odpelje dve najlepši zeljni glavi
do vasi, kjer raste zelje. in se brž domov odpravi.

Zdaj, ko sneg je v zajčjem logu,
Zlatko zleknjen v brlogu,
zeljne lističe grizlja
in na orglice igra.

Andrej Rozman Roza

1-16:1-16.qxd  9/4/2009  10:57 AM  Page 16

1732

Šumijo gozdovi domači
Šumijo gozdovi domači
in žito rumeno zori,
na polju prijaznem pa lipa,
oj, lipa zelena diši.

Nad mano pa sončece sije,
v daljavi žarijo gore,
v dolini potoček se vije,
veselo je moje srce.

Vasica domača in polje,
ko vračam se k tebi nazaj,
ti meni edina si sreča,
edini prijazni si kraj.

Šumijo gozdovi domači,
pod lipo cvetočo sedim
in gledam v polje prijazno
in zopet veselo živim.

Slovenska ljudska

Prvi sneg

Vse je belo. Vse je belo. Bela breza, bela gaz.
Vas in mesto, polje, log. Bela zvezda, beli cvet.
Cel dan, cel večer se belo Belobradi dedek Mraz.
lesketa vse naokrog. Beli ples snežink čez svet.

Vse je belo. Vse je belo.
Bela reka. Beli breg.
Cel dan, cel večer se belo
usipa tihi prvi sneg.

Gustav Krklec

Zima

Zima pride proti koncu leta, včasih že v oktobru. To je letni čas, ki se ga zelo
veselijo otroci. Zimski meseci so: december, januar in februar.

Zapade mnogo snega, mrzlo je, piha močan veter, ceste so bele in spolzke,
saj je na njih led. Vozniki avtomobilov, kamionov in avtobusov ne marajo
zime, saj po spolzkih cestah težko vozijo. Zimo pa imamo zelo radi otroci, saj
se lahko sankamo, smučamo in kepamo. Radi tudi delamo snežene može.
Moramo pa se toplo obleči, da ne bi zboleli. Oblečemo tople plašče in vetrovke,
na glave damo kape, okrog vratu šale, obujemo pa škornje. Roke nam grejejo
rokavice.

Pozimi narava spi. Spijo tudi nekatere živali, na primer medvedi, drugim
živalim, na primer pticam, srnam in zajcem, pa moramo dajati hrano. Pticam
pripravimo krmilnice. Njive, travniki, vrtovi in gozdovi počivajo pod snegom.

Zima je čas počitka in praznikov. Šolarji imamo tudi božične počitnice.
Praznujemo božič in novo leto. Komaj čakamo praznike, saj pridni otroci
dobijo za božič lepa darila. Tudi v šoli imamo praznovanje. Postavimo
božično drevo, ga lepo okrasimo, pripravimo program. Prijatelji se medseboj -
no obdarimo in si voščimo: vesel božič in srečno novo leto!

Zima je lepa, vesela, mrzla in zanimiva.

17-32:17-32.qxd  9/4/2009  10:59 AM  Page 32

Pozdravljena slovenscina_TK_CT-3122.indd   17 2014.06.03.   11:16:50



3118

Na drevesu skrit prav zvito
s puško s šibrami nabito
neustrašni lovec Jaka
celo noč merjasca čaka.

Ko se za koruzno polje,
kjer končuje se obzorje,
krade temno rdeči svit
in začenja se danit,
je vse tiho  a tedajci
skočijo iz gozda zajci,
trije volki, dva medveda,
pet merjascev in seveda
še fazani in lisice,
polhi, svizci, prepelice,
gamsi, jazbeci in srne.
Vse to se na jaso zgrne
in vsi imajo lovske obleke
čisto prave, v barvi smreke.

Lovska

Preden Jaka puško opali,
že ga zgrabijo živali
in ga nesejo skoz gosto,
skoraj neprehodno hosto
do velike kraške jame,
kjer sred največje sobane,
okrašene za gostijo,
ga na mizo položijo
in zatrobijo v rog.
Jaka gleda: vse naokrog
so po stenah čisto prave,
od resničnih lovcev glave!

Ko to vidi se zbudi.
Najprej sploh ne ve, kaj bi,
potlej pa gre brž domov 
in nikoli več na lov.

Andrej Rozman Roza

Zima

Zima vesela,
mrzla in bela.
Sneg prinese,
led in mraz,
da jo čuti
moj obraz.
Mrzel nos
in rdeča brada
vse to ima
zima rada.
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1930

S-zgodba

Samo je dobil od strica sivo srno Sonjo. Stanovala je pri njem in bila močno
sladkosnedna. Nikoli ni bila sita sladkarij, vse je hotela snesti: sadje, sladkor,
sladoled, sirup, suhe smokve. Še v spanju je sanjala o slaščicah. Če sladkarij
ni bilo več, je sitnarila. Da ne bi bila sitna, je Samo sedel na kolo in skočil v
trgovino. 

„Tisto sivo vrečko, prosim,” je rekel.
Na sivi vrečki je bila črka S in Samo je mislil, da pomeni sladkor.
Spet je sedel na kolo in sssk skočil domov. Sonja je povohljala vrečko in jo

pustila.
„Saj to ni sladko! To je slano! To ni sladkor! To je sol!” je sitnarila.
„Saj, saj,” je rekel Samo. „S na vrečki pomeni torej sol in ne sladkor. Saj

pravim. Samo črka pa res ni dosti.”
Polonca Kovač

KDOR RAD POTRPI, SI ROŽE SADI.

E-zgodba

Bil je meglen večer, ko je Eskim Erik odšel v mesto. Vel je mrzel veter, sever -
ni jelen je nestrpno vlekel in Eskim Erik je ves resen sedel vrh vprege. Njegov
ded, ki je bil tudi Eskim, mu je pred odhodom še rekel: „Erik, s te ekskurzije
prinesi domov zelje, korenje in hren. Potem potrebujemo še telefon, pet etiket
in devetdeset žebljev.”

„Z veseljem,” je rekel Erik in oddrvel v megleni večer. Vozil se je in vozil,
vso pot je snežilo in bil je hud snežni metež. No, Eskim Erik je podnetil kres,
se med metežem grel in drugega dne res prišel v mesto.

V mestu je kupil zelje, korenje in hren, in še češnjev žele, ker je žele in še
posebej češnjev žele čez vse ljubil. Potem je kupil še telefon, osem etiket in
dedu lepe bele čevlje. Že je drvel proti severu, ko se je spomnil: „Ojej! Kje je
devetdeset žebljev?” Obrnil je vprego, spet zdrvel v mesto in kupil devetdeset
žebljev.

Lenobno se je vozil domov, ko je ob severni cesti videl dekle, ki je nosilo
cvetje. Ostrmel je in vzkliknil: „Je to lepo!” Potem je kupil od nje šopek telo-
hov in cvetoče češminove vejice.

Srečen in vesel je odšel domov.

Polonca Kovač

KDOR MOLČI, DEVETIM ODGOVORI.

17-32:17-32.qxd  9/4/2009  10:59 AM  Page 30

3118

Na drevesu skrit prav zvito
s puško s šibrami nabito
neustrašni lovec Jaka
celo noč merjasca čaka.

Ko se za koruzno polje,
kjer končuje se obzorje,
krade temno rdeči svit
in začenja se danit,
je vse tiho  a tedajci
skočijo iz gozda zajci,
trije volki, dva medveda,
pet merjascev in seveda
še fazani in lisice,
polhi, svizci, prepelice,
gamsi, jazbeci in srne.
Vse to se na jaso zgrne
in vsi imajo lovske obleke
čisto prave, v barvi smreke.

Lovska

Preden Jaka puško opali,
že ga zgrabijo živali
in ga nesejo skoz gosto,
skoraj neprehodno hosto
do velike kraške jame,
kjer sred največje sobane,
okrašene za gostijo,
ga na mizo položijo
in zatrobijo v rog.
Jaka gleda: vse naokrog
so po stenah čisto prave,
od resničnih lovcev glave!

Ko to vidi se zbudi.
Najprej sploh ne ve, kaj bi,
potlej pa gre brž domov 
in nikoli več na lov.

Andrej Rozman Roza

Zima

Zima vesela,
mrzla in bela.
Sneg prinese,
led in mraz,
da jo čuti
moj obraz.
Mrzel nos
in rdeča brada
vse to ima
zima rada.

17-32:17-32.qxd  9/4/2009  10:59 AM  Page 18

1930

S-zgodba

Samo je dobil od strica sivo srno Sonjo. Stanovala je pri njem in bila močno
sladkosnedna. Nikoli ni bila sita sladkarij, vse je hotela snesti: sadje, sladkor,
sladoled, sirup, suhe smokve. Še v spanju je sanjala o slaščicah. Če sladkarij
ni bilo več, je sitnarila. Da ne bi bila sitna, je Samo sedel na kolo in skočil v
trgovino. 

„Tisto sivo vrečko, prosim,” je rekel.
Na sivi vrečki je bila črka S in Samo je mislil, da pomeni sladkor.
Spet je sedel na kolo in sssk skočil domov. Sonja je povohljala vrečko in jo

pustila.
„Saj to ni sladko! To je slano! To ni sladkor! To je sol!” je sitnarila.
„Saj, saj,” je rekel Samo. „S na vrečki pomeni torej sol in ne sladkor. Saj

pravim. Samo črka pa res ni dosti.”
Polonca Kovač

KDOR RAD POTRPI, SI ROŽE SADI.

E-zgodba

Bil je meglen večer, ko je Eskim Erik odšel v mesto. Vel je mrzel veter, sever -
ni jelen je nestrpno vlekel in Eskim Erik je ves resen sedel vrh vprege. Njegov
ded, ki je bil tudi Eskim, mu je pred odhodom še rekel: „Erik, s te ekskurzije
prinesi domov zelje, korenje in hren. Potem potrebujemo še telefon, pet etiket
in devetdeset žebljev.”

„Z veseljem,” je rekel Erik in oddrvel v megleni večer. Vozil se je in vozil,
vso pot je snežilo in bil je hud snežni metež. No, Eskim Erik je podnetil kres,
se med metežem grel in drugega dne res prišel v mesto.

V mestu je kupil zelje, korenje in hren, in še češnjev žele, ker je žele in še
posebej češnjev žele čez vse ljubil. Potem je kupil še telefon, osem etiket in
dedu lepe bele čevlje. Že je drvel proti severu, ko se je spomnil: „Ojej! Kje je
devetdeset žebljev?” Obrnil je vprego, spet zdrvel v mesto in kupil devetdeset
žebljev.

Lenobno se je vozil domov, ko je ob severni cesti videl dekle, ki je nosilo
cvetje. Ostrmel je in vzkliknil: „Je to lepo!” Potem je kupil od nje šopek telo-
hov in cvetoče češminove vejice.

Srečen in vesel je odšel domov.

Polonca Kovač

KDOR MOLČI, DEVETIM ODGOVORI.

17-32:17-32.qxd  9/4/2009  10:59 AM  Page 30

Pozdravljena slovenscina_TK_CT-3122.indd   18 2014.06.03.   11:16:51



3118

Na drevesu skrit prav zvito
s puško s šibrami nabito
neustrašni lovec Jaka
celo noč merjasca čaka.

Ko se za koruzno polje,
kjer končuje se obzorje,
krade temno rdeči svit
in začenja se danit,
je vse tiho  a tedajci
skočijo iz gozda zajci,
trije volki, dva medveda,
pet merjascev in seveda
še fazani in lisice,
polhi, svizci, prepelice,
gamsi, jazbeci in srne.
Vse to se na jaso zgrne
in vsi imajo lovske obleke
čisto prave, v barvi smreke.

Lovska

Preden Jaka puško opali,
že ga zgrabijo živali
in ga nesejo skoz gosto,
skoraj neprehodno hosto
do velike kraške jame,
kjer sred največje sobane,
okrašene za gostijo,
ga na mizo položijo
in zatrobijo v rog.
Jaka gleda: vse naokrog
so po stenah čisto prave,
od resničnih lovcev glave!

Ko to vidi se zbudi.
Najprej sploh ne ve, kaj bi,
potlej pa gre brž domov 
in nikoli več na lov.

Andrej Rozman Roza

Zima

Zima vesela,
mrzla in bela.
Sneg prinese,
led in mraz,
da jo čuti
moj obraz.
Mrzel nos
in rdeča brada
vse to ima
zima rada.

17-32:17-32.qxd  9/4/2009  10:59 AM  Page 18

1930

S-zgodba

Samo je dobil od strica sivo srno Sonjo. Stanovala je pri njem in bila močno
sladkosnedna. Nikoli ni bila sita sladkarij, vse je hotela snesti: sadje, sladkor,
sladoled, sirup, suhe smokve. Še v spanju je sanjala o slaščicah. Če sladkarij
ni bilo več, je sitnarila. Da ne bi bila sitna, je Samo sedel na kolo in skočil v
trgovino. 

„Tisto sivo vrečko, prosim,” je rekel.
Na sivi vrečki je bila črka S in Samo je mislil, da pomeni sladkor.
Spet je sedel na kolo in sssk skočil domov. Sonja je povohljala vrečko in jo

pustila.
„Saj to ni sladko! To je slano! To ni sladkor! To je sol!” je sitnarila.
„Saj, saj,” je rekel Samo. „S na vrečki pomeni torej sol in ne sladkor. Saj

pravim. Samo črka pa res ni dosti.”
Polonca Kovač

KDOR RAD POTRPI, SI ROŽE SADI.

E-zgodba

Bil je meglen večer, ko je Eskim Erik odšel v mesto. Vel je mrzel veter, sever -
ni jelen je nestrpno vlekel in Eskim Erik je ves resen sedel vrh vprege. Njegov
ded, ki je bil tudi Eskim, mu je pred odhodom še rekel: „Erik, s te ekskurzije
prinesi domov zelje, korenje in hren. Potem potrebujemo še telefon, pet etiket
in devetdeset žebljev.”

„Z veseljem,” je rekel Erik in oddrvel v megleni večer. Vozil se je in vozil,
vso pot je snežilo in bil je hud snežni metež. No, Eskim Erik je podnetil kres,
se med metežem grel in drugega dne res prišel v mesto.

V mestu je kupil zelje, korenje in hren, in še češnjev žele, ker je žele in še
posebej češnjev žele čez vse ljubil. Potem je kupil še telefon, osem etiket in
dedu lepe bele čevlje. Že je drvel proti severu, ko se je spomnil: „Ojej! Kje je
devetdeset žebljev?” Obrnil je vprego, spet zdrvel v mesto in kupil devetdeset
žebljev.

Lenobno se je vozil domov, ko je ob severni cesti videl dekle, ki je nosilo
cvetje. Ostrmel je in vzkliknil: „Je to lepo!” Potem je kupil od nje šopek telo-
hov in cvetoče češminove vejice.

Srečen in vesel je odšel domov.

Polonca Kovač

KDOR MOLČI, DEVETIM ODGOVORI.

17-32:17-32.qxd  9/4/2009  10:59 AM  Page 30

3118

Na drevesu skrit prav zvito
s puško s šibrami nabito
neustrašni lovec Jaka
celo noč merjasca čaka.

Ko se za koruzno polje,
kjer končuje se obzorje,
krade temno rdeči svit
in začenja se danit,
je vse tiho  a tedajci
skočijo iz gozda zajci,
trije volki, dva medveda,
pet merjascev in seveda
še fazani in lisice,
polhi, svizci, prepelice,
gamsi, jazbeci in srne.
Vse to se na jaso zgrne
in vsi imajo lovske obleke
čisto prave, v barvi smreke.

Lovska

Preden Jaka puško opali,
že ga zgrabijo živali
in ga nesejo skoz gosto,
skoraj neprehodno hosto
do velike kraške jame,
kjer sred največje sobane,
okrašene za gostijo,
ga na mizo položijo
in zatrobijo v rog.
Jaka gleda: vse naokrog
so po stenah čisto prave,
od resničnih lovcev glave!

Ko to vidi se zbudi.
Najprej sploh ne ve, kaj bi,
potlej pa gre brž domov 
in nikoli več na lov.

Andrej Rozman Roza

Zima

Zima vesela,
mrzla in bela.
Sneg prinese,
led in mraz,
da jo čuti
moj obraz.
Mrzel nos
in rdeča brada
vse to ima
zima rada.
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S-zgodba

Samo je dobil od strica sivo srno Sonjo. Stanovala je pri njem in bila močno
sladkosnedna. Nikoli ni bila sita sladkarij, vse je hotela snesti: sadje, sladkor,
sladoled, sirup, suhe smokve. Še v spanju je sanjala o slaščicah. Če sladkarij
ni bilo več, je sitnarila. Da ne bi bila sitna, je Samo sedel na kolo in skočil v
trgovino. 

„Tisto sivo vrečko, prosim,” je rekel.
Na sivi vrečki je bila črka S in Samo je mislil, da pomeni sladkor.
Spet je sedel na kolo in sssk skočil domov. Sonja je povohljala vrečko in jo

pustila.
„Saj to ni sladko! To je slano! To ni sladkor! To je sol!” je sitnarila.
„Saj, saj,” je rekel Samo. „S na vrečki pomeni torej sol in ne sladkor. Saj

pravim. Samo črka pa res ni dosti.”
Polonca Kovač

KDOR RAD POTRPI, SI ROŽE SADI.

E-zgodba

Bil je meglen večer, ko je Eskim Erik odšel v mesto. Vel je mrzel veter, sever -
ni jelen je nestrpno vlekel in Eskim Erik je ves resen sedel vrh vprege. Njegov
ded, ki je bil tudi Eskim, mu je pred odhodom še rekel: „Erik, s te ekskurzije
prinesi domov zelje, korenje in hren. Potem potrebujemo še telefon, pet etiket
in devetdeset žebljev.”

„Z veseljem,” je rekel Erik in oddrvel v megleni večer. Vozil se je in vozil,
vso pot je snežilo in bil je hud snežni metež. No, Eskim Erik je podnetil kres,
se med metežem grel in drugega dne res prišel v mesto.

V mestu je kupil zelje, korenje in hren, in še češnjev žele, ker je žele in še
posebej češnjev žele čez vse ljubil. Potem je kupil še telefon, osem etiket in
dedu lepe bele čevlje. Že je drvel proti severu, ko se je spomnil: „Ojej! Kje je
devetdeset žebljev?” Obrnil je vprego, spet zdrvel v mesto in kupil devetdeset
žebljev.

Lenobno se je vozil domov, ko je ob severni cesti videl dekle, ki je nosilo
cvetje. Ostrmel je in vzkliknil: „Je to lepo!” Potem je kupil od nje šopek telo-
hov in cvetoče češminove vejice.

Srečen in vesel je odšel domov.

Polonca Kovač

KDOR MOLČI, DEVETIM ODGOVORI.
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Promet

Na papirnatih letalih
se leti najtiše.
Na papirnatih letalih
se leti najviše.

Na papirnatih letalih 
se leti brez teže.
Na papirnatih letalih
nedosežno se doseže.

Turistična vodička predstavlja
svoj domači kraj

Monošter

Monošter, moj domači kraj, leži na zahodnem delu Madžarske, v Železni
županiji. Ima približno 10.000 prebivalcev. K mestu so priključene še majhne
vasi, kot na primer Slovenska ves, Rábafüzes, Jakabháza itd. Mesto je dobilo
ime po latinski besedi monosterium (samostan). To mesto leži ob meji
Slovenije in Avstrije in mislim, da je lahko tromejnik njegov simbol.

V Monoštru je krasna baročna cerkev in samostan, kjer so nekdaj živeli
menihi cistercijanci. To imenitno stavbo si je vredno ogledati. V mestu stoji
tudi muzej, imenovan po pesniku Avgustu Pavlu. Tam največkrat razstavljajo
stvari, ki so značilne za Slovence, njihovo kulturo in življenje na Madžarskem.
Lani so postavili spomenik pri vhodu v mesto. To so mestna vrata, skozi ka -
tera lahko vidimo cerkev, obenem pa simbolično tretje tisočletje. Na spome -
niku lahko preberemo nekaj stavkov prvega madžarskega kralja sv. Štefana.
Na glavnem trgu stoji spomenik Béli III., ki je ustanovil mesto. 

V našem mestu deluje mnogo kulturnih in športnih društev. Imamo nogo -
metne, rokometne ekipe, kegljače, šahiste, kolesarje, v društvih se ukvarjajo s
športom ženske, moški in tudi otroci. Živijo in delujejo tudi kulturne skupine,
v bližnjih slovenskih vaseh pa aktivno delujejo slovenske kulturne skupine.
Ljudje pojejo v pevskih zborih, plešejo v folklornih skupinah in igrajo v dram-
skih skupinah.

Če v mesto pridejo turisti, gotovo ne bodo ostali brez prenočišča. Lahko
izbirajo med hoteli, moteli in penzioni. Gostilne in restavracije čakajo lačne
in žejne goste. Trgovine pa niso za domače denarnice, temveč za turiste. Če se
pa spoštovani gost hoče razgibavati, lahko igra tenis oziroma keglja, lahko
plava v majhnem bazenu v bolnici ali pa gre na aerobiko. 

V našem mestu ne bo dolgčas ne mladim in tudi starejšim ne. V kinodvo-
rani Kossuth si lahko ogledajo najnovejše komercialne in tudi umetniške
filme. Konec tedna lahko grejo mladi v diskoteko ali se zabavajo v okoliških
vaseh na plesih.

Žuži Šulič (časopis Porabje, 2002)
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Promet na našem planetu

Že od davnih časov ljudje potujejo. Zakaj ljudje potujejo? Nekateri iščejo novo
domovino, nekateri iščejo boljšo službo ali zabavo, drugi potujejo na počit-
nice, na obiske. Športniki potujejo na tekmovanja, umetniki na nastope.
Učenci potujejo na šolske izlete ali obiske k sorodnikom. Kako in s čim lahko
potujemo, kje se odvija promet na Zemlji?

Kar težko je odgovoriti na to vprašanje, ker je možnosti zelo veliko.
Potujemo peš ali z različnimi prevoznimi sredstvi. Promet poteka na kopnem
po cestah in železnicah, po morju in v zraku. Po cestah hodimo peš, se vozi-
mo s kolesi, mopedi, motorji, avtomobili in avtobusi, blago prevažajo s
tovornjaki (kamioni). Po železniških tirih drvijo vlaki  motorni in električni.
Vlake čakamo na železniških postajah, avtobusi pa imajo avtobusne postaje.
Tudi na večjih rekah in morjih je promet zelo živahen. Po vodah plujejo čolni,
ribiške ladje, velike potniške, tovorne in vojaške ladje. Globoko v morjih plu-
jejo podmornice. Ladje se ustavljajo v pristaniščih. Nam najbližje je
obmorsko pristanišče Luka Koper ob slovenskem morju. Kako pa je s prome-
tom v zraku? Če želimo biti hitro na cilju, potujemo s helikopterjem ali z
letalom. Večkrat pa na nebu vidimo tudi balone in motorne zmaje. Ljudje se
z njimi vozijo za zabavo.

In kako so potovali nekoč? Največ peš, s konji, z vozovi, bogati ljudje pa s
kočijami. Po morjih in rekah so potovali s preprostimi čolni in ladjami. Ste že
slišali za znamenite svetovne popotnike, na primer Krištofa Kolumba ali
Marka Pola? Kako in čemu sta potovala in zakaj sta še danes slavna?

Z vlakom na pot

Ljudje se zelo radi vozijo z vlakom, ker je hiter in udoben. Vlaki pa ne vozijo
po cestah, ampak po železniških tirih. Železniške proge so redke, zato vlaki
ne morejo v vsak kraj. Ustavljajo se samo v mestih in krajih, ki ležijo ob progi
in imajo železniško postajo, ki ji ljudje rečejo tudi kolodvor.

Glavni del vsakega vlaka je lokomotiva. Brez nje bi vagoni ne mogli
nikamor, saj ima le lokomotiva moč, s katero se lahko premika. Moč lokomo-
tive je skrita v njenem motorju. Motorje poganja dizelsko gorivo ali elektrika.
Nekoč so lokomotive imele kotle, v katerih so kurili z drvmi ali premogom.
Ta energija je potem poganjala vlak.

Tudi v Monoštru imamo železniško postajo. Ob peronih se ustavljajo različni
vlaki, tovorni in potniški. S potniškimi vlaki se lahko odpeljemo v notranjost
Madžarske ali v Avstrijo. Nova železniška proga pa poteka tudi med Madžarsko
in Slovenijo. Z železniške postaje v obmejni vasi Bajansenye se lahko z vlakom
odpeljemo v Slovenijo. Potovanja z vlakom naj nam bodo v užitek!

Vlak
Vlak, vlak ...
Bel oblak
plava nad njim,
zlate kresnice
hitijo za njim.

Joj, joj,
kaj bo z menoj?
Jaz se bojim,
mamica moja,
kam naj zbežim?

U u,
saj je že tu,
saj je že mimo,
kaj bi se bal,
mar bi se v daljni
svet odpeljal.

H kralju Matjažu
v naš Korotan,
da bi zaspanca
priklical na dan.

Anica Černejeva
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Potovanje

Račka gre na potovanje,
tista račka bosotačka,
ki se vode ne boji
in doma po banji plava,
tista račka klepetava
pravi, da na morje gre.
Sama? Sama pa že ne.

Muca gre na potovanje,
tista muca črnodlaka,
ki ves dan na peči spi,
tista muca, ki nagaja,
kadar pleše ringaraja,
pravi, da na morje gre.
Sama? Sama pa že ne.

Kuža pojde, zajček pojde
in še tista punčka Pika,
ki z očmi lepo mežika,
noče več doma ostati,
hoče brž odpotovati.
Pravi, da na morje gre.
Sama? Sama pa že ne.

Kdo še gre na potovanje?
Ali pojde tista Nina,
tista klepetava Nina,
ki zaspati se boji?
Bomo račko povprašali,
z muco se posvetovali,
če naj tudi Nina gre.

Če ne bo se spakovala,
pridno jedla, pridno spala,
potlej muca reče: ja,
in še račka, da velja,
da naj tudi Nina gre,
pridna Nina to pa že!

Kajetan Kovič

Delavci v prometu

Promet na naši Zemlji zaposluje zelo veliko ljudi. Kako pa se vsi ti različni
delavci v prometu imenujejo? Naštejmo le najpomembnejše.

Na cestah srečujemo avtomobile, avtobuse in tovornjake. Vsak voznik
motornega vozila je voznik ali šofer, tudi tvoja mama ali oče, če vozita avto-
mobil. Vozniki avtobusov in tovornjakov so poklicni vozniki, šoferji. Na avto-
busih, predvsem na daljših progah, so zaposleni sprevodniki. Ti zaračunavajo
vožnjo potnikom. Vsak potnik dobi račun vozovnico. Sprevodniki so tudi na
vlakih. Kontrolirajo vozovnice, ki jih kupimo na železniških postajah. Vlak
vodi, upravlja (vozi) strojevodja.

Po morjih in rekah plujejo majhne in velike, tovorne in potniške ladje.
Zaposleni delavci na ladjah se imenujejo mornarji. Vodja ladje je kapitan.
Kapitan pa se imenuje tudi vodja posadke letala. Tisti, ki upravljajo letalo, pa
niso mornarji, ampak piloti. Pilotov in kapitana na letalu ne vidimo, saj so v
pilotski kabini. Prijazno pa nas kot potnike na letalu pozdravijo stevardese. Te
nam dajo navodila za varen polet, razdelijo pa tudi okusne malice.

Tudi na vesoljskih ladjah so včasih ljudje. Imenujejo se astronavti.
V šoli se večkrat pogovarjate o poklicih. Mnogo fantov sanja o tem, da bi

bili piloti ali kapitani, deklice pa bi rade bile stevardese. Tudi vi?

Družinski izlet

Lep nedeljski popoldan je. Družina Direndaj se pelje z avtom na izlet. Oče,
mama in sin David obiščejo živalski vrt v mestu. Tam vidijo v kletki lepe
papige. Na drevesu sedijo opice. V bazenu plavajo krokodili. Za ograjo se
pasejo kamele. Oče, mama in sin David stojijo pred ograjo in občudujejo
kamele. David vpraša: „Katera kamela je oče in katera je mama?” Mama
odgovori: „Zapomni si, David! Oče je vedno velika kamela.”

Leni Sticker
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Že od davnih časov ljudje potujejo. Zakaj ljudje potujejo? Nekateri iščejo novo
domovino, nekateri iščejo boljšo službo ali zabavo, drugi potujejo na počit-
nice, na obiske. Športniki potujejo na tekmovanja, umetniki na nastope.
Učenci potujejo na šolske izlete ali obiske k sorodnikom. Kako in s čim lahko
potujemo, kje se odvija promet na Zemlji?

Kar težko je odgovoriti na to vprašanje, ker je možnosti zelo veliko.
Potujemo peš ali z različnimi prevoznimi sredstvi. Promet poteka na kopnem
po cestah in železnicah, po morju in v zraku. Po cestah hodimo peš, se vozi-
mo s kolesi, mopedi, motorji, avtomobili in avtobusi, blago prevažajo s
tovornjaki (kamioni). Po železniških tirih drvijo vlaki  motorni in električni.
Vlake čakamo na železniških postajah, avtobusi pa imajo avtobusne postaje.
Tudi na večjih rekah in morjih je promet zelo živahen. Po vodah plujejo čolni,
ribiške ladje, velike potniške, tovorne in vojaške ladje. Globoko v morjih plu-
jejo podmornice. Ladje se ustavljajo v pristaniščih. Nam najbližje je
obmorsko pristanišče Luka Koper ob slovenskem morju. Kako pa je s prome-
tom v zraku? Če želimo biti hitro na cilju, potujemo s helikopterjem ali z
letalom. Večkrat pa na nebu vidimo tudi balone in motorne zmaje. Ljudje se
z njimi vozijo za zabavo.

In kako so potovali nekoč? Največ peš, s konji, z vozovi, bogati ljudje pa s
kočijami. Po morjih in rekah so potovali s preprostimi čolni in ladjami. Ste že
slišali za znamenite svetovne popotnike, na primer Krištofa Kolumba ali
Marka Pola? Kako in čemu sta potovala in zakaj sta še danes slavna?

Z vlakom na pot

Ljudje se zelo radi vozijo z vlakom, ker je hiter in udoben. Vlaki pa ne vozijo
po cestah, ampak po železniških tirih. Železniške proge so redke, zato vlaki
ne morejo v vsak kraj. Ustavljajo se samo v mestih in krajih, ki ležijo ob progi
in imajo železniško postajo, ki ji ljudje rečejo tudi kolodvor.

Glavni del vsakega vlaka je lokomotiva. Brez nje bi vagoni ne mogli
nikamor, saj ima le lokomotiva moč, s katero se lahko premika. Moč lokomo-
tive je skrita v njenem motorju. Motorje poganja dizelsko gorivo ali elektrika.
Nekoč so lokomotive imele kotle, v katerih so kurili z drvmi ali premogom.
Ta energija je potem poganjala vlak.

Tudi v Monoštru imamo železniško postajo. Ob peronih se ustavljajo različni
vlaki, tovorni in potniški. S potniškimi vlaki se lahko odpeljemo v notranjost
Madžarske ali v Avstrijo. Nova železniška proga pa poteka tudi med Madžarsko
in Slovenijo. Z železniške postaje v obmejni vasi Bajansenye se lahko z vlakom
odpeljemo v Slovenijo. Potovanja z vlakom naj nam bodo v užitek!

Vlak
Vlak, vlak ...
Bel oblak
plava nad njim,
zlate kresnice
hitijo za njim.

Joj, joj,
kaj bo z menoj?
Jaz se bojim,
mamica moja,
kam naj zbežim?

U u,
saj je že tu,
saj je že mimo,
kaj bi se bal,
mar bi se v daljni
svet odpeljal.

H kralju Matjažu
v naš Korotan,
da bi zaspanca
priklical na dan.

Anica Černejeva
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Potovanje

Račka gre na potovanje,
tista račka bosotačka,
ki se vode ne boji
in doma po banji plava,
tista račka klepetava
pravi, da na morje gre.
Sama? Sama pa že ne.

Muca gre na potovanje,
tista muca črnodlaka,
ki ves dan na peči spi,
tista muca, ki nagaja,
kadar pleše ringaraja,
pravi, da na morje gre.
Sama? Sama pa že ne.

Kuža pojde, zajček pojde
in še tista punčka Pika,
ki z očmi lepo mežika,
noče več doma ostati,
hoče brž odpotovati.
Pravi, da na morje gre.
Sama? Sama pa že ne.

Kdo še gre na potovanje?
Ali pojde tista Nina,
tista klepetava Nina,
ki zaspati se boji?
Bomo račko povprašali,
z muco se posvetovali,
če naj tudi Nina gre.

Če ne bo se spakovala,
pridno jedla, pridno spala,
potlej muca reče: ja,
in še račka, da velja,
da naj tudi Nina gre,
pridna Nina to pa že!

Kajetan Kovič

Delavci v prometu

Promet na naši Zemlji zaposluje zelo veliko ljudi. Kako pa se vsi ti različni
delavci v prometu imenujejo? Naštejmo le najpomembnejše.

Na cestah srečujemo avtomobile, avtobuse in tovornjake. Vsak voznik
motornega vozila je voznik ali šofer, tudi tvoja mama ali oče, če vozita avto-
mobil. Vozniki avtobusov in tovornjakov so poklicni vozniki, šoferji. Na avto-
busih, predvsem na daljših progah, so zaposleni sprevodniki. Ti zaračunavajo
vožnjo potnikom. Vsak potnik dobi račun vozovnico. Sprevodniki so tudi na
vlakih. Kontrolirajo vozovnice, ki jih kupimo na železniških postajah. Vlak
vodi, upravlja (vozi) strojevodja.

Po morjih in rekah plujejo majhne in velike, tovorne in potniške ladje.
Zaposleni delavci na ladjah se imenujejo mornarji. Vodja ladje je kapitan.
Kapitan pa se imenuje tudi vodja posadke letala. Tisti, ki upravljajo letalo, pa
niso mornarji, ampak piloti. Pilotov in kapitana na letalu ne vidimo, saj so v
pilotski kabini. Prijazno pa nas kot potnike na letalu pozdravijo stevardese. Te
nam dajo navodila za varen polet, razdelijo pa tudi okusne malice.

Tudi na vesoljskih ladjah so včasih ljudje. Imenujejo se astronavti.
V šoli se večkrat pogovarjate o poklicih. Mnogo fantov sanja o tem, da bi

bili piloti ali kapitani, deklice pa bi rade bile stevardese. Tudi vi?

Družinski izlet

Lep nedeljski popoldan je. Družina Direndaj se pelje z avtom na izlet. Oče,
mama in sin David obiščejo živalski vrt v mestu. Tam vidijo v kletki lepe
papige. Na drevesu sedijo opice. V bazenu plavajo krokodili. Za ograjo se
pasejo kamele. Oče, mama in sin David stojijo pred ograjo in občudujejo
kamele. David vpraša: „Katera kamela je oče in katera je mama?” Mama
odgovori: „Zapomni si, David! Oče je vedno velika kamela.”

Leni Sticker
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Morje
Morje, to je jezero,
ki ga je nekdo kakor juho posolil.

Morje je za mornarje
in da v počitnicah plavamo v njem.

Morje nima izvira
in ne mosta,
da bi preko morja šli.

Potrebujemo ga za razglednice,
da se z morja oglasimo 
da nam je dobro in smo zdravi,
kakor tudi vam želimo.

Mošo Odalovič

Bistra in kalna voda

„Nesramnež!” se je razhudilo jezero na potok, ki je živahno skakal vanj. „Samo
mir kališ in zibaš čolne na moji gladini!”

Potok si je izbral novo strugo in tekel mimo jezera. Voda v jezeru je posta-
jala vse bolj temna.

„Fej!” so dvignili nosove čolni, „po tako umazani vodi se ne bomo vozili.”
In so šli drugam.

Slavko Pregl

Danes sem veter

Danes sem veter –
čez trate hitim,
travice majem,
metulje podim.

S cvetka na cvetek
odnašam pozdrav –
regratu lučke
nazaj ne bom dal!

Drobna padalca
bom mravljam pripel –
še nje na potepanje
s sabo bom vzel.

Neža Maurer
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Potovanje

Račka gre na potovanje,
tista račka bosotačka,
ki se vode ne boji
in doma po banji plava,
tista račka klepetava
pravi, da na morje gre.
Sama? Sama pa že ne.

Muca gre na potovanje,
tista muca črnodlaka,
ki ves dan na peči spi,
tista muca, ki nagaja,
kadar pleše ringaraja,
pravi, da na morje gre.
Sama? Sama pa že ne.

Kuža pojde, zajček pojde
in še tista punčka Pika,
ki z očmi lepo mežika,
noče več doma ostati,
hoče brž odpotovati.
Pravi, da na morje gre.
Sama? Sama pa že ne.

Kdo še gre na potovanje?
Ali pojde tista Nina,
tista klepetava Nina,
ki zaspati se boji?
Bomo račko povprašali,
z muco se posvetovali,
če naj tudi Nina gre.

Če ne bo se spakovala,
pridno jedla, pridno spala,
potlej muca reče: ja,
in še račka, da velja,
da naj tudi Nina gre,
pridna Nina to pa že!

Kajetan Kovič

Delavci v prometu

Promet na naši Zemlji zaposluje zelo veliko ljudi. Kako pa se vsi ti različni
delavci v prometu imenujejo? Naštejmo le najpomembnejše.

Na cestah srečujemo avtomobile, avtobuse in tovornjake. Vsak voznik
motornega vozila je voznik ali šofer, tudi tvoja mama ali oče, če vozita avto-
mobil. Vozniki avtobusov in tovornjakov so poklicni vozniki, šoferji. Na avto-
busih, predvsem na daljših progah, so zaposleni sprevodniki. Ti zaračunavajo
vožnjo potnikom. Vsak potnik dobi račun vozovnico. Sprevodniki so tudi na
vlakih. Kontrolirajo vozovnice, ki jih kupimo na železniških postajah. Vlak
vodi, upravlja (vozi) strojevodja.

Po morjih in rekah plujejo majhne in velike, tovorne in potniške ladje.
Zaposleni delavci na ladjah se imenujejo mornarji. Vodja ladje je kapitan.
Kapitan pa se imenuje tudi vodja posadke letala. Tisti, ki upravljajo letalo, pa
niso mornarji, ampak piloti. Pilotov in kapitana na letalu ne vidimo, saj so v
pilotski kabini. Prijazno pa nas kot potnike na letalu pozdravijo stevardese. Te
nam dajo navodila za varen polet, razdelijo pa tudi okusne malice.

Tudi na vesoljskih ladjah so včasih ljudje. Imenujejo se astronavti.
V šoli se večkrat pogovarjate o poklicih. Mnogo fantov sanja o tem, da bi

bili piloti ali kapitani, deklice pa bi rade bile stevardese. Tudi vi?

Družinski izlet

Lep nedeljski popoldan je. Družina Direndaj se pelje z avtom na izlet. Oče,
mama in sin David obiščejo živalski vrt v mestu. Tam vidijo v kletki lepe
papige. Na drevesu sedijo opice. V bazenu plavajo krokodili. Za ograjo se
pasejo kamele. Oče, mama in sin David stojijo pred ograjo in občudujejo
kamele. David vpraša: „Katera kamela je oče in katera je mama?” Mama
odgovori: „Zapomni si, David! Oče je vedno velika kamela.”

Leni Sticker
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Promet na našem planetu

Že od davnih časov ljudje potujejo. Zakaj ljudje potujejo? Nekateri iščejo novo
domovino, nekateri iščejo boljšo službo ali zabavo, drugi potujejo na počit-
nice, na obiske. Športniki potujejo na tekmovanja, umetniki na nastope.
Učenci potujejo na šolske izlete ali obiske k sorodnikom. Kako in s čim lahko
potujemo, kje se odvija promet na Zemlji?

Kar težko je odgovoriti na to vprašanje, ker je možnosti zelo veliko.
Potujemo peš ali z različnimi prevoznimi sredstvi. Promet poteka na kopnem
po cestah in železnicah, po morju in v zraku. Po cestah hodimo peš, se vozi-
mo s kolesi, mopedi, motorji, avtomobili in avtobusi, blago prevažajo s
tovornjaki (kamioni). Po železniških tirih drvijo vlaki  motorni in električni.
Vlake čakamo na železniških postajah, avtobusi pa imajo avtobusne postaje.
Tudi na večjih rekah in morjih je promet zelo živahen. Po vodah plujejo čolni,
ribiške ladje, velike potniške, tovorne in vojaške ladje. Globoko v morjih plu-
jejo podmornice. Ladje se ustavljajo v pristaniščih. Nam najbližje je
obmorsko pristanišče Luka Koper ob slovenskem morju. Kako pa je s prome-
tom v zraku? Če želimo biti hitro na cilju, potujemo s helikopterjem ali z
letalom. Večkrat pa na nebu vidimo tudi balone in motorne zmaje. Ljudje se
z njimi vozijo za zabavo.

In kako so potovali nekoč? Največ peš, s konji, z vozovi, bogati ljudje pa s
kočijami. Po morjih in rekah so potovali s preprostimi čolni in ladjami. Ste že
slišali za znamenite svetovne popotnike, na primer Krištofa Kolumba ali
Marka Pola? Kako in čemu sta potovala in zakaj sta še danes slavna?

Z vlakom na pot

Ljudje se zelo radi vozijo z vlakom, ker je hiter in udoben. Vlaki pa ne vozijo
po cestah, ampak po železniških tirih. Železniške proge so redke, zato vlaki
ne morejo v vsak kraj. Ustavljajo se samo v mestih in krajih, ki ležijo ob progi
in imajo železniško postajo, ki ji ljudje rečejo tudi kolodvor.

Glavni del vsakega vlaka je lokomotiva. Brez nje bi vagoni ne mogli
nikamor, saj ima le lokomotiva moč, s katero se lahko premika. Moč lokomo-
tive je skrita v njenem motorju. Motorje poganja dizelsko gorivo ali elektrika.
Nekoč so lokomotive imele kotle, v katerih so kurili z drvmi ali premogom.
Ta energija je potem poganjala vlak.

Tudi v Monoštru imamo železniško postajo. Ob peronih se ustavljajo različni
vlaki, tovorni in potniški. S potniškimi vlaki se lahko odpeljemo v notranjost
Madžarske ali v Avstrijo. Nova železniška proga pa poteka tudi med Madžarsko
in Slovenijo. Z železniške postaje v obmejni vasi Bajansenye se lahko z vlakom
odpeljemo v Slovenijo. Potovanja z vlakom naj nam bodo v užitek!

Vlak
Vlak, vlak ...
Bel oblak
plava nad njim,
zlate kresnice
hitijo za njim.

Joj, joj,
kaj bo z menoj?
Jaz se bojim,
mamica moja,
kam naj zbežim?

U u,
saj je že tu,
saj je že mimo,
kaj bi se bal,
mar bi se v daljni
svet odpeljal.

H kralju Matjažu
v naš Korotan,
da bi zaspanca
priklical na dan.

Anica Černejeva
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vlaki, tovorni in potniški. S potniškimi vlaki se lahko odpeljemo v notranjost
Madžarske ali v Avstrijo. Nova železniška proga pa poteka tudi med Madžarsko
in Slovenijo. Z železniške postaje v obmejni vasi Bajansenye se lahko z vlakom
odpeljemo v Slovenijo. Potovanja z vlakom naj nam bodo v užitek!

Vlak
Vlak, vlak ...
Bel oblak
plava nad njim,
zlate kresnice
hitijo za njim.

Joj, joj,
kaj bo z menoj?
Jaz se bojim,
mamica moja,
kam naj zbežim?

U u,
saj je že tu,
saj je že mimo,
kaj bi se bal,
mar bi se v daljni
svet odpeljal.

H kralju Matjažu
v naš Korotan,
da bi zaspanca
priklical na dan.

Anica Černejeva
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Potovanje

Račka gre na potovanje,
tista račka bosotačka,
ki se vode ne boji
in doma po banji plava,
tista račka klepetava
pravi, da na morje gre.
Sama? Sama pa že ne.

Muca gre na potovanje,
tista muca črnodlaka,
ki ves dan na peči spi,
tista muca, ki nagaja,
kadar pleše ringaraja,
pravi, da na morje gre.
Sama? Sama pa že ne.

Kuža pojde, zajček pojde
in še tista punčka Pika,
ki z očmi lepo mežika,
noče več doma ostati,
hoče brž odpotovati.
Pravi, da na morje gre.
Sama? Sama pa že ne.

Kdo še gre na potovanje?
Ali pojde tista Nina,
tista klepetava Nina,
ki zaspati se boji?
Bomo račko povprašali,
z muco se posvetovali,
če naj tudi Nina gre.

Če ne bo se spakovala,
pridno jedla, pridno spala,
potlej muca reče: ja,
in še račka, da velja,
da naj tudi Nina gre,
pridna Nina to pa že!

Kajetan Kovič

Delavci v prometu

Promet na naši Zemlji zaposluje zelo veliko ljudi. Kako pa se vsi ti različni
delavci v prometu imenujejo? Naštejmo le najpomembnejše.

Na cestah srečujemo avtomobile, avtobuse in tovornjake. Vsak voznik
motornega vozila je voznik ali šofer, tudi tvoja mama ali oče, če vozita avto-
mobil. Vozniki avtobusov in tovornjakov so poklicni vozniki, šoferji. Na avto-
busih, predvsem na daljših progah, so zaposleni sprevodniki. Ti zaračunavajo
vožnjo potnikom. Vsak potnik dobi račun vozovnico. Sprevodniki so tudi na
vlakih. Kontrolirajo vozovnice, ki jih kupimo na železniških postajah. Vlak
vodi, upravlja (vozi) strojevodja.

Po morjih in rekah plujejo majhne in velike, tovorne in potniške ladje.
Zaposleni delavci na ladjah se imenujejo mornarji. Vodja ladje je kapitan.
Kapitan pa se imenuje tudi vodja posadke letala. Tisti, ki upravljajo letalo, pa
niso mornarji, ampak piloti. Pilotov in kapitana na letalu ne vidimo, saj so v
pilotski kabini. Prijazno pa nas kot potnike na letalu pozdravijo stevardese. Te
nam dajo navodila za varen polet, razdelijo pa tudi okusne malice.

Tudi na vesoljskih ladjah so včasih ljudje. Imenujejo se astronavti.
V šoli se večkrat pogovarjate o poklicih. Mnogo fantov sanja o tem, da bi

bili piloti ali kapitani, deklice pa bi rade bile stevardese. Tudi vi?

Družinski izlet

Lep nedeljski popoldan je. Družina Direndaj se pelje z avtom na izlet. Oče,
mama in sin David obiščejo živalski vrt v mestu. Tam vidijo v kletki lepe
papige. Na drevesu sedijo opice. V bazenu plavajo krokodili. Za ograjo se
pasejo kamele. Oče, mama in sin David stojijo pred ograjo in občudujejo
kamele. David vpraša: „Katera kamela je oče in katera je mama?” Mama
odgovori: „Zapomni si, David! Oče je vedno velika kamela.”

Leni Sticker
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Promet na našem planetu

Že od davnih časov ljudje potujejo. Zakaj ljudje potujejo? Nekateri iščejo novo
domovino, nekateri iščejo boljšo službo ali zabavo, drugi potujejo na počit-
nice, na obiske. Športniki potujejo na tekmovanja, umetniki na nastope.
Učenci potujejo na šolske izlete ali obiske k sorodnikom. Kako in s čim lahko
potujemo, kje se odvija promet na Zemlji?

Kar težko je odgovoriti na to vprašanje, ker je možnosti zelo veliko.
Potujemo peš ali z različnimi prevoznimi sredstvi. Promet poteka na kopnem
po cestah in železnicah, po morju in v zraku. Po cestah hodimo peš, se vozi-
mo s kolesi, mopedi, motorji, avtomobili in avtobusi, blago prevažajo s
tovornjaki (kamioni). Po železniških tirih drvijo vlaki  motorni in električni.
Vlake čakamo na železniških postajah, avtobusi pa imajo avtobusne postaje.
Tudi na večjih rekah in morjih je promet zelo živahen. Po vodah plujejo čolni,
ribiške ladje, velike potniške, tovorne in vojaške ladje. Globoko v morjih plu-
jejo podmornice. Ladje se ustavljajo v pristaniščih. Nam najbližje je
obmorsko pristanišče Luka Koper ob slovenskem morju. Kako pa je s prome-
tom v zraku? Če želimo biti hitro na cilju, potujemo s helikopterjem ali z
letalom. Večkrat pa na nebu vidimo tudi balone in motorne zmaje. Ljudje se
z njimi vozijo za zabavo.

In kako so potovali nekoč? Največ peš, s konji, z vozovi, bogati ljudje pa s
kočijami. Po morjih in rekah so potovali s preprostimi čolni in ladjami. Ste že
slišali za znamenite svetovne popotnike, na primer Krištofa Kolumba ali
Marka Pola? Kako in čemu sta potovala in zakaj sta še danes slavna?

Z vlakom na pot

Ljudje se zelo radi vozijo z vlakom, ker je hiter in udoben. Vlaki pa ne vozijo
po cestah, ampak po železniških tirih. Železniške proge so redke, zato vlaki
ne morejo v vsak kraj. Ustavljajo se samo v mestih in krajih, ki ležijo ob progi
in imajo železniško postajo, ki ji ljudje rečejo tudi kolodvor.

Glavni del vsakega vlaka je lokomotiva. Brez nje bi vagoni ne mogli
nikamor, saj ima le lokomotiva moč, s katero se lahko premika. Moč lokomo-
tive je skrita v njenem motorju. Motorje poganja dizelsko gorivo ali elektrika.
Nekoč so lokomotive imele kotle, v katerih so kurili z drvmi ali premogom.
Ta energija je potem poganjala vlak.

Tudi v Monoštru imamo železniško postajo. Ob peronih se ustavljajo različni
vlaki, tovorni in potniški. S potniškimi vlaki se lahko odpeljemo v notranjost
Madžarske ali v Avstrijo. Nova železniška proga pa poteka tudi med Madžarsko
in Slovenijo. Z železniške postaje v obmejni vasi Bajansenye se lahko z vlakom
odpeljemo v Slovenijo. Potovanja z vlakom naj nam bodo v užitek!

Vlak
Vlak, vlak ...
Bel oblak
plava nad njim,
zlate kresnice
hitijo za njim.

Joj, joj,
kaj bo z menoj?
Jaz se bojim,
mamica moja,
kam naj zbežim?

U u,
saj je že tu,
saj je že mimo,
kaj bi se bal,
mar bi se v daljni
svet odpeljal.

H kralju Matjažu
v naš Korotan,
da bi zaspanca
priklical na dan.

Anica Černejeva
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vlakih. Kontrolirajo vozovnice, ki jih kupimo na železniških postajah. Vlak
vodi, upravlja (vozi) strojevodja.

Po morjih in rekah plujejo majhne in velike, tovorne in potniške ladje.
Zaposleni delavci na ladjah se imenujejo mornarji. Vodja ladje je kapitan.
Kapitan pa se imenuje tudi vodja posadke letala. Tisti, ki upravljajo letalo, pa
niso mornarji, ampak piloti. Pilotov in kapitana na letalu ne vidimo, saj so v
pilotski kabini. Prijazno pa nas kot potnike na letalu pozdravijo stevardese. Te
nam dajo navodila za varen polet, razdelijo pa tudi okusne malice.

Tudi na vesoljskih ladjah so včasih ljudje. Imenujejo se astronavti.
V šoli se večkrat pogovarjate o poklicih. Mnogo fantov sanja o tem, da bi

bili piloti ali kapitani, deklice pa bi rade bile stevardese. Tudi vi?

Družinski izlet

Lep nedeljski popoldan je. Družina Direndaj se pelje z avtom na izlet. Oče,
mama in sin David obiščejo živalski vrt v mestu. Tam vidijo v kletki lepe
papige. Na drevesu sedijo opice. V bazenu plavajo krokodili. Za ograjo se
pasejo kamele. Oče, mama in sin David stojijo pred ograjo in občudujejo
kamele. David vpraša: „Katera kamela je oče in katera je mama?” Mama
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ribiške ladje, velike potniške, tovorne in vojaške ladje. Globoko v morjih plu-
jejo podmornice. Ladje se ustavljajo v pristaniščih. Nam najbližje je
obmorsko pristanišče Luka Koper ob slovenskem morju. Kako pa je s prome-
tom v zraku? Če želimo biti hitro na cilju, potujemo s helikopterjem ali z
letalom. Večkrat pa na nebu vidimo tudi balone in motorne zmaje. Ljudje se
z njimi vozijo za zabavo.

In kako so potovali nekoč? Največ peš, s konji, z vozovi, bogati ljudje pa s
kočijami. Po morjih in rekah so potovali s preprostimi čolni in ladjami. Ste že
slišali za znamenite svetovne popotnike, na primer Krištofa Kolumba ali
Marka Pola? Kako in čemu sta potovala in zakaj sta še danes slavna?
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Ljudje se zelo radi vozijo z vlakom, ker je hiter in udoben. Vlaki pa ne vozijo
po cestah, ampak po železniških tirih. Železniške proge so redke, zato vlaki
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in imajo železniško postajo, ki ji ljudje rečejo tudi kolodvor.

Glavni del vsakega vlaka je lokomotiva. Brez nje bi vagoni ne mogli
nikamor, saj ima le lokomotiva moč, s katero se lahko premika. Moč lokomo-
tive je skrita v njenem motorju. Motorje poganja dizelsko gorivo ali elektrika.
Nekoč so lokomotive imele kotle, v katerih so kurili z drvmi ali premogom.
Ta energija je potem poganjala vlak.

Tudi v Monoštru imamo železniško postajo. Ob peronih se ustavljajo različni
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Sakalovci

Sakalovci so prijetna vas v bližini meje z Avstrijo in Slovenijo. Vas leži v dolini.
Majhna je in lepa. Tu živi približno 500 prebivalcev. V vasi največ ljudi še govo -
ri slovensko narečje, zlasti starejši. Ljudje so se nekoč ukvarjali s poljedelstvom
in živinorejo. Delo je bilo težko, ker še ni bilo strojev. Siromašno so živeli, niso
imeli lepih oblek in hrane tudi niso imeli zmeraj dovolj. Zdaj se je že vse spreme -
nilo. Lepe, velike hiše lahko vidimo povsod. Zdaj se več ne ukvarjajo s poljedel-
stvom in živinorejo, čeprav pri večini hiš še najdemo kokoši in svinje. Ponekod
pa še imajo krave in konje. V vasi imamo samo eno trgovino in eno gostilno. 
V kulturnem domu razvijajo bogato kulturno dejavnost. V vasi so nekoč zelo
lepo ohranjali različne šege. Na žalost, zdaj poznamo samo nekatere. V vasi delu-
je folklorna skupina, ki nastopa doma in tudi v tujini. Imamo tudi gasilsko društvo.

Nikoleta Vajda (časopis Porabje, 2002)

Žuželčji žur

Nekoč trot falot
in čebela brez dela
vesela sta pela
in pila kompot.

Ker sta ga pila
iz lonca brez konca,
se je pridružíla
še pikapolonca.

In potem
še len sršen,
pa mlad škržat,
pa muha gluha,
pa stroga stonoga,
pa star komar,
zadrt samotar,
še on je zapel,
kot bi imel pevski dar:

„Nekoč trot falot ...”

(In spet vse od začetka.)

Andrej Rozman Roza
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Promet

Na papirnatih letalih
se leti najtiše.
Na papirnatih letalih
se leti najviše.

Na papirnatih letalih 
se leti brez teže.
Na papirnatih letalih
nedosežno se doseže.

Turistična vodička predstavlja
svoj domači kraj

Monošter

Monošter, moj domači kraj, leži na zahodnem delu Madžarske, v Železni
županiji. Ima približno 10.000 prebivalcev. K mestu so priključene še majhne
vasi, kot na primer Slovenska ves, Rábafüzes, Jakabháza itd. Mesto je dobilo
ime po latinski besedi monosterium (samostan). To mesto leži ob meji
Slovenije in Avstrije in mislim, da je lahko tromejnik njegov simbol.

V Monoštru je krasna baročna cerkev in samostan, kjer so nekdaj živeli
menihi cistercijanci. To imenitno stavbo si je vredno ogledati. V mestu stoji
tudi muzej, imenovan po pesniku Avgustu Pavlu. Tam največkrat razstavljajo
stvari, ki so značilne za Slovence, njihovo kulturo in življenje na Madžarskem.
Lani so postavili spomenik pri vhodu v mesto. To so mestna vrata, skozi ka -
tera lahko vidimo cerkev, obenem pa simbolično tretje tisočletje. Na spome -
niku lahko preberemo nekaj stavkov prvega madžarskega kralja sv. Štefana.
Na glavnem trgu stoji spomenik Béli III., ki je ustanovil mesto. 

V našem mestu deluje mnogo kulturnih in športnih društev. Imamo nogo -
metne, rokometne ekipe, kegljače, šahiste, kolesarje, v društvih se ukvarjajo s
športom ženske, moški in tudi otroci. Živijo in delujejo tudi kulturne skupine,
v bližnjih slovenskih vaseh pa aktivno delujejo slovenske kulturne skupine.
Ljudje pojejo v pevskih zborih, plešejo v folklornih skupinah in igrajo v dram-
skih skupinah.

Če v mesto pridejo turisti, gotovo ne bodo ostali brez prenočišča. Lahko
izbirajo med hoteli, moteli in penzioni. Gostilne in restavracije čakajo lačne
in žejne goste. Trgovine pa niso za domače denarnice, temveč za turiste. Če se
pa spoštovani gost hoče razgibavati, lahko igra tenis oziroma keglja, lahko
plava v majhnem bazenu v bolnici ali pa gre na aerobiko. 

V našem mestu ne bo dolgčas ne mladim in tudi starejšim ne. V kinodvo-
rani Kossuth si lahko ogledajo najnovejše komercialne in tudi umetniške
filme. Konec tedna lahko grejo mladi v diskoteko ali se zabavajo v okoliških
vaseh na plesih.

Žuži Šulič (časopis Porabje, 2002)
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plava v majhnem bazenu v bolnici ali pa gre na aerobiko. 

V našem mestu ne bo dolgčas ne mladim in tudi starejšim ne. V kinodvo-
rani Kossuth si lahko ogledajo najnovejše komercialne in tudi umetniške
filme. Konec tedna lahko grejo mladi v diskoteko ali se zabavajo v okoliških
vaseh na plesih.

Žuži Šulič (časopis Porabje, 2002)
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29

Sakalovci

Sakalovci so prijetna vas v bližini meje z Avstrijo in Slovenijo. Vas leži v dolini.
Majhna je in lepa. Tu živi približno 500 prebivalcev. V vasi največ ljudi še govo -
ri slovensko narečje, zlasti starejši. Ljudje so se nekoč ukvarjali s poljedelstvom
in živinorejo. Delo je bilo težko, ker še ni bilo strojev. Siromašno so živeli, niso
imeli lepih oblek in hrane tudi niso imeli zmeraj dovolj. Zdaj se je že vse spreme -
nilo. Lepe, velike hiše lahko vidimo povsod. Zdaj se več ne ukvarjajo s poljedel-
stvom in živinorejo, čeprav pri večini hiš še najdemo kokoši in svinje. Ponekod
pa še imajo krave in konje. V vasi imamo samo eno trgovino in eno gostilno. 
V kulturnem domu razvijajo bogato kulturno dejavnost. V vasi so nekoč zelo
lepo ohranjali različne šege. Na žalost, zdaj poznamo samo nekatere. V vasi delu-
je folklorna skupina, ki nastopa doma in tudi v tujini. Imamo tudi gasilsko društvo.

Nikoleta Vajda (časopis Porabje, 2002)

Žuželčji žur

Nekoč trot falot
in čebela brez dela
vesela sta pela
in pila kompot.

Ker sta ga pila
iz lonca brez konca,
se je pridružíla
še pikapolonca.

In potem
še len sršen,
pa mlad škržat,
pa muha gluha,
pa stroga stonoga,
pa star komar,
zadrt samotar,
še on je zapel,
kot bi imel pevski dar:

„Nekoč trot falot ...”

(In spet vse od začetka.)

Andrej Rozman Roza
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Promet

Na papirnatih letalih
se leti najtiše.
Na papirnatih letalih
se leti najviše.

Na papirnatih letalih 
se leti brez teže.
Na papirnatih letalih
nedosežno se doseže.

Turistična vodička predstavlja
svoj domači kraj

Monošter

Monošter, moj domači kraj, leži na zahodnem delu Madžarske, v Železni
županiji. Ima približno 10.000 prebivalcev. K mestu so priključene še majhne
vasi, kot na primer Slovenska ves, Rábafüzes, Jakabháza itd. Mesto je dobilo
ime po latinski besedi monosterium (samostan). To mesto leži ob meji
Slovenije in Avstrije in mislim, da je lahko tromejnik njegov simbol.

V Monoštru je krasna baročna cerkev in samostan, kjer so nekdaj živeli
menihi cistercijanci. To imenitno stavbo si je vredno ogledati. V mestu stoji
tudi muzej, imenovan po pesniku Avgustu Pavlu. Tam največkrat razstavljajo
stvari, ki so značilne za Slovence, njihovo kulturo in življenje na Madžarskem.
Lani so postavili spomenik pri vhodu v mesto. To so mestna vrata, skozi ka -
tera lahko vidimo cerkev, obenem pa simbolično tretje tisočletje. Na spome -
niku lahko preberemo nekaj stavkov prvega madžarskega kralja sv. Štefana.
Na glavnem trgu stoji spomenik Béli III., ki je ustanovil mesto. 

V našem mestu deluje mnogo kulturnih in športnih društev. Imamo nogo -
metne, rokometne ekipe, kegljače, šahiste, kolesarje, v društvih se ukvarjajo s
športom ženske, moški in tudi otroci. Živijo in delujejo tudi kulturne skupine,
v bližnjih slovenskih vaseh pa aktivno delujejo slovenske kulturne skupine.
Ljudje pojejo v pevskih zborih, plešejo v folklornih skupinah in igrajo v dram-
skih skupinah.

Če v mesto pridejo turisti, gotovo ne bodo ostali brez prenočišča. Lahko
izbirajo med hoteli, moteli in penzioni. Gostilne in restavracije čakajo lačne
in žejne goste. Trgovine pa niso za domače denarnice, temveč za turiste. Če se
pa spoštovani gost hoče razgibavati, lahko igra tenis oziroma keglja, lahko
plava v majhnem bazenu v bolnici ali pa gre na aerobiko. 

V našem mestu ne bo dolgčas ne mladim in tudi starejšim ne. V kinodvo-
rani Kossuth si lahko ogledajo najnovejše komercialne in tudi umetniške
filme. Konec tedna lahko grejo mladi v diskoteko ali se zabavajo v okoliških
vaseh na plesih.

Žuži Šulič (časopis Porabje, 2002)
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3118

Na drevesu skrit prav zvito
s puško s šibrami nabito
neustrašni lovec Jaka
celo noč merjasca čaka.

Ko se za koruzno polje,
kjer končuje se obzorje,
krade temno rdeči svit
in začenja se danit,
je vse tiho  a tedajci
skočijo iz gozda zajci,
trije volki, dva medveda,
pet merjascev in seveda
še fazani in lisice,
polhi, svizci, prepelice,
gamsi, jazbeci in srne.
Vse to se na jaso zgrne
in vsi imajo lovske obleke
čisto prave, v barvi smreke.

Lovska

Preden Jaka puško opali,
že ga zgrabijo živali
in ga nesejo skoz gosto,
skoraj neprehodno hosto
do velike kraške jame,
kjer sred največje sobane,
okrašene za gostijo,
ga na mizo položijo
in zatrobijo v rog.
Jaka gleda: vse naokrog
so po stenah čisto prave,
od resničnih lovcev glave!

Ko to vidi se zbudi.
Najprej sploh ne ve, kaj bi,
potlej pa gre brž domov 
in nikoli več na lov.

Andrej Rozman Roza

Zima

Zima vesela,
mrzla in bela.
Sneg prinese,
led in mraz,
da jo čuti
moj obraz.
Mrzel nos
in rdeča brada
vse to ima
zima rada.
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S-zgodba

Samo je dobil od strica sivo srno Sonjo. Stanovala je pri njem in bila močno
sladkosnedna. Nikoli ni bila sita sladkarij, vse je hotela snesti: sadje, sladkor,
sladoled, sirup, suhe smokve. Še v spanju je sanjala o slaščicah. Če sladkarij
ni bilo več, je sitnarila. Da ne bi bila sitna, je Samo sedel na kolo in skočil v
trgovino. 

„Tisto sivo vrečko, prosim,” je rekel.
Na sivi vrečki je bila črka S in Samo je mislil, da pomeni sladkor.
Spet je sedel na kolo in sssk skočil domov. Sonja je povohljala vrečko in jo

pustila.
„Saj to ni sladko! To je slano! To ni sladkor! To je sol!” je sitnarila.
„Saj, saj,” je rekel Samo. „S na vrečki pomeni torej sol in ne sladkor. Saj

pravim. Samo črka pa res ni dosti.”
Polonca Kovač

KDOR RAD POTRPI, SI ROŽE SADI.

E-zgodba

Bil je meglen večer, ko je Eskim Erik odšel v mesto. Vel je mrzel veter, sever -
ni jelen je nestrpno vlekel in Eskim Erik je ves resen sedel vrh vprege. Njegov
ded, ki je bil tudi Eskim, mu je pred odhodom še rekel: „Erik, s te ekskurzije
prinesi domov zelje, korenje in hren. Potem potrebujemo še telefon, pet etiket
in devetdeset žebljev.”

„Z veseljem,” je rekel Erik in oddrvel v megleni večer. Vozil se je in vozil,
vso pot je snežilo in bil je hud snežni metež. No, Eskim Erik je podnetil kres,
se med metežem grel in drugega dne res prišel v mesto.

V mestu je kupil zelje, korenje in hren, in še češnjev žele, ker je žele in še
posebej češnjev žele čez vse ljubil. Potem je kupil še telefon, osem etiket in
dedu lepe bele čevlje. Že je drvel proti severu, ko se je spomnil: „Ojej! Kje je
devetdeset žebljev?” Obrnil je vprego, spet zdrvel v mesto in kupil devetdeset
žebljev.

Lenobno se je vozil domov, ko je ob severni cesti videl dekle, ki je nosilo
cvetje. Ostrmel je in vzkliknil: „Je to lepo!” Potem je kupil od nje šopek telo-
hov in cvetoče češminove vejice.

Srečen in vesel je odšel domov.

Polonca Kovač

KDOR MOLČI, DEVETIM ODGOVORI.
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je vse tiho  a tedajci
skočijo iz gozda zajci,
trije volki, dva medveda,
pet merjascev in seveda
še fazani in lisice,
polhi, svizci, prepelice,
gamsi, jazbeci in srne.
Vse to se na jaso zgrne
in vsi imajo lovske obleke
čisto prave, v barvi smreke.

Lovska

Preden Jaka puško opali,
že ga zgrabijo živali
in ga nesejo skoz gosto,
skoraj neprehodno hosto
do velike kraške jame,
kjer sred največje sobane,
okrašene za gostijo,
ga na mizo položijo
in zatrobijo v rog.
Jaka gleda: vse naokrog
so po stenah čisto prave,
od resničnih lovcev glave!

Ko to vidi se zbudi.
Najprej sploh ne ve, kaj bi,
potlej pa gre brž domov 
in nikoli več na lov.

Andrej Rozman Roza

Zima

Zima vesela,
mrzla in bela.
Sneg prinese,
led in mraz,
da jo čuti
moj obraz.
Mrzel nos
in rdeča brada
vse to ima
zima rada.
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S-zgodba

Samo je dobil od strica sivo srno Sonjo. Stanovala je pri njem in bila močno
sladkosnedna. Nikoli ni bila sita sladkarij, vse je hotela snesti: sadje, sladkor,
sladoled, sirup, suhe smokve. Še v spanju je sanjala o slaščicah. Če sladkarij
ni bilo več, je sitnarila. Da ne bi bila sitna, je Samo sedel na kolo in skočil v
trgovino. 

„Tisto sivo vrečko, prosim,” je rekel.
Na sivi vrečki je bila črka S in Samo je mislil, da pomeni sladkor.
Spet je sedel na kolo in sssk skočil domov. Sonja je povohljala vrečko in jo

pustila.
„Saj to ni sladko! To je slano! To ni sladkor! To je sol!” je sitnarila.
„Saj, saj,” je rekel Samo. „S na vrečki pomeni torej sol in ne sladkor. Saj

pravim. Samo črka pa res ni dosti.”
Polonca Kovač

KDOR RAD POTRPI, SI ROŽE SADI.

E-zgodba

Bil je meglen večer, ko je Eskim Erik odšel v mesto. Vel je mrzel veter, sever -
ni jelen je nestrpno vlekel in Eskim Erik je ves resen sedel vrh vprege. Njegov
ded, ki je bil tudi Eskim, mu je pred odhodom še rekel: „Erik, s te ekskurzije
prinesi domov zelje, korenje in hren. Potem potrebujemo še telefon, pet etiket
in devetdeset žebljev.”

„Z veseljem,” je rekel Erik in oddrvel v megleni večer. Vozil se je in vozil,
vso pot je snežilo in bil je hud snežni metež. No, Eskim Erik je podnetil kres,
se med metežem grel in drugega dne res prišel v mesto.

V mestu je kupil zelje, korenje in hren, in še češnjev žele, ker je žele in še
posebej češnjev žele čez vse ljubil. Potem je kupil še telefon, osem etiket in
dedu lepe bele čevlje. Že je drvel proti severu, ko se je spomnil: „Ojej! Kje je
devetdeset žebljev?” Obrnil je vprego, spet zdrvel v mesto in kupil devetdeset
žebljev.

Lenobno se je vozil domov, ko je ob severni cesti videl dekle, ki je nosilo
cvetje. Ostrmel je in vzkliknil: „Je to lepo!” Potem je kupil od nje šopek telo-
hov in cvetoče češminove vejice.

Srečen in vesel je odšel domov.

Polonca Kovač

KDOR MOLČI, DEVETIM ODGOVORI.
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Šumijo gozdovi domači
Šumijo gozdovi domači
in žito rumeno zori,
na polju prijaznem pa lipa,
oj, lipa zelena diši.

Nad mano pa sončece sije,
v daljavi žarijo gore,
v dolini potoček se vije,
veselo je moje srce.

Vasica domača in polje,
ko vračam se k tebi nazaj,
ti meni edina si sreča,
edini prijazni si kraj.

Šumijo gozdovi domači,
pod lipo cvetočo sedim
in gledam v polje prijazno
in zopet veselo živim.

Slovenska ljudska

Prvi sneg

Vse je belo. Vse je belo. Bela breza, bela gaz.
Vas in mesto, polje, log. Bela zvezda, beli cvet.
Cel dan, cel večer se belo Belobradi dedek Mraz.
lesketa vse naokrog. Beli ples snežink čez svet.

Vse je belo. Vse je belo.
Bela reka. Beli breg.
Cel dan, cel večer se belo
usipa tihi prvi sneg.

Gustav Krklec

Zima

Zima pride proti koncu leta, včasih že v oktobru. To je letni čas, ki se ga zelo
veselijo otroci. Zimski meseci so: december, januar in februar.

Zapade mnogo snega, mrzlo je, piha močan veter, ceste so bele in spolzke,
saj je na njih led. Vozniki avtomobilov, kamionov in avtobusov ne marajo
zime, saj po spolzkih cestah težko vozijo. Zimo pa imamo zelo radi otroci, saj
se lahko sankamo, smučamo in kepamo. Radi tudi delamo snežene može.
Moramo pa se toplo obleči, da ne bi zboleli. Oblečemo tople plašče in vetrovke,
na glave damo kape, okrog vratu šale, obujemo pa škornje. Roke nam grejejo
rokavice.

Pozimi narava spi. Spijo tudi nekatere živali, na primer medvedi, drugim
živalim, na primer pticam, srnam in zajcem, pa moramo dajati hrano. Pticam
pripravimo krmilnice. Njive, travniki, vrtovi in gozdovi počivajo pod snegom.

Zima je čas počitka in praznikov. Šolarji imamo tudi božične počitnice.
Praznujemo božič in novo leto. Komaj čakamo praznike, saj pridni otroci
dobijo za božič lepa darila. Tudi v šoli imamo praznovanje. Postavimo
božično drevo, ga lepo okrasimo, pripravimo program. Prijatelji se medseboj -
no obdarimo in si voščimo: vesel božič in srečno novo leto!

Zima je lepa, vesela, mrzla in zanimiva.
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Po telefonu

Dobro jutro, je tam Zima?
Tu je Peter Bistroglav,
že skrbi me in zanima,
kdaj bo prvi sneg zapal.

Rad na grič bi se povzpel
in se spustil po strmini,
res te, tetka, bom vesel.
Ne oklevaj, brž odrini

pa prinesi nam snega,
naj ga mete striček Veter;
res hvaležen iz srca
vedno ti bo zvesti Peter.

Franci Lakovič

Zelena drevesa so za jabolka
in gosenice,
v njih pomladni veter roji.

Rumena drevesa so za kutine
in limone
in za sušo poletnih dni.

Rdeča drevesa so za češnje
in pikapolonice,
so dom jeseni in večerne zarje.

Bela drevesa so za neznano sadje,
za borove prelce,
za zimo, bliske in viharje.

Črna drevesa so za murne
in mravlje,
v njih spita noč in tema.

Modra drevesa so za slive
in da ptice gnezdijo v njih
kakor sredi neba.

Miroslav Košuta

Barve dreves

Kam z odpadki?

Vsak dan zmečemo v koš za smeti veliko odpadkov. Ali veš, kaj se z njimi
zgodi potem, ko jih vržemo v smetnjake pred bloki in hišami. Smetarji vse te
smeti redno odvažajo na velika smetišča. Sčasoma tudi ta postanejo premajhna.
Iskanje novih in novih odlagališč odpadkov seveda ni prava rešitev, saj bi se
naša dežela kar hitro spremenila v eno samo veliko smetišče.
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Šumijo gozdovi domači
Šumijo gozdovi domači
in žito rumeno zori,
na polju prijaznem pa lipa,
oj, lipa zelena diši.

Nad mano pa sončece sije,
v daljavi žarijo gore,
v dolini potoček se vije,
veselo je moje srce.

Vasica domača in polje,
ko vračam se k tebi nazaj,
ti meni edina si sreča,
edini prijazni si kraj.

Šumijo gozdovi domači,
pod lipo cvetočo sedim
in gledam v polje prijazno
in zopet veselo živim.

Slovenska ljudska

Prvi sneg

Vse je belo. Vse je belo. Bela breza, bela gaz.
Vas in mesto, polje, log. Bela zvezda, beli cvet.
Cel dan, cel večer se belo Belobradi dedek Mraz.
lesketa vse naokrog. Beli ples snežink čez svet.

Vse je belo. Vse je belo.
Bela reka. Beli breg.
Cel dan, cel večer se belo
usipa tihi prvi sneg.

Gustav Krklec

Zima

Zima pride proti koncu leta, včasih že v oktobru. To je letni čas, ki se ga zelo
veselijo otroci. Zimski meseci so: december, januar in februar.

Zapade mnogo snega, mrzlo je, piha močan veter, ceste so bele in spolzke,
saj je na njih led. Vozniki avtomobilov, kamionov in avtobusov ne marajo
zime, saj po spolzkih cestah težko vozijo. Zimo pa imamo zelo radi otroci, saj
se lahko sankamo, smučamo in kepamo. Radi tudi delamo snežene može.
Moramo pa se toplo obleči, da ne bi zboleli. Oblečemo tople plašče in vetrovke,
na glave damo kape, okrog vratu šale, obujemo pa škornje. Roke nam grejejo
rokavice.

Pozimi narava spi. Spijo tudi nekatere živali, na primer medvedi, drugim
živalim, na primer pticam, srnam in zajcem, pa moramo dajati hrano. Pticam
pripravimo krmilnice. Njive, travniki, vrtovi in gozdovi počivajo pod snegom.

Zima je čas počitka in praznikov. Šolarji imamo tudi božične počitnice.
Praznujemo božič in novo leto. Komaj čakamo praznike, saj pridni otroci
dobijo za božič lepa darila. Tudi v šoli imamo praznovanje. Postavimo
božično drevo, ga lepo okrasimo, pripravimo program. Prijatelji se medseboj -
no obdarimo in si voščimo: vesel božič in srečno novo leto!

Zima je lepa, vesela, mrzla in zanimiva.
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Po telefonu

Dobro jutro, je tam Zima?
Tu je Peter Bistroglav,
že skrbi me in zanima,
kdaj bo prvi sneg zapal.

Rad na grič bi se povzpel
in se spustil po strmini,
res te, tetka, bom vesel.
Ne oklevaj, brž odrini

pa prinesi nam snega,
naj ga mete striček Veter;
res hvaležen iz srca
vedno ti bo zvesti Peter.

Franci Lakovič

Zelena drevesa so za jabolka
in gosenice,
v njih pomladni veter roji.

Rumena drevesa so za kutine
in limone
in za sušo poletnih dni.

Rdeča drevesa so za češnje
in pikapolonice,
so dom jeseni in večerne zarje.

Bela drevesa so za neznano sadje,
za borove prelce,
za zimo, bliske in viharje.

Črna drevesa so za murne
in mravlje,
v njih spita noč in tema.

Modra drevesa so za slive
in da ptice gnezdijo v njih
kakor sredi neba.

Miroslav Košuta

Barve dreves

Kam z odpadki?

Vsak dan zmečemo v koš za smeti veliko odpadkov. Ali veš, kaj se z njimi
zgodi potem, ko jih vržemo v smetnjake pred bloki in hišami. Smetarji vse te
smeti redno odvažajo na velika smetišča. Sčasoma tudi ta postanejo premajhna.
Iskanje novih in novih odlagališč odpadkov seveda ni prava rešitev, saj bi se
naša dežela kar hitro spremenila v eno samo veliko smetišče.
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v dolini potoček se vije,
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Zima je čas počitka in praznikov. Šolarji imamo tudi božične počitnice.
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božično drevo, ga lepo okrasimo, pripravimo program. Prijatelji se medseboj -
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in se spustil po strmini,
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za borove prelce,
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Sneg pripoveduje

Me poznaš? Najlepši sem,
Topla odeja sem kadar me sonce obseva.
za nežno ozimino, Takrat ves zažarim
nagajiva kepa in si želim,
za tvoje gibke dlani, da bi me videli vsi,
voljna steza za smuči, da bi vedeli,
zvezdica sem, kako čudovito je biti sneg,
ki na trepalnicah ti obvisi. čeprav samo do pomladi živi.

Neža Maurer

Ptičke

Ptička lačna v snegu prosi:
„Oh, drobtinic mi natrosi!
Tako dolgo že zmrzujem,
noč in dan gladujem!”

Revka tam na veji čaka,
vsa se trese in zaplaka.
Drugo jutro pa na bregu
mrtva že počiva v snegu.

Mi pa hišico imamo,
vanjo zrnja in drobtinic damo.
Ptičke lačne vanjo prilete,
vigredi pa hvalo žvrgole.

Valentin Polanšek

revka – revica, sirota
vigred – pomlad

34

Varstvo okolja

Veliko smo že slišali o varstvu okolja. Tudi vi imate veliko možnosti za svoj
prispevek. Ali se spominjate?

Brez vode ni življenja! Ne mečite odpadkov v vodo! Dobro zapirajte
vodovodne pipe! Ne trgajte zaščitenih rastlin! Varujte gozdove in travnike! Ne
preganjajte živali!

Saj veste: varstvo okolja je varstvo življenja! Vsak človek lahko veliko
prispeva k varstvu okolja. Tudi vi!

Klaudia Lazar (časopis Porabje, 1996)

Tam na polju vsa samotna
mila breza šelesti,
pa do nje nekoč strahotna
avtocesta prihrumi.

„Lepa si,” tako ji reče,
„a ker rasteš tu, kjer zdaj
moja pot v daljavo teče,
moraš, lepotica, vkraj!”

„A zakaj ne bi zavila
mimo mene čez polje?
Malce se boš umaknila,
pa bo mesta za obe.”

„Ej, če jaz bi poslušala
na pohodu do morja
vsakogar, bi, breza zala,
pač nikamor ne prišla.

Že v prvi vrsti rasti
obtičala bi, poglej,
tisoč vas še mora pasti,
ako hočem jaz naprej.”

Matej Bor

Breza in avtocesta
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Pesem nagajivka

Zima, zima bela
vrh gore sedela,
vrh gore sedela,
pa tako je pela,
pa tako je pela,
da bo Mirka vzela,
da bo Mirka vzela,
ker on nič ne dela,
ker on nič ne dela,
ker on nič se ne uči 
čakaj, čakaj, Mirko ti!

Oton Župančič

Zima na kmetih

Čez noč je zapadel sneg in zamel vse poti. Dimniki so komaj še kukali iz
streh. Veje dreves so se pod belo težo pripognile do tal. Sinice so zmrzovale
pod streho starega skednja. Kokoši do opoldneva niso prišle iz kurnika.
Andrej se je spomnil babice, ki mu je v dolgih zimskih večerih ob topli peči
pripovedovala pravljice! Kdaj pa kdaj je pogledal skozi zasneženo okno in
vzdihnil: „Kdaj bosta Matej in Barbara spet prišla na obisk?”

Sneg je čez nekaj dni prenehal naletavati in spet so vodile gazi od hiše do
hiše. Oče se je odpravil z drvarji v gozd in na večer so privlekli s traktorjem
v dolino dolge zamrznjene hlode.

Bližalo se je novo leto, ko sta se spet pripeljala Matej in Barbara, pa seveda
tudi stric in teta.

„Povabili ste nas na koline, pa smo tu!” je v smehu rekel stric.
In potem so jedli krvavice in pečenice, da bi jim popokali trebuhi, če si jih

ne bi prevezali s pasovi. Sredi dvorišča so naredili velikega sneženega moža s
počenim loncem na glavi in s staro metlo v roki.

Nato so pohiteli v breg, zlezli na sani in smuči in se spustili navzdol. Volk
je dirjal za njimi, da se je sneg kar prašil na vse strani. Pa so se zaleteli v
sneženega moža, da se je razpočil v velike in majhne snežene kepe. Ko so se
kobacali iz njega, so šele opazili, da ima zdaj Matej v roki staro metlo, Andrej
na glavi počeni pisker, Barbara pa je stiskala v dlani rumeni korenček
snežakov nos. Malo je manjkalo, da niso popokali od smeha.

Alenka Kozinc

Ekologija – varovanje narave

Danes mnogo govorimo o ekologiji ali okoljevarstvu. Zakaj? Ker se je sodobni
svet zelo tehnološko razvil. Takšen razvoj pa prinaša mnogo škode za okolje in
vse živo na našem planetu. Škodljivi plini uničujejo ozonsko plast, zato se
dogajajo velike podnebne spremembe. Led na severnem in južnem tečaju se
topi, puščave se povečujejo, vedno manj je dežja. Po svetu se širijo bolezni, v
revnih državah ljudje umirajo od lakote in epidemij. Zemlja je onesnažena,
tudi zrak. 

Kaj lahko tu naredi ekologija? Opozarja na te probleme. Tisti, ki naravo
najbolj onesnažujejo, se morajo začeti zavedati škode, ki jo povzročajo.

Pri nas v Porabju ni velike industrije. Narava je še zelo čista, zato moramo
to dragocenost čuvati. Od leta 2002 je Porabje tudi del narodnega parka, saj je
pri nas še veliko redkih rastlin in živali. Te je potrebno posebej zaščititi.

Že nekaj let pa so naravovarstveno območje tudi Črne mlake v Andovcih.
Tudi to je naravna posebnost, na katero smo lahko ponosni.

Narava

Vsepovsod okrog nas je lepa narava. Trave, cvetlice in živali. Pa znamo
varovati naravo? Ali imamo dovolj radi živali, ki poginjajo zaradi ones-
naženosti? Vedno več je hudobnih ljudi, ki jih po nepotrebnem streljajo, muči-
jo in zapirajo v kletke. Svet brez živali bi bil pust in neprijazen, zato bi se
moral vsak od nas potruditi in jim pomagati!

Annamaria Balogh (časopis Porabje, 1996)

Če ...

Če ptiček več ne poje Če rože ne cvetijo
in potok ne šumlja, in veter ne pihlja,
čebela več ne leta, žabe ne regljajo,
je zemlja žalostna. je bolna zemljica.

Dorli Hammerschall
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Sneg pripoveduje

Me poznaš? Najlepši sem,
Topla odeja sem kadar me sonce obseva.
za nežno ozimino, Takrat ves zažarim
nagajiva kepa in si želim,
za tvoje gibke dlani, da bi me videli vsi,
voljna steza za smuči, da bi vedeli,
zvezdica sem, kako čudovito je biti sneg,
ki na trepalnicah ti obvisi. čeprav samo do pomladi živi.

Neža Maurer

Ptičke

Ptička lačna v snegu prosi:
„Oh, drobtinic mi natrosi!
Tako dolgo že zmrzujem,
noč in dan gladujem!”

Revka tam na veji čaka,
vsa se trese in zaplaka.
Drugo jutro pa na bregu
mrtva že počiva v snegu.

Mi pa hišico imamo,
vanjo zrnja in drobtinic damo.
Ptičke lačne vanjo prilete,
vigredi pa hvalo žvrgole.

Valentin Polanšek

revka – revica, sirota
vigred – pomlad

34

Varstvo okolja

Veliko smo že slišali o varstvu okolja. Tudi vi imate veliko možnosti za svoj
prispevek. Ali se spominjate?

Brez vode ni življenja! Ne mečite odpadkov v vodo! Dobro zapirajte
vodovodne pipe! Ne trgajte zaščitenih rastlin! Varujte gozdove in travnike! Ne
preganjajte živali!

Saj veste: varstvo okolja je varstvo življenja! Vsak človek lahko veliko
prispeva k varstvu okolja. Tudi vi!

Klaudia Lazar (časopis Porabje, 1996)

Tam na polju vsa samotna
mila breza šelesti,
pa do nje nekoč strahotna
avtocesta prihrumi.

„Lepa si,” tako ji reče,
„a ker rasteš tu, kjer zdaj
moja pot v daljavo teče,
moraš, lepotica, vkraj!”

„A zakaj ne bi zavila
mimo mene čez polje?
Malce se boš umaknila,
pa bo mesta za obe.”

„Ej, če jaz bi poslušala
na pohodu do morja
vsakogar, bi, breza zala,
pač nikamor ne prišla.

Že v prvi vrsti rasti
obtičala bi, poglej,
tisoč vas še mora pasti,
ako hočem jaz naprej.”

Matej Bor

Breza in avtocesta
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Sneg pripoveduje

Me poznaš? Najlepši sem,
Topla odeja sem kadar me sonce obseva.
za nežno ozimino, Takrat ves zažarim
nagajiva kepa in si želim,
za tvoje gibke dlani, da bi me videli vsi,
voljna steza za smuči, da bi vedeli,
zvezdica sem, kako čudovito je biti sneg,
ki na trepalnicah ti obvisi. čeprav samo do pomladi živi.

Neža Maurer

Ptičke

Ptička lačna v snegu prosi:
„Oh, drobtinic mi natrosi!
Tako dolgo že zmrzujem,
noč in dan gladujem!”

Revka tam na veji čaka,
vsa se trese in zaplaka.
Drugo jutro pa na bregu
mrtva že počiva v snegu.

Mi pa hišico imamo,
vanjo zrnja in drobtinic damo.
Ptičke lačne vanjo prilete,
vigredi pa hvalo žvrgole.

Valentin Polanšek

revka – revica, sirota
vigred – pomlad

34

Varstvo okolja

Veliko smo že slišali o varstvu okolja. Tudi vi imate veliko možnosti za svoj
prispevek. Ali se spominjate?

Brez vode ni življenja! Ne mečite odpadkov v vodo! Dobro zapirajte
vodovodne pipe! Ne trgajte zaščitenih rastlin! Varujte gozdove in travnike! Ne
preganjajte živali!

Saj veste: varstvo okolja je varstvo življenja! Vsak človek lahko veliko
prispeva k varstvu okolja. Tudi vi!

Klaudia Lazar (časopis Porabje, 1996)

Tam na polju vsa samotna
mila breza šelesti,
pa do nje nekoč strahotna
avtocesta prihrumi.

„Lepa si,” tako ji reče,
„a ker rasteš tu, kjer zdaj
moja pot v daljavo teče,
moraš, lepotica, vkraj!”

„A zakaj ne bi zavila
mimo mene čez polje?
Malce se boš umaknila,
pa bo mesta za obe.”

„Ej, če jaz bi poslušala
na pohodu do morja
vsakogar, bi, breza zala,
pač nikamor ne prišla.

Že v prvi vrsti rasti
obtičala bi, poglej,
tisoč vas še mora pasti,
ako hočem jaz naprej.”

Matej Bor

Breza in avtocesta
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Pesem nagajivka

Zima, zima bela
vrh gore sedela,
vrh gore sedela,
pa tako je pela,
pa tako je pela,
da bo Mirka vzela,
da bo Mirka vzela,
ker on nič ne dela,
ker on nič ne dela,
ker on nič se ne uči 
čakaj, čakaj, Mirko ti!

Oton Župančič

Zima na kmetih

Čez noč je zapadel sneg in zamel vse poti. Dimniki so komaj še kukali iz
streh. Veje dreves so se pod belo težo pripognile do tal. Sinice so zmrzovale
pod streho starega skednja. Kokoši do opoldneva niso prišle iz kurnika.
Andrej se je spomnil babice, ki mu je v dolgih zimskih večerih ob topli peči
pripovedovala pravljice! Kdaj pa kdaj je pogledal skozi zasneženo okno in
vzdihnil: „Kdaj bosta Matej in Barbara spet prišla na obisk?”

Sneg je čez nekaj dni prenehal naletavati in spet so vodile gazi od hiše do
hiše. Oče se je odpravil z drvarji v gozd in na večer so privlekli s traktorjem
v dolino dolge zamrznjene hlode.

Bližalo se je novo leto, ko sta se spet pripeljala Matej in Barbara, pa seveda
tudi stric in teta.

„Povabili ste nas na koline, pa smo tu!” je v smehu rekel stric.
In potem so jedli krvavice in pečenice, da bi jim popokali trebuhi, če si jih

ne bi prevezali s pasovi. Sredi dvorišča so naredili velikega sneženega moža s
počenim loncem na glavi in s staro metlo v roki.

Nato so pohiteli v breg, zlezli na sani in smuči in se spustili navzdol. Volk
je dirjal za njimi, da se je sneg kar prašil na vse strani. Pa so se zaleteli v
sneženega moža, da se je razpočil v velike in majhne snežene kepe. Ko so se
kobacali iz njega, so šele opazili, da ima zdaj Matej v roki staro metlo, Andrej
na glavi počeni pisker, Barbara pa je stiskala v dlani rumeni korenček
snežakov nos. Malo je manjkalo, da niso popokali od smeha.

Alenka Kozinc

Ekologija – varovanje narave

Danes mnogo govorimo o ekologiji ali okoljevarstvu. Zakaj? Ker se je sodobni
svet zelo tehnološko razvil. Takšen razvoj pa prinaša mnogo škode za okolje in
vse živo na našem planetu. Škodljivi plini uničujejo ozonsko plast, zato se
dogajajo velike podnebne spremembe. Led na severnem in južnem tečaju se
topi, puščave se povečujejo, vedno manj je dežja. Po svetu se širijo bolezni, v
revnih državah ljudje umirajo od lakote in epidemij. Zemlja je onesnažena,
tudi zrak. 

Kaj lahko tu naredi ekologija? Opozarja na te probleme. Tisti, ki naravo
najbolj onesnažujejo, se morajo začeti zavedati škode, ki jo povzročajo.

Pri nas v Porabju ni velike industrije. Narava je še zelo čista, zato moramo
to dragocenost čuvati. Od leta 2002 je Porabje tudi del narodnega parka, saj je
pri nas še veliko redkih rastlin in živali. Te je potrebno posebej zaščititi.

Že nekaj let pa so naravovarstveno območje tudi Črne mlake v Andovcih.
Tudi to je naravna posebnost, na katero smo lahko ponosni.

Narava

Vsepovsod okrog nas je lepa narava. Trave, cvetlice in živali. Pa znamo
varovati naravo? Ali imamo dovolj radi živali, ki poginjajo zaradi ones-
naženosti? Vedno več je hudobnih ljudi, ki jih po nepotrebnem streljajo, muči-
jo in zapirajo v kletke. Svet brez živali bi bil pust in neprijazen, zato bi se
moral vsak od nas potruditi in jim pomagati!

Annamaria Balogh (časopis Porabje, 1996)

Če ...

Če ptiček več ne poje Če rože ne cvetijo
in potok ne šumlja, in veter ne pihlja,
čebela več ne leta, žabe ne regljajo,
je zemlja žalostna. je bolna zemljica.

Dorli Hammerschall
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Sneg pripoveduje

Me poznaš? Najlepši sem,
Topla odeja sem kadar me sonce obseva.
za nežno ozimino, Takrat ves zažarim
nagajiva kepa in si želim,
za tvoje gibke dlani, da bi me videli vsi,
voljna steza za smuči, da bi vedeli,
zvezdica sem, kako čudovito je biti sneg,
ki na trepalnicah ti obvisi. čeprav samo do pomladi živi.

Neža Maurer

Ptičke

Ptička lačna v snegu prosi:
„Oh, drobtinic mi natrosi!
Tako dolgo že zmrzujem,
noč in dan gladujem!”

Revka tam na veji čaka,
vsa se trese in zaplaka.
Drugo jutro pa na bregu
mrtva že počiva v snegu.

Mi pa hišico imamo,
vanjo zrnja in drobtinic damo.
Ptičke lačne vanjo prilete,
vigredi pa hvalo žvrgole.

Valentin Polanšek

revka – revica, sirota
vigred – pomlad

34

Varstvo okolja

Veliko smo že slišali o varstvu okolja. Tudi vi imate veliko možnosti za svoj
prispevek. Ali se spominjate?

Brez vode ni življenja! Ne mečite odpadkov v vodo! Dobro zapirajte
vodovodne pipe! Ne trgajte zaščitenih rastlin! Varujte gozdove in travnike! Ne
preganjajte živali!

Saj veste: varstvo okolja je varstvo življenja! Vsak človek lahko veliko
prispeva k varstvu okolja. Tudi vi!

Klaudia Lazar (časopis Porabje, 1996)

Tam na polju vsa samotna
mila breza šelesti,
pa do nje nekoč strahotna
avtocesta prihrumi.

„Lepa si,” tako ji reče,
„a ker rasteš tu, kjer zdaj
moja pot v daljavo teče,
moraš, lepotica, vkraj!”

„A zakaj ne bi zavila
mimo mene čez polje?
Malce se boš umaknila,
pa bo mesta za obe.”

„Ej, če jaz bi poslušala
na pohodu do morja
vsakogar, bi, breza zala,
pač nikamor ne prišla.

Že v prvi vrsti rasti
obtičala bi, poglej,
tisoč vas še mora pasti,
ako hočem jaz naprej.”

Matej Bor

Breza in avtocesta
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Pesem nagajivka

Zima, zima bela
vrh gore sedela,
vrh gore sedela,
pa tako je pela,
pa tako je pela,
da bo Mirka vzela,
da bo Mirka vzela,
ker on nič ne dela,
ker on nič ne dela,
ker on nič se ne uči 
čakaj, čakaj, Mirko ti!

Oton Župančič

Zima na kmetih

Čez noč je zapadel sneg in zamel vse poti. Dimniki so komaj še kukali iz
streh. Veje dreves so se pod belo težo pripognile do tal. Sinice so zmrzovale
pod streho starega skednja. Kokoši do opoldneva niso prišle iz kurnika.
Andrej se je spomnil babice, ki mu je v dolgih zimskih večerih ob topli peči
pripovedovala pravljice! Kdaj pa kdaj je pogledal skozi zasneženo okno in
vzdihnil: „Kdaj bosta Matej in Barbara spet prišla na obisk?”

Sneg je čez nekaj dni prenehal naletavati in spet so vodile gazi od hiše do
hiše. Oče se je odpravil z drvarji v gozd in na večer so privlekli s traktorjem
v dolino dolge zamrznjene hlode.

Bližalo se je novo leto, ko sta se spet pripeljala Matej in Barbara, pa seveda
tudi stric in teta.

„Povabili ste nas na koline, pa smo tu!” je v smehu rekel stric.
In potem so jedli krvavice in pečenice, da bi jim popokali trebuhi, če si jih

ne bi prevezali s pasovi. Sredi dvorišča so naredili velikega sneženega moža s
počenim loncem na glavi in s staro metlo v roki.

Nato so pohiteli v breg, zlezli na sani in smuči in se spustili navzdol. Volk
je dirjal za njimi, da se je sneg kar prašil na vse strani. Pa so se zaleteli v
sneženega moža, da se je razpočil v velike in majhne snežene kepe. Ko so se
kobacali iz njega, so šele opazili, da ima zdaj Matej v roki staro metlo, Andrej
na glavi počeni pisker, Barbara pa je stiskala v dlani rumeni korenček
snežakov nos. Malo je manjkalo, da niso popokali od smeha.

Alenka Kozinc

Ekologija – varovanje narave

Danes mnogo govorimo o ekologiji ali okoljevarstvu. Zakaj? Ker se je sodobni
svet zelo tehnološko razvil. Takšen razvoj pa prinaša mnogo škode za okolje in
vse živo na našem planetu. Škodljivi plini uničujejo ozonsko plast, zato se
dogajajo velike podnebne spremembe. Led na severnem in južnem tečaju se
topi, puščave se povečujejo, vedno manj je dežja. Po svetu se širijo bolezni, v
revnih državah ljudje umirajo od lakote in epidemij. Zemlja je onesnažena,
tudi zrak. 

Kaj lahko tu naredi ekologija? Opozarja na te probleme. Tisti, ki naravo
najbolj onesnažujejo, se morajo začeti zavedati škode, ki jo povzročajo.

Pri nas v Porabju ni velike industrije. Narava je še zelo čista, zato moramo
to dragocenost čuvati. Od leta 2002 je Porabje tudi del narodnega parka, saj je
pri nas še veliko redkih rastlin in živali. Te je potrebno posebej zaščititi.

Že nekaj let pa so naravovarstveno območje tudi Črne mlake v Andovcih.
Tudi to je naravna posebnost, na katero smo lahko ponosni.

Narava

Vsepovsod okrog nas je lepa narava. Trave, cvetlice in živali. Pa znamo
varovati naravo? Ali imamo dovolj radi živali, ki poginjajo zaradi ones-
naženosti? Vedno več je hudobnih ljudi, ki jih po nepotrebnem streljajo, muči-
jo in zapirajo v kletke. Svet brez živali bi bil pust in neprijazen, zato bi se
moral vsak od nas potruditi in jim pomagati!

Annamaria Balogh (časopis Porabje, 1996)

Če ...

Če ptiček več ne poje Če rože ne cvetijo
in potok ne šumlja, in veter ne pihlja,
čebela več ne leta, žabe ne regljajo,
je zemlja žalostna. je bolna zemljica.

Dorli Hammerschall
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Pletilja zima

Pletilja zima plete, dela.
Deželo v belo je odela.
Hišam plete bele kape,
nogavice in copate.
V bele šale drevje ovije,
z belim pletom vrt prekrije.
Na koncu pa še naš snežak
si obleče beli frak.

Sabina Mali

POČASI SE DALEČ PRIDE!

Z-zgodba

Zajec Zek Zelenko je imel zelo rad zeleno barvo, zato je jedel le zelene reči:
zeleno travo, zelje, zelenjavo. Zmeraj je vzdihoval, da bi bil tudi on zelo rad
zelen. Nekoč je zajtrkoval v zelniku in naletel na zelenca.

„Joj! Zelena zver!” je zavpil.
Zelenec je bil zelo bojazljiv in je zzzzzzk zdrknil proč. Tekel je proti zelnati

glavi, zajec pa  hop, hop, hop  za njim. Zelenec je zavil okoli zelnate glave.
Zajec pa za njim. Zelenec je tekel nazaj levo od zvončnic. Zajec pa za njim.
Zelenec je zagledal zajčkov grozni gobček tik za zvončnicami.

„To je zoprno!” je zavpil in še hitreje zdrknil proč. Zajec pa, ne bodi len, za
njim. Zelenec je imel v zemlji zavetje in je zlezel vanj.

Zajec je zagledal luknjico in zavzdihnil: 
„Zdaj pa imam! Nikoli ne bom zvedel, zakaj je on zelen, jaz pa ne!”

Polonca Kovač
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Kak mesarimo pujčka?

Najprva se stariške pogučijo, šteri den do masarili. Te pozovejo svojo žlato.
Zrankma oča rano gorstane pa zaküri koteu. Mama sküja kafej, tej, gorzreže

reteše, vrtenke pa piškoto. Gda so že vsi prišli, te njim natauči kupico palinke.
Potejm idejo v glejv. Najprva pujčki v gaubec dejejo štrik, na zadnjo nogau pa
klejške in ga naaupek obrnejo. Moj vüjec ga te z naužcom smekne. Mama drži
sklejco za krv in go fejs grauža. S krvi spečejo šterc.

Moški pujčka dejejo v kopanjo. S smolauv ga posipajo in s kropom popa -
rijo. Lepau ga dojspucajo. Potejm ga gorobejsijo na gauge in ga razsejkajo na
dvauje. Boter nese getra v künjo, za mamico pa klobase, stere trbej dojpobrati
pa spucati. Stara mama že rejže getra, krumplinge pa že vrejo.

Moški pujčka nesejo nüt v letošnjo künjo in ga raznokberejo (prednje šunke,
zadnje šunke, pečenje ptt.). Dajo v künjo čonte pa masau za župo pa nüt v
kapüsto. Lepšo masau dajo za pečti. Gda zgotauvijo z masaum, te dejo getra
gest. Nika spigejo pa že morajo špek rezati pa klobase nadevati. Mama obed
pripravi. Gda moški vanej zgotauvijo, si k obedi sedejo. Zdaj že majo več
časa, malo prpovejdajo. Mamica njim spakiva friško masau pa njim zavali, ka
so prišli pomagat.

Šandor Bajzek (časopis Porabje, 1995)

Kratko veselje

Koliko snega je zapadlo! Cesta je bila vsa bela in gladka. Marko in Jana sta
gledala skozi okno. „Pojdiva se sankat,” je rekla Jana. „Pojdiva, pojdiva!” je
bil vesel Marko. „Mami, midva bi se šla rada sankat,” je prosil Marko mamo.
Mama jima je seveda dovolila. „Toplo se oblecita in previdna bodita!” kliče
mama za njima.

A Marko in Jana je ne slišita več. Že veselo vlečeta sani v breg. Ampak sneg na
bregu še ni stlačen. Le počasi drsijo sanke navzdol. „Pojdiva se sankat na ces to,”
pravi Jana, „saj ni nikogar tam. Kdo si pa upa voziti po tako gladkem vozišču.”

Zapeljeta se po strmini navzdol. Uh, kako drsijo sani! Še in še se vozita in
veselo vriskata ... Ničesar ne vidita, nič ne slišita. Dokler prav pred njima ne
zraste kot iz tal mali fičko tete Mine. Joj, se teta Mina prestraši! Hitro obrne
volan in se znajde v jarku ob cesti. Komaj se splazi iz avta. Gledajo se Jana,
Marko in teta Mina. „Samo da smo živi in celi,” pravi teta Mina.

Jana in Marko sta čisto tiho. Ne upata si pogledati teti v oči. 
„Kaj bi se lahko zgodilo,” si mislita.

Čuvajmo naravo!
Zrasle so, zrasle
trave zelene,
v travi pa vzklile
rože rumene.
Zlati metulji
v krog so zleteli,
urni so murni
pesem zapeli.
Rajajo v soncu
drobne mušice,
sladko dehtijo
mlade cvetlice.
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Pletilja zima

Pletilja zima plete, dela.
Deželo v belo je odela.
Hišam plete bele kape,
nogavice in copate.
V bele šale drevje ovije,
z belim pletom vrt prekrije.
Na koncu pa še naš snežak
si obleče beli frak.

Sabina Mali

POČASI SE DALEČ PRIDE!

Z-zgodba

Zajec Zek Zelenko je imel zelo rad zeleno barvo, zato je jedel le zelene reči:
zeleno travo, zelje, zelenjavo. Zmeraj je vzdihoval, da bi bil tudi on zelo rad
zelen. Nekoč je zajtrkoval v zelniku in naletel na zelenca.

„Joj! Zelena zver!” je zavpil.
Zelenec je bil zelo bojazljiv in je zzzzzzk zdrknil proč. Tekel je proti zelnati

glavi, zajec pa  hop, hop, hop  za njim. Zelenec je zavil okoli zelnate glave.
Zajec pa za njim. Zelenec je tekel nazaj levo od zvončnic. Zajec pa za njim.
Zelenec je zagledal zajčkov grozni gobček tik za zvončnicami.

„To je zoprno!” je zavpil in še hitreje zdrknil proč. Zajec pa, ne bodi len, za
njim. Zelenec je imel v zemlji zavetje in je zlezel vanj.

Zajec je zagledal luknjico in zavzdihnil: 
„Zdaj pa imam! Nikoli ne bom zvedel, zakaj je on zelen, jaz pa ne!”

Polonca Kovač
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Mačeha in pastorka

Mačeha je imela pastorko in svojo hčer. Na božič je poslala pastorko v gozd
po jagode. Na pot ji je dala proseni kruh. 

Pastorka je šla po poti žalostna. Srečala je starega moža. Bil je jug.
„Kam greš?” jo vpraša jug.
„Mati me je poslala po jagode,” odgovori pastorka.
Nato spet vpraša jug: „Kateri vetrovi so najboljši?”
„Vsi so dobri, jug je pa najboljši,” odgovori deklica.
„Stopi za moj hrbet,” ji pravi jug.
Stopila je za njegov hrbet, jug pa je puhnil in kmalu so jagode dozorele.

Nabrala jih je polno košarico, nesla jih je domov ter dala mačehi.
Mačeha je bila nevoščljiva in je poslala svojo hčer po jagode. Hčeri je

spekla potico za na pot.
Hčerka je srečala burjo. Burja jo je vprašala: „Povej, kateri vetrovi so

najboljši!”
„Vsi so zli, burja je pa najslabša,” je odgovorila mačehina hči.
Nato je burja tako mrzlo zapuhala okoli nje, da je prišla domov vsa prem-

ražena.
Slovenska ljudska pripoved

VELIKA BRITANIJA
Kovanec v pudingu

Angleži si ne znajo predstavljati bo žič nega praznovanja brez božičnega pudin-
ga. Vanj skrijejo kovanec (de nar), in kdor ga najde, bo imel srečo!

IRSKA
Luč na poti

V sveti noči Irci postavijo na okno prižgano svečo, da bi Jožef in Marija našla
pot do hlevčka. Obenem pa sveča vabi brezdomce in jim sporoča, da bodo v
tem domu lepo sprejeti.

ITALIJA
Nedolžni otroci

V alpskih krajih Italije poznajo le gen do, kako so Herodovi vojaki me tali
otroke v prepad, toda otroci so se čudežno spremenili v cvetje. Kot spomin na
to smučarji v dneh med božičem in novim letom prinašajo cvetje in ga meče-
jo v neki prepad.

Pust v Porabju

V Porabju se spet obujajo lepi stari pustni običaji. Februarja je bilo borovo
gostüvanje v Sakalovcih. Vaščani so se dolgo pripravljali na ta dogodek.
Začelo se je tako, da je nevesta hodila „podaraj” in je skoraj pri vsaki hiši
dobila denar. Tisti, ki so želeli, so si pripravljali pustne maske.

Bor so posekali že v soboto in so ga vso noč stražili. V nedeljo je bilo zelo
lepo vreme. Zbralo se je mnogo ljudi, tudi od drugod so prišli. Začelo se je
tako, da je ženin moral poiskati nevesto. Nevesta je bila skrita v lovski koči.
Muzikanti so igrali, dekleta in fantje so plesali. Na prizorišču je bilo mnogo
čarovnic, dimnikarjev, zdravnikov, lovcev in drugih. Potem so dekleta in fantje
vlekli bor. Pred gostilno je bila poroka.

Na koncu so dali bor na licitacijo. Kdor je dal največ denarja, ga je lahko
odpeljal domov.

Zvečer je bila velika pustna zabava. Vsi so plesali in se veselili pozno v noč.
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Nove smuči

Nastopajo: dedek, babica, Sonja in Peter.

Peter: Babica, prosim, kupi mi nove smuči!
Babica: Kakšne luči?
Peter: Ne, babica! Smuči!
Babica: Smuči? Nimam denarja! Pojdi k dedku!
Peter: Dedek! Kupi mi nove smuči! Prosim!
Dedek: Kje so ključi?
Peter: Smuuuuuuuuuuuuuuuči hočem! Lepoooo prooosim!
Dedek: No, ja! Ker si priden, ti dam denar. Oče naj ti kupi smuči!
Peter: Hvala, ljubi dedek! Sonja, poglej! Dedek mi je dal denar za smuči!
Sonja: Kaaaj? Toliko denarja! Tudi jaz hočem nove smuči. Dedek! Kupi tudi

meni nove smuči! Prosim!
Dedek: Nimam več denarja! Letos Peter, prihodnje leto pa ti. Si zadovoljna.
Sonja: Da. Mhm.
Dedek: Izvoli, tu imaš denar za čokolado.
Sonja: Hvala, dedek.

Leni Sticker

Zimske vremenske napovedi – pregovori

Deževni vsi sveti 
pozimi zameti.

Grudna (decembra) mraz in sneg
žita dosti prek in prek.

Božič na trati – 
velika noč za pečjo.

Če v januarju drevje od mraza poka,
jeseni s sadjem preobloženo stoka.

Če je svečnica zelena,
velika noč bo zasnežena.

Skozi vas prihaja pust,
nos mu mahedra do ust,
v lica, v čelo je poslikan,
kakor od osá popikan:
spremljajo ga boben, bas
in cvilečih gosli glas.

Mlado, staro z vseh strani
vre iz hiš, za njim drvi,
vsak se pustu rad pridruži;
metla mu za žezlo služi,
krona mu je pisker star,
slabe volje ni nikdar.

Tam in tod in vsepovsod
se praznuje pustov god;
vse se drenja, dreza, suje,
poskakuje, vrat steguje,
vik in krik in pisk in vrisk
šviga naokrog kot blisk.

Igo Gruden

Pust
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Mačeha in pastorka

Mačeha je imela pastorko in svojo hčer. Na božič je poslala pastorko v gozd
po jagode. Na pot ji je dala proseni kruh. 

Pastorka je šla po poti žalostna. Srečala je starega moža. Bil je jug.
„Kam greš?” jo vpraša jug.
„Mati me je poslala po jagode,” odgovori pastorka.
Nato spet vpraša jug: „Kateri vetrovi so najboljši?”
„Vsi so dobri, jug je pa najboljši,” odgovori deklica.
„Stopi za moj hrbet,” ji pravi jug.
Stopila je za njegov hrbet, jug pa je puhnil in kmalu so jagode dozorele.

Nabrala jih je polno košarico, nesla jih je domov ter dala mačehi.
Mačeha je bila nevoščljiva in je poslala svojo hčer po jagode. Hčeri je

spekla potico za na pot.
Hčerka je srečala burjo. Burja jo je vprašala: „Povej, kateri vetrovi so

najboljši!”
„Vsi so zli, burja je pa najslabša,” je odgovorila mačehina hči.
Nato je burja tako mrzlo zapuhala okoli nje, da je prišla domov vsa prem-

ražena.
Slovenska ljudska pripoved

VELIKA BRITANIJA
Kovanec v pudingu

Angleži si ne znajo predstavljati bo žič nega praznovanja brez božičnega pudin-
ga. Vanj skrijejo kovanec (de nar), in kdor ga najde, bo imel srečo!

IRSKA
Luč na poti

V sveti noči Irci postavijo na okno prižgano svečo, da bi Jožef in Marija našla
pot do hlevčka. Obenem pa sveča vabi brezdomce in jim sporoča, da bodo v
tem domu lepo sprejeti.

ITALIJA
Nedolžni otroci

V alpskih krajih Italije poznajo le gen do, kako so Herodovi vojaki me tali
otroke v prepad, toda otroci so se čudežno spremenili v cvetje. Kot spomin na
to smučarji v dneh med božičem in novim letom prinašajo cvetje in ga meče-
jo v neki prepad.

Pust v Porabju

V Porabju se spet obujajo lepi stari pustni običaji. Februarja je bilo borovo
gostüvanje v Sakalovcih. Vaščani so se dolgo pripravljali na ta dogodek.
Začelo se je tako, da je nevesta hodila „podaraj” in je skoraj pri vsaki hiši
dobila denar. Tisti, ki so želeli, so si pripravljali pustne maske.

Bor so posekali že v soboto in so ga vso noč stražili. V nedeljo je bilo zelo
lepo vreme. Zbralo se je mnogo ljudi, tudi od drugod so prišli. Začelo se je
tako, da je ženin moral poiskati nevesto. Nevesta je bila skrita v lovski koči.
Muzikanti so igrali, dekleta in fantje so plesali. Na prizorišču je bilo mnogo
čarovnic, dimnikarjev, zdravnikov, lovcev in drugih. Potem so dekleta in fantje
vlekli bor. Pred gostilno je bila poroka.

Na koncu so dali bor na licitacijo. Kdor je dal največ denarja, ga je lahko
odpeljal domov.

Zvečer je bila velika pustna zabava. Vsi so plesali in se veselili pozno v noč.
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Nove smuči

Nastopajo: dedek, babica, Sonja in Peter.

Peter: Babica, prosim, kupi mi nove smuči!
Babica: Kakšne luči?
Peter: Ne, babica! Smuči!
Babica: Smuči? Nimam denarja! Pojdi k dedku!
Peter: Dedek! Kupi mi nove smuči! Prosim!
Dedek: Kje so ključi?
Peter: Smuuuuuuuuuuuuuuuči hočem! Lepoooo prooosim!
Dedek: No, ja! Ker si priden, ti dam denar. Oče naj ti kupi smuči!
Peter: Hvala, ljubi dedek! Sonja, poglej! Dedek mi je dal denar za smuči!
Sonja: Kaaaj? Toliko denarja! Tudi jaz hočem nove smuči. Dedek! Kupi tudi

meni nove smuči! Prosim!
Dedek: Nimam več denarja! Letos Peter, prihodnje leto pa ti. Si zadovoljna.
Sonja: Da. Mhm.
Dedek: Izvoli, tu imaš denar za čokolado.
Sonja: Hvala, dedek.

Leni Sticker

Zimske vremenske napovedi – pregovori

Deževni vsi sveti 
pozimi zameti.

Grudna (decembra) mraz in sneg
žita dosti prek in prek.

Božič na trati – 
velika noč za pečjo.

Če v januarju drevje od mraza poka,
jeseni s sadjem preobloženo stoka.

Če je svečnica zelena,
velika noč bo zasnežena.

Skozi vas prihaja pust,
nos mu mahedra do ust,
v lica, v čelo je poslikan,
kakor od osá popikan:
spremljajo ga boben, bas
in cvilečih gosli glas.

Mlado, staro z vseh strani
vre iz hiš, za njim drvi,
vsak se pustu rad pridruži;
metla mu za žezlo služi,
krona mu je pisker star,
slabe volje ni nikdar.

Tam in tod in vsepovsod
se praznuje pustov god;
vse se drenja, dreza, suje,
poskakuje, vrat steguje,
vik in krik in pisk in vrisk
šviga naokrog kot blisk.

Igo Gruden

Pust
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Mačeha in pastorka

Mačeha je imela pastorko in svojo hčer. Na božič je poslala pastorko v gozd
po jagode. Na pot ji je dala proseni kruh. 

Pastorka je šla po poti žalostna. Srečala je starega moža. Bil je jug.
„Kam greš?” jo vpraša jug.
„Mati me je poslala po jagode,” odgovori pastorka.
Nato spet vpraša jug: „Kateri vetrovi so najboljši?”
„Vsi so dobri, jug je pa najboljši,” odgovori deklica.
„Stopi za moj hrbet,” ji pravi jug.
Stopila je za njegov hrbet, jug pa je puhnil in kmalu so jagode dozorele.

Nabrala jih je polno košarico, nesla jih je domov ter dala mačehi.
Mačeha je bila nevoščljiva in je poslala svojo hčer po jagode. Hčeri je

spekla potico za na pot.
Hčerka je srečala burjo. Burja jo je vprašala: „Povej, kateri vetrovi so

najboljši!”
„Vsi so zli, burja je pa najslabša,” je odgovorila mačehina hči.
Nato je burja tako mrzlo zapuhala okoli nje, da je prišla domov vsa prem-

ražena.
Slovenska ljudska pripoved

VELIKA BRITANIJA
Kovanec v pudingu

Angleži si ne znajo predstavljati bo žič nega praznovanja brez božičnega pudin-
ga. Vanj skrijejo kovanec (de nar), in kdor ga najde, bo imel srečo!

IRSKA
Luč na poti

V sveti noči Irci postavijo na okno prižgano svečo, da bi Jožef in Marija našla
pot do hlevčka. Obenem pa sveča vabi brezdomce in jim sporoča, da bodo v
tem domu lepo sprejeti.

ITALIJA
Nedolžni otroci

V alpskih krajih Italije poznajo le gen do, kako so Herodovi vojaki me tali
otroke v prepad, toda otroci so se čudežno spremenili v cvetje. Kot spomin na
to smučarji v dneh med božičem in novim letom prinašajo cvetje in ga meče-
jo v neki prepad.

Pust v Porabju

V Porabju se spet obujajo lepi stari pustni običaji. Februarja je bilo borovo
gostüvanje v Sakalovcih. Vaščani so se dolgo pripravljali na ta dogodek.
Začelo se je tako, da je nevesta hodila „podaraj” in je skoraj pri vsaki hiši
dobila denar. Tisti, ki so želeli, so si pripravljali pustne maske.

Bor so posekali že v soboto in so ga vso noč stražili. V nedeljo je bilo zelo
lepo vreme. Zbralo se je mnogo ljudi, tudi od drugod so prišli. Začelo se je
tako, da je ženin moral poiskati nevesto. Nevesta je bila skrita v lovski koči.
Muzikanti so igrali, dekleta in fantje so plesali. Na prizorišču je bilo mnogo
čarovnic, dimnikarjev, zdravnikov, lovcev in drugih. Potem so dekleta in fantje
vlekli bor. Pred gostilno je bila poroka.

Na koncu so dali bor na licitacijo. Kdor je dal največ denarja, ga je lahko
odpeljal domov.

Zvečer je bila velika pustna zabava. Vsi so plesali in se veselili pozno v noč.
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Nove smuči

Nastopajo: dedek, babica, Sonja in Peter.

Peter: Babica, prosim, kupi mi nove smuči!
Babica: Kakšne luči?
Peter: Ne, babica! Smuči!
Babica: Smuči? Nimam denarja! Pojdi k dedku!
Peter: Dedek! Kupi mi nove smuči! Prosim!
Dedek: Kje so ključi?
Peter: Smuuuuuuuuuuuuuuuči hočem! Lepoooo prooosim!
Dedek: No, ja! Ker si priden, ti dam denar. Oče naj ti kupi smuči!
Peter: Hvala, ljubi dedek! Sonja, poglej! Dedek mi je dal denar za smuči!
Sonja: Kaaaj? Toliko denarja! Tudi jaz hočem nove smuči. Dedek! Kupi tudi

meni nove smuči! Prosim!
Dedek: Nimam več denarja! Letos Peter, prihodnje leto pa ti. Si zadovoljna.
Sonja: Da. Mhm.
Dedek: Izvoli, tu imaš denar za čokolado.
Sonja: Hvala, dedek.

Leni Sticker

Zimske vremenske napovedi – pregovori

Deževni vsi sveti 
pozimi zameti.

Grudna (decembra) mraz in sneg
žita dosti prek in prek.

Božič na trati – 
velika noč za pečjo.

Če v januarju drevje od mraza poka,
jeseni s sadjem preobloženo stoka.

Če je svečnica zelena,
velika noč bo zasnežena.

Skozi vas prihaja pust,
nos mu mahedra do ust,
v lica, v čelo je poslikan,
kakor od osá popikan:
spremljajo ga boben, bas
in cvilečih gosli glas.

Mlado, staro z vseh strani
vre iz hiš, za njim drvi,
vsak se pustu rad pridruži;
metla mu za žezlo služi,
krona mu je pisker star,
slabe volje ni nikdar.

Tam in tod in vsepovsod
se praznuje pustov god;
vse se drenja, dreza, suje,
poskakuje, vrat steguje,
vik in krik in pisk in vrisk
šviga naokrog kot blisk.

Igo Gruden

Pust

33-48:33-48.qxd  9/4/2009  11:07 AM  Page 38

3942

Mačeha in pastorka

Mačeha je imela pastorko in svojo hčer. Na božič je poslala pastorko v gozd
po jagode. Na pot ji je dala proseni kruh. 

Pastorka je šla po poti žalostna. Srečala je starega moža. Bil je jug.
„Kam greš?” jo vpraša jug.
„Mati me je poslala po jagode,” odgovori pastorka.
Nato spet vpraša jug: „Kateri vetrovi so najboljši?”
„Vsi so dobri, jug je pa najboljši,” odgovori deklica.
„Stopi za moj hrbet,” ji pravi jug.
Stopila je za njegov hrbet, jug pa je puhnil in kmalu so jagode dozorele.

Nabrala jih je polno košarico, nesla jih je domov ter dala mačehi.
Mačeha je bila nevoščljiva in je poslala svojo hčer po jagode. Hčeri je

spekla potico za na pot.
Hčerka je srečala burjo. Burja jo je vprašala: „Povej, kateri vetrovi so

najboljši!”
„Vsi so zli, burja je pa najslabša,” je odgovorila mačehina hči.
Nato je burja tako mrzlo zapuhala okoli nje, da je prišla domov vsa prem-

ražena.
Slovenska ljudska pripoved

VELIKA BRITANIJA
Kovanec v pudingu

Angleži si ne znajo predstavljati bo žič nega praznovanja brez božičnega pudin-
ga. Vanj skrijejo kovanec (de nar), in kdor ga najde, bo imel srečo!

IRSKA
Luč na poti

V sveti noči Irci postavijo na okno prižgano svečo, da bi Jožef in Marija našla
pot do hlevčka. Obenem pa sveča vabi brezdomce in jim sporoča, da bodo v
tem domu lepo sprejeti.

ITALIJA
Nedolžni otroci

V alpskih krajih Italije poznajo le gen do, kako so Herodovi vojaki me tali
otroke v prepad, toda otroci so se čudežno spremenili v cvetje. Kot spomin na
to smučarji v dneh med božičem in novim letom prinašajo cvetje in ga meče-
jo v neki prepad.

Pust v Porabju

V Porabju se spet obujajo lepi stari pustni običaji. Februarja je bilo borovo
gostüvanje v Sakalovcih. Vaščani so se dolgo pripravljali na ta dogodek.
Začelo se je tako, da je nevesta hodila „podaraj” in je skoraj pri vsaki hiši
dobila denar. Tisti, ki so želeli, so si pripravljali pustne maske.

Bor so posekali že v soboto in so ga vso noč stražili. V nedeljo je bilo zelo
lepo vreme. Zbralo se je mnogo ljudi, tudi od drugod so prišli. Začelo se je
tako, da je ženin moral poiskati nevesto. Nevesta je bila skrita v lovski koči.
Muzikanti so igrali, dekleta in fantje so plesali. Na prizorišču je bilo mnogo
čarovnic, dimnikarjev, zdravnikov, lovcev in drugih. Potem so dekleta in fantje
vlekli bor. Pred gostilno je bila poroka.

Na koncu so dali bor na licitacijo. Kdor je dal največ denarja, ga je lahko
odpeljal domov.

Zvečer je bila velika pustna zabava. Vsi so plesali in se veselili pozno v noč.
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Nove smuči

Nastopajo: dedek, babica, Sonja in Peter.

Peter: Babica, prosim, kupi mi nove smuči!
Babica: Kakšne luči?
Peter: Ne, babica! Smuči!
Babica: Smuči? Nimam denarja! Pojdi k dedku!
Peter: Dedek! Kupi mi nove smuči! Prosim!
Dedek: Kje so ključi?
Peter: Smuuuuuuuuuuuuuuuči hočem! Lepoooo prooosim!
Dedek: No, ja! Ker si priden, ti dam denar. Oče naj ti kupi smuči!
Peter: Hvala, ljubi dedek! Sonja, poglej! Dedek mi je dal denar za smuči!
Sonja: Kaaaj? Toliko denarja! Tudi jaz hočem nove smuči. Dedek! Kupi tudi

meni nove smuči! Prosim!
Dedek: Nimam več denarja! Letos Peter, prihodnje leto pa ti. Si zadovoljna.
Sonja: Da. Mhm.
Dedek: Izvoli, tu imaš denar za čokolado.
Sonja: Hvala, dedek.

Leni Sticker

Zimske vremenske napovedi – pregovori

Deževni vsi sveti 
pozimi zameti.

Grudna (decembra) mraz in sneg
žita dosti prek in prek.

Božič na trati – 
velika noč za pečjo.

Če v januarju drevje od mraza poka,
jeseni s sadjem preobloženo stoka.

Če je svečnica zelena,
velika noč bo zasnežena.

Skozi vas prihaja pust,
nos mu mahedra do ust,
v lica, v čelo je poslikan,
kakor od osá popikan:
spremljajo ga boben, bas
in cvilečih gosli glas.

Mlado, staro z vseh strani
vre iz hiš, za njim drvi,
vsak se pustu rad pridruži;
metla mu za žezlo služi,
krona mu je pisker star,
slabe volje ni nikdar.

Tam in tod in vsepovsod
se praznuje pustov god;
vse se drenja, dreza, suje,
poskakuje, vrat steguje,
vik in krik in pisk in vrisk
šviga naokrog kot blisk.

Igo Gruden

Pust
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Pismo božičku

Božičku bom napisal Svoje želje bom zataknil
sto in sto reči, pismonoši za uho,
zraven trgovino bom narisal, očka bo primaknil,
da bo vedel, kje se kaj dobi. pa bo kot po maslu šlo.

Božiček pismo bo premeril.
Nasmejal se od srca,
jaz pa držal bom besedo
in bom priden, kar se da.

Nina Mazi

Mama peče kekse

Sonja: Mmm, to diši! Kaj delaš?
Mama: Kekse pečem.
Sonja: Smem pomagati?
Mama: Prav! Namaži pekač!
Sonja: Kje je maslo?
Mama: V hladilniku.
Sonja: Ali smem odtisniti kekse?
Mama: Seveda! Prinesi modelčke!
Sonja: Poglej! Tukaj imam zvezdico in drevo in srček in rožico!
Mama: Položi kekse na pekač!
Sonja: Tako! Pekač je poln. Kaj pa zdaj?
Mama: Potisni pekač v pečico. Pa pazi!
Sonja: Av! Av! To je vroče! Opekla sem se! Presneti keksi!
Mama: Hitro z roko pod vodo!

Božič po svetu

V božičnem času imajo ljudje po svetu mnogo različnih navad in običajev.
Poglejmo nekatere.

FRANCIJA
Govoreče živali

Stara legenda pravi, da v božični noči živali lahko govorijo človeški jezik, ven-
dar jih nihče ne želi slišati, kajti zanj bi to pomenilo nesrečo.

ŠPANIJA
Žive jaslice za pomoč siromakom

V nekaterih krajih Španije na božični večer priredijo žive jaslice, kamor ljud -
je nosijo hrano in oblačila za si ro ma ke, da bi tudi oni imeli vesel bo žič. (Žive
jaslice vsako leto pos tavijo tudi v Sloveniji, v Postojnski jami.)
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Pismo božičku

Božičku bom napisal Svoje želje bom zataknil
sto in sto reči, pismonoši za uho,
zraven trgovino bom narisal, očka bo primaknil,
da bo vedel, kje se kaj dobi. pa bo kot po maslu šlo.

Božiček pismo bo premeril.
Nasmejal se od srca,
jaz pa držal bom besedo
in bom priden, kar se da.

Nina Mazi

Mama peče kekse

Sonja: Mmm, to diši! Kaj delaš?
Mama: Kekse pečem.
Sonja: Smem pomagati?
Mama: Prav! Namaži pekač!
Sonja: Kje je maslo?
Mama: V hladilniku.
Sonja: Ali smem odtisniti kekse?
Mama: Seveda! Prinesi modelčke!
Sonja: Poglej! Tukaj imam zvezdico in drevo in srček in rožico!
Mama: Položi kekse na pekač!
Sonja: Tako! Pekač je poln. Kaj pa zdaj?
Mama: Potisni pekač v pečico. Pa pazi!
Sonja: Av! Av! To je vroče! Opekla sem se! Presneti keksi!
Mama: Hitro z roko pod vodo!

Božič po svetu

V božičnem času imajo ljudje po svetu mnogo različnih navad in običajev.
Poglejmo nekatere.

FRANCIJA
Govoreče živali

Stara legenda pravi, da v božični noči živali lahko govorijo človeški jezik, ven-
dar jih nihče ne želi slišati, kajti zanj bi to pomenilo nesrečo.

ŠPANIJA
Žive jaslice za pomoč siromakom

V nekaterih krajih Španije na božični večer priredijo žive jaslice, kamor ljud -
je nosijo hrano in oblačila za si ro ma ke, da bi tudi oni imeli vesel bo žič. (Žive
jaslice vsako leto pos tavijo tudi v Sloveniji, v Postojnski jami.)
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Pismo božičku

Božičku bom napisal Svoje želje bom zataknil
sto in sto reči, pismonoši za uho,
zraven trgovino bom narisal, očka bo primaknil,
da bo vedel, kje se kaj dobi. pa bo kot po maslu šlo.

Božiček pismo bo premeril.
Nasmejal se od srca,
jaz pa držal bom besedo
in bom priden, kar se da.

Nina Mazi

Mama peče kekse

Sonja: Mmm, to diši! Kaj delaš?
Mama: Kekse pečem.
Sonja: Smem pomagati?
Mama: Prav! Namaži pekač!
Sonja: Kje je maslo?
Mama: V hladilniku.
Sonja: Ali smem odtisniti kekse?
Mama: Seveda! Prinesi modelčke!
Sonja: Poglej! Tukaj imam zvezdico in drevo in srček in rožico!
Mama: Položi kekse na pekač!
Sonja: Tako! Pekač je poln. Kaj pa zdaj?
Mama: Potisni pekač v pečico. Pa pazi!
Sonja: Av! Av! To je vroče! Opekla sem se! Presneti keksi!
Mama: Hitro z roko pod vodo!

Božič po svetu

V božičnem času imajo ljudje po svetu mnogo različnih navad in običajev.
Poglejmo nekatere.

FRANCIJA
Govoreče živali

Stara legenda pravi, da v božični noči živali lahko govorijo človeški jezik, ven-
dar jih nihče ne želi slišati, kajti zanj bi to pomenilo nesrečo.

ŠPANIJA
Žive jaslice za pomoč siromakom

V nekaterih krajih Španije na božični večer priredijo žive jaslice, kamor ljud -
je nosijo hrano in oblačila za si ro ma ke, da bi tudi oni imeli vesel bo žič. (Žive
jaslice vsako leto pos tavijo tudi v Sloveniji, v Postojnski jami.)
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Pismo božičku

Božičku bom napisal Svoje želje bom zataknil
sto in sto reči, pismonoši za uho,
zraven trgovino bom narisal, očka bo primaknil,
da bo vedel, kje se kaj dobi. pa bo kot po maslu šlo.

Božiček pismo bo premeril.
Nasmejal se od srca,
jaz pa držal bom besedo
in bom priden, kar se da.

Nina Mazi

Mama peče kekse

Sonja: Mmm, to diši! Kaj delaš?
Mama: Kekse pečem.
Sonja: Smem pomagati?
Mama: Prav! Namaži pekač!
Sonja: Kje je maslo?
Mama: V hladilniku.
Sonja: Ali smem odtisniti kekse?
Mama: Seveda! Prinesi modelčke!
Sonja: Poglej! Tukaj imam zvezdico in drevo in srček in rožico!
Mama: Položi kekse na pekač!
Sonja: Tako! Pekač je poln. Kaj pa zdaj?
Mama: Potisni pekač v pečico. Pa pazi!
Sonja: Av! Av! To je vroče! Opekla sem se! Presneti keksi!
Mama: Hitro z roko pod vodo!

Božič po svetu

V božičnem času imajo ljudje po svetu mnogo različnih navad in običajev.
Poglejmo nekatere.
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jaslice vsako leto pos tavijo tudi v Sloveniji, v Postojnski jami.)
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4338

Nove smuči

Nastopajo: dedek, babica, Sonja in Peter.

Peter: Babica, prosim, kupi mi nove smuči!
Babica: Kakšne luči?
Peter: Ne, babica! Smuči!
Babica: Smuči? Nimam denarja! Pojdi k dedku!
Peter: Dedek! Kupi mi nove smuči! Prosim!
Dedek: Kje so ključi?
Peter: Smuuuuuuuuuuuuuuuči hočem! Lepoooo prooosim!
Dedek: No, ja! Ker si priden, ti dam denar. Oče naj ti kupi smuči!
Peter: Hvala, ljubi dedek! Sonja, poglej! Dedek mi je dal denar za smuči!
Sonja: Kaaaj? Toliko denarja! Tudi jaz hočem nove smuči. Dedek! Kupi tudi

meni nove smuči! Prosim!
Dedek: Nimam več denarja! Letos Peter, prihodnje leto pa ti. Si zadovoljna.
Sonja: Da. Mhm.
Dedek: Izvoli, tu imaš denar za čokolado.
Sonja: Hvala, dedek.

Leni Sticker

Zimske vremenske napovedi – pregovori

Deževni vsi sveti 
pozimi zameti.

Grudna (decembra) mraz in sneg
žita dosti prek in prek.

Božič na trati – 
velika noč za pečjo.

Če v januarju drevje od mraza poka,
jeseni s sadjem preobloženo stoka.

Če je svečnica zelena,
velika noč bo zasnežena.

Skozi vas prihaja pust,
nos mu mahedra do ust,
v lica, v čelo je poslikan,
kakor od osá popikan:
spremljajo ga boben, bas
in cvilečih gosli glas.

Mlado, staro z vseh strani
vre iz hiš, za njim drvi,
vsak se pustu rad pridruži;
metla mu za žezlo služi,
krona mu je pisker star,
slabe volje ni nikdar.

Tam in tod in vsepovsod
se praznuje pustov god;
vse se drenja, dreza, suje,
poskakuje, vrat steguje,
vik in krik in pisk in vrisk
šviga naokrog kot blisk.

Igo Gruden

Pust
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Mačeha in pastorka

Mačeha je imela pastorko in svojo hčer. Na božič je poslala pastorko v gozd
po jagode. Na pot ji je dala proseni kruh. 

Pastorka je šla po poti žalostna. Srečala je starega moža. Bil je jug.
„Kam greš?” jo vpraša jug.
„Mati me je poslala po jagode,” odgovori pastorka.
Nato spet vpraša jug: „Kateri vetrovi so najboljši?”
„Vsi so dobri, jug je pa najboljši,” odgovori deklica.
„Stopi za moj hrbet,” ji pravi jug.
Stopila je za njegov hrbet, jug pa je puhnil in kmalu so jagode dozorele.

Nabrala jih je polno košarico, nesla jih je domov ter dala mačehi.
Mačeha je bila nevoščljiva in je poslala svojo hčer po jagode. Hčeri je

spekla potico za na pot.
Hčerka je srečala burjo. Burja jo je vprašala: „Povej, kateri vetrovi so

najboljši!”
„Vsi so zli, burja je pa najslabša,” je odgovorila mačehina hči.
Nato je burja tako mrzlo zapuhala okoli nje, da je prišla domov vsa prem-

ražena.
Slovenska ljudska pripoved

VELIKA BRITANIJA
Kovanec v pudingu

Angleži si ne znajo predstavljati bo žič nega praznovanja brez božičnega pudin-
ga. Vanj skrijejo kovanec (de nar), in kdor ga najde, bo imel srečo!

IRSKA
Luč na poti

V sveti noči Irci postavijo na okno prižgano svečo, da bi Jožef in Marija našla
pot do hlevčka. Obenem pa sveča vabi brezdomce in jim sporoča, da bodo v
tem domu lepo sprejeti.

ITALIJA
Nedolžni otroci

V alpskih krajih Italije poznajo le gen do, kako so Herodovi vojaki me tali
otroke v prepad, toda otroci so se čudežno spremenili v cvetje. Kot spomin na
to smučarji v dneh med božičem in novim letom prinašajo cvetje in ga meče-
jo v neki prepad.

Pust v Porabju

V Porabju se spet obujajo lepi stari pustni običaji. Februarja je bilo borovo
gostüvanje v Sakalovcih. Vaščani so se dolgo pripravljali na ta dogodek.
Začelo se je tako, da je nevesta hodila „podaraj” in je skoraj pri vsaki hiši
dobila denar. Tisti, ki so želeli, so si pripravljali pustne maske.

Bor so posekali že v soboto in so ga vso noč stražili. V nedeljo je bilo zelo
lepo vreme. Zbralo se je mnogo ljudi, tudi od drugod so prišli. Začelo se je
tako, da je ženin moral poiskati nevesto. Nevesta je bila skrita v lovski koči.
Muzikanti so igrali, dekleta in fantje so plesali. Na prizorišču je bilo mnogo
čarovnic, dimnikarjev, zdravnikov, lovcev in drugih. Potem so dekleta in fantje
vlekli bor. Pred gostilno je bila poroka.

Na koncu so dali bor na licitacijo. Kdor je dal največ denarja, ga je lahko
odpeljal domov.

Zvečer je bila velika pustna zabava. Vsi so plesali in se veselili pozno v noč.
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nos mu mahedra do ust,
v lica, v čelo je poslikan,
kakor od osá popikan:
spremljajo ga boben, bas
in cvilečih gosli glas.

Mlado, staro z vseh strani
vre iz hiš, za njim drvi,
vsak se pustu rad pridruži;
metla mu za žezlo služi,
krona mu je pisker star,
slabe volje ni nikdar.

Tam in tod in vsepovsod
se praznuje pustov god;
vse se drenja, dreza, suje,
poskakuje, vrat steguje,
vik in krik in pisk in vrisk
šviga naokrog kot blisk.

Igo Gruden

Pust
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Mačeha in pastorka

Mačeha je imela pastorko in svojo hčer. Na božič je poslala pastorko v gozd
po jagode. Na pot ji je dala proseni kruh. 

Pastorka je šla po poti žalostna. Srečala je starega moža. Bil je jug.
„Kam greš?” jo vpraša jug.
„Mati me je poslala po jagode,” odgovori pastorka.
Nato spet vpraša jug: „Kateri vetrovi so najboljši?”
„Vsi so dobri, jug je pa najboljši,” odgovori deklica.
„Stopi za moj hrbet,” ji pravi jug.
Stopila je za njegov hrbet, jug pa je puhnil in kmalu so jagode dozorele.

Nabrala jih je polno košarico, nesla jih je domov ter dala mačehi.
Mačeha je bila nevoščljiva in je poslala svojo hčer po jagode. Hčeri je

spekla potico za na pot.
Hčerka je srečala burjo. Burja jo je vprašala: „Povej, kateri vetrovi so

najboljši!”
„Vsi so zli, burja je pa najslabša,” je odgovorila mačehina hči.
Nato je burja tako mrzlo zapuhala okoli nje, da je prišla domov vsa prem-

ražena.
Slovenska ljudska pripoved

VELIKA BRITANIJA
Kovanec v pudingu

Angleži si ne znajo predstavljati bo žič nega praznovanja brez božičnega pudin-
ga. Vanj skrijejo kovanec (de nar), in kdor ga najde, bo imel srečo!

IRSKA
Luč na poti

V sveti noči Irci postavijo na okno prižgano svečo, da bi Jožef in Marija našla
pot do hlevčka. Obenem pa sveča vabi brezdomce in jim sporoča, da bodo v
tem domu lepo sprejeti.

ITALIJA
Nedolžni otroci

V alpskih krajih Italije poznajo le gen do, kako so Herodovi vojaki me tali
otroke v prepad, toda otroci so se čudežno spremenili v cvetje. Kot spomin na
to smučarji v dneh med božičem in novim letom prinašajo cvetje in ga meče-
jo v neki prepad.

Pust v Porabju

V Porabju se spet obujajo lepi stari pustni običaji. Februarja je bilo borovo
gostüvanje v Sakalovcih. Vaščani so se dolgo pripravljali na ta dogodek.
Začelo se je tako, da je nevesta hodila „podaraj” in je skoraj pri vsaki hiši
dobila denar. Tisti, ki so želeli, so si pripravljali pustne maske.

Bor so posekali že v soboto in so ga vso noč stražili. V nedeljo je bilo zelo
lepo vreme. Zbralo se je mnogo ljudi, tudi od drugod so prišli. Začelo se je
tako, da je ženin moral poiskati nevesto. Nevesta je bila skrita v lovski koči.
Muzikanti so igrali, dekleta in fantje so plesali. Na prizorišču je bilo mnogo
čarovnic, dimnikarjev, zdravnikov, lovcev in drugih. Potem so dekleta in fantje
vlekli bor. Pred gostilno je bila poroka.

Na koncu so dali bor na licitacijo. Kdor je dal največ denarja, ga je lahko
odpeljal domov.

Zvečer je bila velika pustna zabava. Vsi so plesali in se veselili pozno v noč.
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Nove smuči

Nastopajo: dedek, babica, Sonja in Peter.

Peter: Babica, prosim, kupi mi nove smuči!
Babica: Kakšne luči?
Peter: Ne, babica! Smuči!
Babica: Smuči? Nimam denarja! Pojdi k dedku!
Peter: Dedek! Kupi mi nove smuči! Prosim!
Dedek: Kje so ključi?
Peter: Smuuuuuuuuuuuuuuuči hočem! Lepoooo prooosim!
Dedek: No, ja! Ker si priden, ti dam denar. Oče naj ti kupi smuči!
Peter: Hvala, ljubi dedek! Sonja, poglej! Dedek mi je dal denar za smuči!
Sonja: Kaaaj? Toliko denarja! Tudi jaz hočem nove smuči. Dedek! Kupi tudi

meni nove smuči! Prosim!
Dedek: Nimam več denarja! Letos Peter, prihodnje leto pa ti. Si zadovoljna.
Sonja: Da. Mhm.
Dedek: Izvoli, tu imaš denar za čokolado.
Sonja: Hvala, dedek.

Leni Sticker

Zimske vremenske napovedi – pregovori

Deževni vsi sveti 
pozimi zameti.

Grudna (decembra) mraz in sneg
žita dosti prek in prek.

Božič na trati – 
velika noč za pečjo.

Če v januarju drevje od mraza poka,
jeseni s sadjem preobloženo stoka.

Če je svečnica zelena,
velika noč bo zasnežena.

Skozi vas prihaja pust,
nos mu mahedra do ust,
v lica, v čelo je poslikan,
kakor od osá popikan:
spremljajo ga boben, bas
in cvilečih gosli glas.

Mlado, staro z vseh strani
vre iz hiš, za njim drvi,
vsak se pustu rad pridruži;
metla mu za žezlo služi,
krona mu je pisker star,
slabe volje ni nikdar.

Tam in tod in vsepovsod
se praznuje pustov god;
vse se drenja, dreza, suje,
poskakuje, vrat steguje,
vik in krik in pisk in vrisk
šviga naokrog kot blisk.

Igo Gruden

Pust
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Začelo se je tako, da je nevesta hodila „podaraj” in je skoraj pri vsaki hiši
dobila denar. Tisti, ki so želeli, so si pripravljali pustne maske.

Bor so posekali že v soboto in so ga vso noč stražili. V nedeljo je bilo zelo
lepo vreme. Zbralo se je mnogo ljudi, tudi od drugod so prišli. Začelo se je
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Kak mesarimo pujčka?

Najprva se stariške pogučijo, šteri den do masarili. Te pozovejo svojo žlato.
Zrankma oča rano gorstane pa zaküri koteu. Mama sküja kafej, tej, gorzreže

reteše, vrtenke pa piškoto. Gda so že vsi prišli, te njim natauči kupico palinke.
Potejm idejo v glejv. Najprva pujčki v gaubec dejejo štrik, na zadnjo nogau pa
klejške in ga naaupek obrnejo. Moj vüjec ga te z naužcom smekne. Mama drži
sklejco za krv in go fejs grauža. S krvi spečejo šterc.

Moški pujčka dejejo v kopanjo. S smolauv ga posipajo in s kropom popa -
rijo. Lepau ga dojspucajo. Potejm ga gorobejsijo na gauge in ga razsejkajo na
dvauje. Boter nese getra v künjo, za mamico pa klobase, stere trbej dojpobrati
pa spucati. Stara mama že rejže getra, krumplinge pa že vrejo.

Moški pujčka nesejo nüt v letošnjo künjo in ga raznokberejo (prednje šunke,
zadnje šunke, pečenje ptt.). Dajo v künjo čonte pa masau za župo pa nüt v
kapüsto. Lepšo masau dajo za pečti. Gda zgotauvijo z masaum, te dejo getra
gest. Nika spigejo pa že morajo špek rezati pa klobase nadevati. Mama obed
pripravi. Gda moški vanej zgotauvijo, si k obedi sedejo. Zdaj že majo več
časa, malo prpovejdajo. Mamica njim spakiva friško masau pa njim zavali, ka
so prišli pomagat.

Šandor Bajzek (časopis Porabje, 1995)

Kratko veselje

Koliko snega je zapadlo! Cesta je bila vsa bela in gladka. Marko in Jana sta
gledala skozi okno. „Pojdiva se sankat,” je rekla Jana. „Pojdiva, pojdiva!” je
bil vesel Marko. „Mami, midva bi se šla rada sankat,” je prosil Marko mamo.
Mama jima je seveda dovolila. „Toplo se oblecita in previdna bodita!” kliče
mama za njima.

A Marko in Jana je ne slišita več. Že veselo vlečeta sani v breg. Ampak sneg na
bregu še ni stlačen. Le počasi drsijo sanke navzdol. „Pojdiva se sankat na ces to,”
pravi Jana, „saj ni nikogar tam. Kdo si pa upa voziti po tako gladkem vozišču.”

Zapeljeta se po strmini navzdol. Uh, kako drsijo sani! Še in še se vozita in
veselo vriskata ... Ničesar ne vidita, nič ne slišita. Dokler prav pred njima ne
zraste kot iz tal mali fičko tete Mine. Joj, se teta Mina prestraši! Hitro obrne
volan in se znajde v jarku ob cesti. Komaj se splazi iz avta. Gledajo se Jana,
Marko in teta Mina. „Samo da smo živi in celi,” pravi teta Mina.

Jana in Marko sta čisto tiho. Ne upata si pogledati teti v oči. 
„Kaj bi se lahko zgodilo,” si mislita.

Čuvajmo naravo!
Zrasle so, zrasle
trave zelene,
v travi pa vzklile
rože rumene.
Zlati metulji
v krog so zleteli,
urni so murni
pesem zapeli.
Rajajo v soncu
drobne mušice,
sladko dehtijo
mlade cvetlice.
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Pletilja zima

Pletilja zima plete, dela.
Deželo v belo je odela.
Hišam plete bele kape,
nogavice in copate.
V bele šale drevje ovije,
z belim pletom vrt prekrije.
Na koncu pa še naš snežak
si obleče beli frak.

Sabina Mali

POČASI SE DALEČ PRIDE!

Z-zgodba

Zajec Zek Zelenko je imel zelo rad zeleno barvo, zato je jedel le zelene reči:
zeleno travo, zelje, zelenjavo. Zmeraj je vzdihoval, da bi bil tudi on zelo rad
zelen. Nekoč je zajtrkoval v zelniku in naletel na zelenca.

„Joj! Zelena zver!” je zavpil.
Zelenec je bil zelo bojazljiv in je zzzzzzk zdrknil proč. Tekel je proti zelnati

glavi, zajec pa  hop, hop, hop  za njim. Zelenec je zavil okoli zelnate glave.
Zajec pa za njim. Zelenec je tekel nazaj levo od zvončnic. Zajec pa za njim.
Zelenec je zagledal zajčkov grozni gobček tik za zvončnicami.

„To je zoprno!” je zavpil in še hitreje zdrknil proč. Zajec pa, ne bodi len, za
njim. Zelenec je imel v zemlji zavetje in je zlezel vanj.

Zajec je zagledal luknjico in zavzdihnil: 
„Zdaj pa imam! Nikoli ne bom zvedel, zakaj je on zelen, jaz pa ne!”

Polonca Kovač
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klejške in ga naaupek obrnejo. Moj vüjec ga te z naužcom smekne. Mama drži
sklejco za krv in go fejs grauža. S krvi spečejo šterc.

Moški pujčka dejejo v kopanjo. S smolauv ga posipajo in s kropom popa -
rijo. Lepau ga dojspucajo. Potejm ga gorobejsijo na gauge in ga razsejkajo na
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pripravi. Gda moški vanej zgotauvijo, si k obedi sedejo. Zdaj že majo več
časa, malo prpovejdajo. Mamica njim spakiva friško masau pa njim zavali, ka
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bregu še ni stlačen. Le počasi drsijo sanke navzdol. „Pojdiva se sankat na ces to,”
pravi Jana, „saj ni nikogar tam. Kdo si pa upa voziti po tako gladkem vozišču.”

Zapeljeta se po strmini navzdol. Uh, kako drsijo sani! Še in še se vozita in
veselo vriskata ... Ničesar ne vidita, nič ne slišita. Dokler prav pred njima ne
zraste kot iz tal mali fičko tete Mine. Joj, se teta Mina prestraši! Hitro obrne
volan in se znajde v jarku ob cesti. Komaj se splazi iz avta. Gledajo se Jana,
Marko in teta Mina. „Samo da smo živi in celi,” pravi teta Mina.

Jana in Marko sta čisto tiho. Ne upata si pogledati teti v oči. 
„Kaj bi se lahko zgodilo,” si mislita.

Čuvajmo naravo!
Zrasle so, zrasle
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veselo vriskata ... Ničesar ne vidita, nič ne slišita. Dokler prav pred njima ne
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trave zelene,
v travi pa vzklile
rože rumene.
Zlati metulji
v krog so zleteli,
urni so murni
pesem zapeli.
Rajajo v soncu
drobne mušice,
sladko dehtijo
mlade cvetlice.
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Pletilja zima

Pletilja zima plete, dela.
Deželo v belo je odela.
Hišam plete bele kape,
nogavice in copate.
V bele šale drevje ovije,
z belim pletom vrt prekrije.
Na koncu pa še naš snežak
si obleče beli frak.

Sabina Mali

POČASI SE DALEČ PRIDE!

Z-zgodba

Zajec Zek Zelenko je imel zelo rad zeleno barvo, zato je jedel le zelene reči:
zeleno travo, zelje, zelenjavo. Zmeraj je vzdihoval, da bi bil tudi on zelo rad
zelen. Nekoč je zajtrkoval v zelniku in naletel na zelenca.

„Joj! Zelena zver!” je zavpil.
Zelenec je bil zelo bojazljiv in je zzzzzzk zdrknil proč. Tekel je proti zelnati

glavi, zajec pa  hop, hop, hop  za njim. Zelenec je zavil okoli zelnate glave.
Zajec pa za njim. Zelenec je tekel nazaj levo od zvončnic. Zajec pa za njim.
Zelenec je zagledal zajčkov grozni gobček tik za zvončnicami.

„To je zoprno!” je zavpil in še hitreje zdrknil proč. Zajec pa, ne bodi len, za
njim. Zelenec je imel v zemlji zavetje in je zlezel vanj.

Zajec je zagledal luknjico in zavzdihnil: 
„Zdaj pa imam! Nikoli ne bom zvedel, zakaj je on zelen, jaz pa ne!”

Polonca Kovač
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Kak mesarimo pujčka?

Najprva se stariške pogučijo, šteri den do masarili. Te pozovejo svojo žlato.
Zrankma oča rano gorstane pa zaküri koteu. Mama sküja kafej, tej, gorzreže

reteše, vrtenke pa piškoto. Gda so že vsi prišli, te njim natauči kupico palinke.
Potejm idejo v glejv. Najprva pujčki v gaubec dejejo štrik, na zadnjo nogau pa
klejške in ga naaupek obrnejo. Moj vüjec ga te z naužcom smekne. Mama drži
sklejco za krv in go fejs grauža. S krvi spečejo šterc.

Moški pujčka dejejo v kopanjo. S smolauv ga posipajo in s kropom popa -
rijo. Lepau ga dojspucajo. Potejm ga gorobejsijo na gauge in ga razsejkajo na
dvauje. Boter nese getra v künjo, za mamico pa klobase, stere trbej dojpobrati
pa spucati. Stara mama že rejže getra, krumplinge pa že vrejo.

Moški pujčka nesejo nüt v letošnjo künjo in ga raznokberejo (prednje šunke,
zadnje šunke, pečenje ptt.). Dajo v künjo čonte pa masau za župo pa nüt v
kapüsto. Lepšo masau dajo za pečti. Gda zgotauvijo z masaum, te dejo getra
gest. Nika spigejo pa že morajo špek rezati pa klobase nadevati. Mama obed
pripravi. Gda moški vanej zgotauvijo, si k obedi sedejo. Zdaj že majo več
časa, malo prpovejdajo. Mamica njim spakiva friško masau pa njim zavali, ka
so prišli pomagat.

Šandor Bajzek (časopis Porabje, 1995)

Kratko veselje

Koliko snega je zapadlo! Cesta je bila vsa bela in gladka. Marko in Jana sta
gledala skozi okno. „Pojdiva se sankat,” je rekla Jana. „Pojdiva, pojdiva!” je
bil vesel Marko. „Mami, midva bi se šla rada sankat,” je prosil Marko mamo.
Mama jima je seveda dovolila. „Toplo se oblecita in previdna bodita!” kliče
mama za njima.

A Marko in Jana je ne slišita več. Že veselo vlečeta sani v breg. Ampak sneg na
bregu še ni stlačen. Le počasi drsijo sanke navzdol. „Pojdiva se sankat na ces to,”
pravi Jana, „saj ni nikogar tam. Kdo si pa upa voziti po tako gladkem vozišču.”

Zapeljeta se po strmini navzdol. Uh, kako drsijo sani! Še in še se vozita in
veselo vriskata ... Ničesar ne vidita, nič ne slišita. Dokler prav pred njima ne
zraste kot iz tal mali fičko tete Mine. Joj, se teta Mina prestraši! Hitro obrne
volan in se znajde v jarku ob cesti. Komaj se splazi iz avta. Gledajo se Jana,
Marko in teta Mina. „Samo da smo živi in celi,” pravi teta Mina.

Jana in Marko sta čisto tiho. Ne upata si pogledati teti v oči. 
„Kaj bi se lahko zgodilo,” si mislita.

Čuvajmo naravo!
Zrasle so, zrasle
trave zelene,
v travi pa vzklile
rože rumene.
Zlati metulji
v krog so zleteli,
urni so murni
pesem zapeli.
Rajajo v soncu
drobne mušice,
sladko dehtijo
mlade cvetlice.
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Pletilja zima

Pletilja zima plete, dela.
Deželo v belo je odela.
Hišam plete bele kape,
nogavice in copate.
V bele šale drevje ovije,
z belim pletom vrt prekrije.
Na koncu pa še naš snežak
si obleče beli frak.

Sabina Mali

POČASI SE DALEČ PRIDE!

Z-zgodba

Zajec Zek Zelenko je imel zelo rad zeleno barvo, zato je jedel le zelene reči:
zeleno travo, zelje, zelenjavo. Zmeraj je vzdihoval, da bi bil tudi on zelo rad
zelen. Nekoč je zajtrkoval v zelniku in naletel na zelenca.

„Joj! Zelena zver!” je zavpil.
Zelenec je bil zelo bojazljiv in je zzzzzzk zdrknil proč. Tekel je proti zelnati

glavi, zajec pa  hop, hop, hop  za njim. Zelenec je zavil okoli zelnate glave.
Zajec pa za njim. Zelenec je tekel nazaj levo od zvončnic. Zajec pa za njim.
Zelenec je zagledal zajčkov grozni gobček tik za zvončnicami.

„To je zoprno!” je zavpil in še hitreje zdrknil proč. Zajec pa, ne bodi len, za
njim. Zelenec je imel v zemlji zavetje in je zlezel vanj.

Zajec je zagledal luknjico in zavzdihnil: 
„Zdaj pa imam! Nikoli ne bom zvedel, zakaj je on zelen, jaz pa ne!”

Polonca Kovač
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Sneg pripoveduje

Me poznaš? Najlepši sem,
Topla odeja sem kadar me sonce obseva.
za nežno ozimino, Takrat ves zažarim
nagajiva kepa in si želim,
za tvoje gibke dlani, da bi me videli vsi,
voljna steza za smuči, da bi vedeli,
zvezdica sem, kako čudovito je biti sneg,
ki na trepalnicah ti obvisi. čeprav samo do pomladi živi.

Neža Maurer

Ptičke

Ptička lačna v snegu prosi:
„Oh, drobtinic mi natrosi!
Tako dolgo že zmrzujem,
noč in dan gladujem!”

Revka tam na veji čaka,
vsa se trese in zaplaka.
Drugo jutro pa na bregu
mrtva že počiva v snegu.

Mi pa hišico imamo,
vanjo zrnja in drobtinic damo.
Ptičke lačne vanjo prilete,
vigredi pa hvalo žvrgole.

Valentin Polanšek

revka – revica, sirota
vigred – pomlad

34

Varstvo okolja

Veliko smo že slišali o varstvu okolja. Tudi vi imate veliko možnosti za svoj
prispevek. Ali se spominjate?

Brez vode ni življenja! Ne mečite odpadkov v vodo! Dobro zapirajte
vodovodne pipe! Ne trgajte zaščitenih rastlin! Varujte gozdove in travnike! Ne
preganjajte živali!

Saj veste: varstvo okolja je varstvo življenja! Vsak človek lahko veliko
prispeva k varstvu okolja. Tudi vi!

Klaudia Lazar (časopis Porabje, 1996)

Tam na polju vsa samotna
mila breza šelesti,
pa do nje nekoč strahotna
avtocesta prihrumi.

„Lepa si,” tako ji reče,
„a ker rasteš tu, kjer zdaj
moja pot v daljavo teče,
moraš, lepotica, vkraj!”

„A zakaj ne bi zavila
mimo mene čez polje?
Malce se boš umaknila,
pa bo mesta za obe.”

„Ej, če jaz bi poslušala
na pohodu do morja
vsakogar, bi, breza zala,
pač nikamor ne prišla.

Že v prvi vrsti rasti
obtičala bi, poglej,
tisoč vas še mora pasti,
ako hočem jaz naprej.”

Matej Bor

Breza in avtocesta
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Pesem nagajivka

Zima, zima bela
vrh gore sedela,
vrh gore sedela,
pa tako je pela,
pa tako je pela,
da bo Mirka vzela,
da bo Mirka vzela,
ker on nič ne dela,
ker on nič ne dela,
ker on nič se ne uči 
čakaj, čakaj, Mirko ti!

Oton Župančič

Zima na kmetih

Čez noč je zapadel sneg in zamel vse poti. Dimniki so komaj še kukali iz
streh. Veje dreves so se pod belo težo pripognile do tal. Sinice so zmrzovale
pod streho starega skednja. Kokoši do opoldneva niso prišle iz kurnika.
Andrej se je spomnil babice, ki mu je v dolgih zimskih večerih ob topli peči
pripovedovala pravljice! Kdaj pa kdaj je pogledal skozi zasneženo okno in
vzdihnil: „Kdaj bosta Matej in Barbara spet prišla na obisk?”

Sneg je čez nekaj dni prenehal naletavati in spet so vodile gazi od hiše do
hiše. Oče se je odpravil z drvarji v gozd in na večer so privlekli s traktorjem
v dolino dolge zamrznjene hlode.

Bližalo se je novo leto, ko sta se spet pripeljala Matej in Barbara, pa seveda
tudi stric in teta.

„Povabili ste nas na koline, pa smo tu!” je v smehu rekel stric.
In potem so jedli krvavice in pečenice, da bi jim popokali trebuhi, če si jih

ne bi prevezali s pasovi. Sredi dvorišča so naredili velikega sneženega moža s
počenim loncem na glavi in s staro metlo v roki.

Nato so pohiteli v breg, zlezli na sani in smuči in se spustili navzdol. Volk
je dirjal za njimi, da se je sneg kar prašil na vse strani. Pa so se zaleteli v
sneženega moža, da se je razpočil v velike in majhne snežene kepe. Ko so se
kobacali iz njega, so šele opazili, da ima zdaj Matej v roki staro metlo, Andrej
na glavi počeni pisker, Barbara pa je stiskala v dlani rumeni korenček
snežakov nos. Malo je manjkalo, da niso popokali od smeha.

Alenka Kozinc

Ekologija – varovanje narave

Danes mnogo govorimo o ekologiji ali okoljevarstvu. Zakaj? Ker se je sodobni
svet zelo tehnološko razvil. Takšen razvoj pa prinaša mnogo škode za okolje in
vse živo na našem planetu. Škodljivi plini uničujejo ozonsko plast, zato se
dogajajo velike podnebne spremembe. Led na severnem in južnem tečaju se
topi, puščave se povečujejo, vedno manj je dežja. Po svetu se širijo bolezni, v
revnih državah ljudje umirajo od lakote in epidemij. Zemlja je onesnažena,
tudi zrak. 

Kaj lahko tu naredi ekologija? Opozarja na te probleme. Tisti, ki naravo
najbolj onesnažujejo, se morajo začeti zavedati škode, ki jo povzročajo.

Pri nas v Porabju ni velike industrije. Narava je še zelo čista, zato moramo
to dragocenost čuvati. Od leta 2002 je Porabje tudi del narodnega parka, saj je
pri nas še veliko redkih rastlin in živali. Te je potrebno posebej zaščititi.

Že nekaj let pa so naravovarstveno območje tudi Črne mlake v Andovcih.
Tudi to je naravna posebnost, na katero smo lahko ponosni.

Narava

Vsepovsod okrog nas je lepa narava. Trave, cvetlice in živali. Pa znamo
varovati naravo? Ali imamo dovolj radi živali, ki poginjajo zaradi ones-
naženosti? Vedno več je hudobnih ljudi, ki jih po nepotrebnem streljajo, muči-
jo in zapirajo v kletke. Svet brez živali bi bil pust in neprijazen, zato bi se
moral vsak od nas potruditi in jim pomagati!

Annamaria Balogh (časopis Porabje, 1996)

Če ...

Če ptiček več ne poje Če rože ne cvetijo
in potok ne šumlja, in veter ne pihlja,
čebela več ne leta, žabe ne regljajo,
je zemlja žalostna. je bolna zemljica.

Dorli Hammerschall
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Sneg pripoveduje

Me poznaš? Najlepši sem,
Topla odeja sem kadar me sonce obseva.
za nežno ozimino, Takrat ves zažarim
nagajiva kepa in si želim,
za tvoje gibke dlani, da bi me videli vsi,
voljna steza za smuči, da bi vedeli,
zvezdica sem, kako čudovito je biti sneg,
ki na trepalnicah ti obvisi. čeprav samo do pomladi živi.

Neža Maurer

Ptičke

Ptička lačna v snegu prosi:
„Oh, drobtinic mi natrosi!
Tako dolgo že zmrzujem,
noč in dan gladujem!”

Revka tam na veji čaka,
vsa se trese in zaplaka.
Drugo jutro pa na bregu
mrtva že počiva v snegu.

Mi pa hišico imamo,
vanjo zrnja in drobtinic damo.
Ptičke lačne vanjo prilete,
vigredi pa hvalo žvrgole.

Valentin Polanšek

revka – revica, sirota
vigred – pomlad

34

Varstvo okolja

Veliko smo že slišali o varstvu okolja. Tudi vi imate veliko možnosti za svoj
prispevek. Ali se spominjate?

Brez vode ni življenja! Ne mečite odpadkov v vodo! Dobro zapirajte
vodovodne pipe! Ne trgajte zaščitenih rastlin! Varujte gozdove in travnike! Ne
preganjajte živali!

Saj veste: varstvo okolja je varstvo življenja! Vsak človek lahko veliko
prispeva k varstvu okolja. Tudi vi!

Klaudia Lazar (časopis Porabje, 1996)

Tam na polju vsa samotna
mila breza šelesti,
pa do nje nekoč strahotna
avtocesta prihrumi.

„Lepa si,” tako ji reče,
„a ker rasteš tu, kjer zdaj
moja pot v daljavo teče,
moraš, lepotica, vkraj!”

„A zakaj ne bi zavila
mimo mene čez polje?
Malce se boš umaknila,
pa bo mesta za obe.”

„Ej, če jaz bi poslušala
na pohodu do morja
vsakogar, bi, breza zala,
pač nikamor ne prišla.

Že v prvi vrsti rasti
obtičala bi, poglej,
tisoč vas še mora pasti,
ako hočem jaz naprej.”

Matej Bor

Breza in avtocesta

33-48:33-48.qxd  9/4/2009  11:06 AM  Page 34

3546

Pesem nagajivka

Zima, zima bela
vrh gore sedela,
vrh gore sedela,
pa tako je pela,
pa tako je pela,
da bo Mirka vzela,
da bo Mirka vzela,
ker on nič ne dela,
ker on nič ne dela,
ker on nič se ne uči 
čakaj, čakaj, Mirko ti!

Oton Župančič

Zima na kmetih

Čez noč je zapadel sneg in zamel vse poti. Dimniki so komaj še kukali iz
streh. Veje dreves so se pod belo težo pripognile do tal. Sinice so zmrzovale
pod streho starega skednja. Kokoši do opoldneva niso prišle iz kurnika.
Andrej se je spomnil babice, ki mu je v dolgih zimskih večerih ob topli peči
pripovedovala pravljice! Kdaj pa kdaj je pogledal skozi zasneženo okno in
vzdihnil: „Kdaj bosta Matej in Barbara spet prišla na obisk?”

Sneg je čez nekaj dni prenehal naletavati in spet so vodile gazi od hiše do
hiše. Oče se je odpravil z drvarji v gozd in na večer so privlekli s traktorjem
v dolino dolge zamrznjene hlode.

Bližalo se je novo leto, ko sta se spet pripeljala Matej in Barbara, pa seveda
tudi stric in teta.

„Povabili ste nas na koline, pa smo tu!” je v smehu rekel stric.
In potem so jedli krvavice in pečenice, da bi jim popokali trebuhi, če si jih

ne bi prevezali s pasovi. Sredi dvorišča so naredili velikega sneženega moža s
počenim loncem na glavi in s staro metlo v roki.

Nato so pohiteli v breg, zlezli na sani in smuči in se spustili navzdol. Volk
je dirjal za njimi, da se je sneg kar prašil na vse strani. Pa so se zaleteli v
sneženega moža, da se je razpočil v velike in majhne snežene kepe. Ko so se
kobacali iz njega, so šele opazili, da ima zdaj Matej v roki staro metlo, Andrej
na glavi počeni pisker, Barbara pa je stiskala v dlani rumeni korenček
snežakov nos. Malo je manjkalo, da niso popokali od smeha.

Alenka Kozinc

Ekologija – varovanje narave

Danes mnogo govorimo o ekologiji ali okoljevarstvu. Zakaj? Ker se je sodobni
svet zelo tehnološko razvil. Takšen razvoj pa prinaša mnogo škode za okolje in
vse živo na našem planetu. Škodljivi plini uničujejo ozonsko plast, zato se
dogajajo velike podnebne spremembe. Led na severnem in južnem tečaju se
topi, puščave se povečujejo, vedno manj je dežja. Po svetu se širijo bolezni, v
revnih državah ljudje umirajo od lakote in epidemij. Zemlja je onesnažena,
tudi zrak. 

Kaj lahko tu naredi ekologija? Opozarja na te probleme. Tisti, ki naravo
najbolj onesnažujejo, se morajo začeti zavedati škode, ki jo povzročajo.

Pri nas v Porabju ni velike industrije. Narava je še zelo čista, zato moramo
to dragocenost čuvati. Od leta 2002 je Porabje tudi del narodnega parka, saj je
pri nas še veliko redkih rastlin in živali. Te je potrebno posebej zaščititi.

Že nekaj let pa so naravovarstveno območje tudi Črne mlake v Andovcih.
Tudi to je naravna posebnost, na katero smo lahko ponosni.

Narava

Vsepovsod okrog nas je lepa narava. Trave, cvetlice in živali. Pa znamo
varovati naravo? Ali imamo dovolj radi živali, ki poginjajo zaradi ones-
naženosti? Vedno več je hudobnih ljudi, ki jih po nepotrebnem streljajo, muči-
jo in zapirajo v kletke. Svet brez živali bi bil pust in neprijazen, zato bi se
moral vsak od nas potruditi in jim pomagati!

Annamaria Balogh (časopis Porabje, 1996)

Če ...

Če ptiček več ne poje Če rože ne cvetijo
in potok ne šumlja, in veter ne pihlja,
čebela več ne leta, žabe ne regljajo,
je zemlja žalostna. je bolna zemljica.

Dorli Hammerschall
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Sneg pripoveduje

Me poznaš? Najlepši sem,
Topla odeja sem kadar me sonce obseva.
za nežno ozimino, Takrat ves zažarim
nagajiva kepa in si želim,
za tvoje gibke dlani, da bi me videli vsi,
voljna steza za smuči, da bi vedeli,
zvezdica sem, kako čudovito je biti sneg,
ki na trepalnicah ti obvisi. čeprav samo do pomladi živi.

Neža Maurer

Ptičke

Ptička lačna v snegu prosi:
„Oh, drobtinic mi natrosi!
Tako dolgo že zmrzujem,
noč in dan gladujem!”

Revka tam na veji čaka,
vsa se trese in zaplaka.
Drugo jutro pa na bregu
mrtva že počiva v snegu.

Mi pa hišico imamo,
vanjo zrnja in drobtinic damo.
Ptičke lačne vanjo prilete,
vigredi pa hvalo žvrgole.

Valentin Polanšek

revka – revica, sirota
vigred – pomlad

34

Varstvo okolja

Veliko smo že slišali o varstvu okolja. Tudi vi imate veliko možnosti za svoj
prispevek. Ali se spominjate?

Brez vode ni življenja! Ne mečite odpadkov v vodo! Dobro zapirajte
vodovodne pipe! Ne trgajte zaščitenih rastlin! Varujte gozdove in travnike! Ne
preganjajte živali!

Saj veste: varstvo okolja je varstvo življenja! Vsak človek lahko veliko
prispeva k varstvu okolja. Tudi vi!

Klaudia Lazar (časopis Porabje, 1996)

Tam na polju vsa samotna
mila breza šelesti,
pa do nje nekoč strahotna
avtocesta prihrumi.

„Lepa si,” tako ji reče,
„a ker rasteš tu, kjer zdaj
moja pot v daljavo teče,
moraš, lepotica, vkraj!”

„A zakaj ne bi zavila
mimo mene čez polje?
Malce se boš umaknila,
pa bo mesta za obe.”

„Ej, če jaz bi poslušala
na pohodu do morja
vsakogar, bi, breza zala,
pač nikamor ne prišla.

Že v prvi vrsti rasti
obtičala bi, poglej,
tisoč vas še mora pasti,
ako hočem jaz naprej.”

Matej Bor

Breza in avtocesta
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Pesem nagajivka

Zima, zima bela
vrh gore sedela,
vrh gore sedela,
pa tako je pela,
pa tako je pela,
da bo Mirka vzela,
da bo Mirka vzela,
ker on nič ne dela,
ker on nič ne dela,
ker on nič se ne uči 
čakaj, čakaj, Mirko ti!

Oton Župančič

Zima na kmetih

Čez noč je zapadel sneg in zamel vse poti. Dimniki so komaj še kukali iz
streh. Veje dreves so se pod belo težo pripognile do tal. Sinice so zmrzovale
pod streho starega skednja. Kokoši do opoldneva niso prišle iz kurnika.
Andrej se je spomnil babice, ki mu je v dolgih zimskih večerih ob topli peči
pripovedovala pravljice! Kdaj pa kdaj je pogledal skozi zasneženo okno in
vzdihnil: „Kdaj bosta Matej in Barbara spet prišla na obisk?”

Sneg je čez nekaj dni prenehal naletavati in spet so vodile gazi od hiše do
hiše. Oče se je odpravil z drvarji v gozd in na večer so privlekli s traktorjem
v dolino dolge zamrznjene hlode.

Bližalo se je novo leto, ko sta se spet pripeljala Matej in Barbara, pa seveda
tudi stric in teta.

„Povabili ste nas na koline, pa smo tu!” je v smehu rekel stric.
In potem so jedli krvavice in pečenice, da bi jim popokali trebuhi, če si jih

ne bi prevezali s pasovi. Sredi dvorišča so naredili velikega sneženega moža s
počenim loncem na glavi in s staro metlo v roki.

Nato so pohiteli v breg, zlezli na sani in smuči in se spustili navzdol. Volk
je dirjal za njimi, da se je sneg kar prašil na vse strani. Pa so se zaleteli v
sneženega moža, da se je razpočil v velike in majhne snežene kepe. Ko so se
kobacali iz njega, so šele opazili, da ima zdaj Matej v roki staro metlo, Andrej
na glavi počeni pisker, Barbara pa je stiskala v dlani rumeni korenček
snežakov nos. Malo je manjkalo, da niso popokali od smeha.

Alenka Kozinc

Ekologija – varovanje narave

Danes mnogo govorimo o ekologiji ali okoljevarstvu. Zakaj? Ker se je sodobni
svet zelo tehnološko razvil. Takšen razvoj pa prinaša mnogo škode za okolje in
vse živo na našem planetu. Škodljivi plini uničujejo ozonsko plast, zato se
dogajajo velike podnebne spremembe. Led na severnem in južnem tečaju se
topi, puščave se povečujejo, vedno manj je dežja. Po svetu se širijo bolezni, v
revnih državah ljudje umirajo od lakote in epidemij. Zemlja je onesnažena,
tudi zrak. 

Kaj lahko tu naredi ekologija? Opozarja na te probleme. Tisti, ki naravo
najbolj onesnažujejo, se morajo začeti zavedati škode, ki jo povzročajo.

Pri nas v Porabju ni velike industrije. Narava je še zelo čista, zato moramo
to dragocenost čuvati. Od leta 2002 je Porabje tudi del narodnega parka, saj je
pri nas še veliko redkih rastlin in živali. Te je potrebno posebej zaščititi.

Že nekaj let pa so naravovarstveno območje tudi Črne mlake v Andovcih.
Tudi to je naravna posebnost, na katero smo lahko ponosni.

Narava

Vsepovsod okrog nas je lepa narava. Trave, cvetlice in živali. Pa znamo
varovati naravo? Ali imamo dovolj radi živali, ki poginjajo zaradi ones-
naženosti? Vedno več je hudobnih ljudi, ki jih po nepotrebnem streljajo, muči-
jo in zapirajo v kletke. Svet brez živali bi bil pust in neprijazen, zato bi se
moral vsak od nas potruditi in jim pomagati!

Annamaria Balogh (časopis Porabje, 1996)

Če ...

Če ptiček več ne poje Če rože ne cvetijo
in potok ne šumlja, in veter ne pihlja,
čebela več ne leta, žabe ne regljajo,
je zemlja žalostna. je bolna zemljica.

Dorli Hammerschall
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Sneg pripoveduje

Me poznaš? Najlepši sem,
Topla odeja sem kadar me sonce obseva.
za nežno ozimino, Takrat ves zažarim
nagajiva kepa in si želim,
za tvoje gibke dlani, da bi me videli vsi,
voljna steza za smuči, da bi vedeli,
zvezdica sem, kako čudovito je biti sneg,
ki na trepalnicah ti obvisi. čeprav samo do pomladi živi.

Neža Maurer

Ptičke

Ptička lačna v snegu prosi:
„Oh, drobtinic mi natrosi!
Tako dolgo že zmrzujem,
noč in dan gladujem!”

Revka tam na veji čaka,
vsa se trese in zaplaka.
Drugo jutro pa na bregu
mrtva že počiva v snegu.

Mi pa hišico imamo,
vanjo zrnja in drobtinic damo.
Ptičke lačne vanjo prilete,
vigredi pa hvalo žvrgole.

Valentin Polanšek

revka – revica, sirota
vigred – pomlad

34

Varstvo okolja

Veliko smo že slišali o varstvu okolja. Tudi vi imate veliko možnosti za svoj
prispevek. Ali se spominjate?

Brez vode ni življenja! Ne mečite odpadkov v vodo! Dobro zapirajte
vodovodne pipe! Ne trgajte zaščitenih rastlin! Varujte gozdove in travnike! Ne
preganjajte živali!

Saj veste: varstvo okolja je varstvo življenja! Vsak človek lahko veliko
prispeva k varstvu okolja. Tudi vi!

Klaudia Lazar (časopis Porabje, 1996)

Tam na polju vsa samotna
mila breza šelesti,
pa do nje nekoč strahotna
avtocesta prihrumi.

„Lepa si,” tako ji reče,
„a ker rasteš tu, kjer zdaj
moja pot v daljavo teče,
moraš, lepotica, vkraj!”

„A zakaj ne bi zavila
mimo mene čez polje?
Malce se boš umaknila,
pa bo mesta za obe.”

„Ej, če jaz bi poslušala
na pohodu do morja
vsakogar, bi, breza zala,
pač nikamor ne prišla.

Že v prvi vrsti rasti
obtičala bi, poglej,
tisoč vas še mora pasti,
ako hočem jaz naprej.”

Matej Bor

Breza in avtocesta
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Pesem nagajivka

Zima, zima bela
vrh gore sedela,
vrh gore sedela,
pa tako je pela,
pa tako je pela,
da bo Mirka vzela,
da bo Mirka vzela,
ker on nič ne dela,
ker on nič ne dela,
ker on nič se ne uči 
čakaj, čakaj, Mirko ti!

Oton Župančič

Zima na kmetih

Čez noč je zapadel sneg in zamel vse poti. Dimniki so komaj še kukali iz
streh. Veje dreves so se pod belo težo pripognile do tal. Sinice so zmrzovale
pod streho starega skednja. Kokoši do opoldneva niso prišle iz kurnika.
Andrej se je spomnil babice, ki mu je v dolgih zimskih večerih ob topli peči
pripovedovala pravljice! Kdaj pa kdaj je pogledal skozi zasneženo okno in
vzdihnil: „Kdaj bosta Matej in Barbara spet prišla na obisk?”

Sneg je čez nekaj dni prenehal naletavati in spet so vodile gazi od hiše do
hiše. Oče se je odpravil z drvarji v gozd in na večer so privlekli s traktorjem
v dolino dolge zamrznjene hlode.

Bližalo se je novo leto, ko sta se spet pripeljala Matej in Barbara, pa seveda
tudi stric in teta.

„Povabili ste nas na koline, pa smo tu!” je v smehu rekel stric.
In potem so jedli krvavice in pečenice, da bi jim popokali trebuhi, če si jih

ne bi prevezali s pasovi. Sredi dvorišča so naredili velikega sneženega moža s
počenim loncem na glavi in s staro metlo v roki.

Nato so pohiteli v breg, zlezli na sani in smuči in se spustili navzdol. Volk
je dirjal za njimi, da se je sneg kar prašil na vse strani. Pa so se zaleteli v
sneženega moža, da se je razpočil v velike in majhne snežene kepe. Ko so se
kobacali iz njega, so šele opazili, da ima zdaj Matej v roki staro metlo, Andrej
na glavi počeni pisker, Barbara pa je stiskala v dlani rumeni korenček
snežakov nos. Malo je manjkalo, da niso popokali od smeha.

Alenka Kozinc

Ekologija – varovanje narave

Danes mnogo govorimo o ekologiji ali okoljevarstvu. Zakaj? Ker se je sodobni
svet zelo tehnološko razvil. Takšen razvoj pa prinaša mnogo škode za okolje in
vse živo na našem planetu. Škodljivi plini uničujejo ozonsko plast, zato se
dogajajo velike podnebne spremembe. Led na severnem in južnem tečaju se
topi, puščave se povečujejo, vedno manj je dežja. Po svetu se širijo bolezni, v
revnih državah ljudje umirajo od lakote in epidemij. Zemlja je onesnažena,
tudi zrak. 

Kaj lahko tu naredi ekologija? Opozarja na te probleme. Tisti, ki naravo
najbolj onesnažujejo, se morajo začeti zavedati škode, ki jo povzročajo.

Pri nas v Porabju ni velike industrije. Narava je še zelo čista, zato moramo
to dragocenost čuvati. Od leta 2002 je Porabje tudi del narodnega parka, saj je
pri nas še veliko redkih rastlin in živali. Te je potrebno posebej zaščititi.

Že nekaj let pa so naravovarstveno območje tudi Črne mlake v Andovcih.
Tudi to je naravna posebnost, na katero smo lahko ponosni.

Narava

Vsepovsod okrog nas je lepa narava. Trave, cvetlice in živali. Pa znamo
varovati naravo? Ali imamo dovolj radi živali, ki poginjajo zaradi ones-
naženosti? Vedno več je hudobnih ljudi, ki jih po nepotrebnem streljajo, muči-
jo in zapirajo v kletke. Svet brez živali bi bil pust in neprijazen, zato bi se
moral vsak od nas potruditi in jim pomagati!

Annamaria Balogh (časopis Porabje, 1996)

Če ...

Če ptiček več ne poje Če rože ne cvetijo
in potok ne šumlja, in veter ne pihlja,
čebela več ne leta, žabe ne regljajo,
je zemlja žalostna. je bolna zemljica.

Dorli Hammerschall
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Po telefonu

Dobro jutro, je tam Zima?
Tu je Peter Bistroglav,
že skrbi me in zanima,
kdaj bo prvi sneg zapal.

Rad na grič bi se povzpel
in se spustil po strmini,
res te, tetka, bom vesel.
Ne oklevaj, brž odrini

pa prinesi nam snega,
naj ga mete striček Veter;
res hvaležen iz srca
vedno ti bo zvesti Peter.

Franci Lakovič

Zelena drevesa so za jabolka
in gosenice,
v njih pomladni veter roji.

Rumena drevesa so za kutine
in limone
in za sušo poletnih dni.

Rdeča drevesa so za češnje
in pikapolonice,
so dom jeseni in večerne zarje.

Bela drevesa so za neznano sadje,
za borove prelce,
za zimo, bliske in viharje.

Črna drevesa so za murne
in mravlje,
v njih spita noč in tema.

Modra drevesa so za slive
in da ptice gnezdijo v njih
kakor sredi neba.

Miroslav Košuta

Barve dreves

Kam z odpadki?

Vsak dan zmečemo v koš za smeti veliko odpadkov. Ali veš, kaj se z njimi
zgodi potem, ko jih vržemo v smetnjake pred bloki in hišami. Smetarji vse te
smeti redno odvažajo na velika smetišča. Sčasoma tudi ta postanejo premajhna.
Iskanje novih in novih odlagališč odpadkov seveda ni prava rešitev, saj bi se
naša dežela kar hitro spremenila v eno samo veliko smetišče.
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Rešitev je v zmanjšanju količine ter v ponovni uporabi odpadkov. Večino
odpadkov se s predelavo da ponovno uporabiti To imenujemo recikliranje.
Steklo, papir, kovine in organske snovi je mogoče v celoti ponovno uporabiti.
Plastiko pa zelo težko ponovno predelamo. Za uspešno recikliranje je zelo
pomembno, da so odpadki med seboj ločeni.

Sami lahko poskrbimo za gospodinjske ali bio odpadke, kot so: ostanki
hrane, trava, listje, lubje, različne rastline z vrta. Dajemo jih v posebej priprav -
ljen kompostnik ali kar na kup, kjer razpadejo. Iz njih nastane kompost to je
rahla črna zemlja, ki je odlično gnojilo za rastline.

Zbirali smo star papir in železo

Naša učiteljica Ibolya nam je rekla, naj zbiramo star papir in železo. V petek ob
enih smo se zbrali pred šolo. Zbirali smo se po razredih. Učenci smo tekmovali
med seboj. Hitro smo šli od hiše do hiše. Veseli smo bili, če smo veliko dobili.
Za zbran papir bomo dobili denar. Porabili ga bomo za izlet. Z zbira njem stare-
ga papirja in železa čuvamo naravo.

Norbert Gyeček (časopis Porabje, 1996)

Z/ž-zgodba

Za vasjo živi žabec Zdravko in ta se je zaljubil v lepo žabo Živo. Vsak večer
ji je pisal pismo. Rad pa je pozabljal strešice, zato je pismo vedno še enkrat
prebral in naredil vse možne strešice. Tole je njegovo pismo:

Komar Jože je pismo oddal Živi. Ko ga je prebrala, kar ni vedela, o kakšnih
žemljah in žimi govori Zdravko.

Polonca Kovač

URA ZAMUJENA NE VRNE SE NOBENA.

Ali veš?

Nevarni odpadki se morajo zbirati na posebnem prostoru.
Nevarni odpadki so: ostanki zdra vil, prazne baterije, ostanki barv, čistil in

olj. Ne smemo jih vreči v navaden zabojnik, ker so strupeni in škodljivi. Večino
teh odpadkov varno uničijo.

Ali veš?

Rabljene odpadne gume odpeljejo v cementarno in jih v pečeh sežgejo. Pri
tem nastane velika vročina, ki jo uporabijo za izdevalo cementa.

Ali veš?

Velikanski kup predmetov, ki jih ljude ne potrebujejo več, se imenuje kosovni
odpad.

To se večji predmeti: preproge, po hiš tvo, stari televizorji, hladilniki, štedilni-
ki, kolesa, avtomobili in drugo. Med nji mi je mnogo uporabnih od pad kov.
Smetarji jih razvrstijo in odpeljejo v predelavo.
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Po telefonu

Dobro jutro, je tam Zima?
Tu je Peter Bistroglav,
že skrbi me in zanima,
kdaj bo prvi sneg zapal.

Rad na grič bi se povzpel
in se spustil po strmini,
res te, tetka, bom vesel.
Ne oklevaj, brž odrini

pa prinesi nam snega,
naj ga mete striček Veter;
res hvaležen iz srca
vedno ti bo zvesti Peter.

Franci Lakovič

Zelena drevesa so za jabolka
in gosenice,
v njih pomladni veter roji.

Rumena drevesa so za kutine
in limone
in za sušo poletnih dni.

Rdeča drevesa so za češnje
in pikapolonice,
so dom jeseni in večerne zarje.

Bela drevesa so za neznano sadje,
za borove prelce,
za zimo, bliske in viharje.

Črna drevesa so za murne
in mravlje,
v njih spita noč in tema.

Modra drevesa so za slive
in da ptice gnezdijo v njih
kakor sredi neba.

Miroslav Košuta

Barve dreves

Kam z odpadki?

Vsak dan zmečemo v koš za smeti veliko odpadkov. Ali veš, kaj se z njimi
zgodi potem, ko jih vržemo v smetnjake pred bloki in hišami. Smetarji vse te
smeti redno odvažajo na velika smetišča. Sčasoma tudi ta postanejo premajhna.
Iskanje novih in novih odlagališč odpadkov seveda ni prava rešitev, saj bi se
naša dežela kar hitro spremenila v eno samo veliko smetišče.
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Rešitev je v zmanjšanju količine ter v ponovni uporabi odpadkov. Večino
odpadkov se s predelavo da ponovno uporabiti To imenujemo recikliranje.
Steklo, papir, kovine in organske snovi je mogoče v celoti ponovno uporabiti.
Plastiko pa zelo težko ponovno predelamo. Za uspešno recikliranje je zelo
pomembno, da so odpadki med seboj ločeni.

Sami lahko poskrbimo za gospodinjske ali bio odpadke, kot so: ostanki
hrane, trava, listje, lubje, različne rastline z vrta. Dajemo jih v posebej priprav -
ljen kompostnik ali kar na kup, kjer razpadejo. Iz njih nastane kompost to je
rahla črna zemlja, ki je odlično gnojilo za rastline.

Zbirali smo star papir in železo

Naša učiteljica Ibolya nam je rekla, naj zbiramo star papir in železo. V petek ob
enih smo se zbrali pred šolo. Zbirali smo se po razredih. Učenci smo tekmovali
med seboj. Hitro smo šli od hiše do hiše. Veseli smo bili, če smo veliko dobili.
Za zbran papir bomo dobili denar. Porabili ga bomo za izlet. Z zbira njem stare-
ga papirja in železa čuvamo naravo.

Norbert Gyeček (časopis Porabje, 1996)

Z/ž-zgodba

Za vasjo živi žabec Zdravko in ta se je zaljubil v lepo žabo Živo. Vsak večer
ji je pisal pismo. Rad pa je pozabljal strešice, zato je pismo vedno še enkrat
prebral in naredil vse možne strešice. Tole je njegovo pismo:

Komar Jože je pismo oddal Živi. Ko ga je prebrala, kar ni vedela, o kakšnih
žemljah in žimi govori Zdravko.

Polonca Kovač

URA ZAMUJENA NE VRNE SE NOBENA.

Ali veš?

Nevarni odpadki se morajo zbirati na posebnem prostoru.
Nevarni odpadki so: ostanki zdra vil, prazne baterije, ostanki barv, čistil in

olj. Ne smemo jih vreči v navaden zabojnik, ker so strupeni in škodljivi. Večino
teh odpadkov varno uničijo.

Ali veš?

Rabljene odpadne gume odpeljejo v cementarno in jih v pečeh sežgejo. Pri
tem nastane velika vročina, ki jo uporabijo za izdevalo cementa.

Ali veš?

Velikanski kup predmetov, ki jih ljude ne potrebujejo več, se imenuje kosovni
odpad.

To se večji predmeti: preproge, po hiš tvo, stari televizorji, hladilniki, štedilni-
ki, kolesa, avtomobili in drugo. Med nji mi je mnogo uporabnih od pad kov.
Smetarji jih razvrstijo in odpeljejo v predelavo.
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Po telefonu

Dobro jutro, je tam Zima?
Tu je Peter Bistroglav,
že skrbi me in zanima,
kdaj bo prvi sneg zapal.

Rad na grič bi se povzpel
in se spustil po strmini,
res te, tetka, bom vesel.
Ne oklevaj, brž odrini

pa prinesi nam snega,
naj ga mete striček Veter;
res hvaležen iz srca
vedno ti bo zvesti Peter.

Franci Lakovič

Zelena drevesa so za jabolka
in gosenice,
v njih pomladni veter roji.

Rumena drevesa so za kutine
in limone
in za sušo poletnih dni.

Rdeča drevesa so za češnje
in pikapolonice,
so dom jeseni in večerne zarje.

Bela drevesa so za neznano sadje,
za borove prelce,
za zimo, bliske in viharje.

Črna drevesa so za murne
in mravlje,
v njih spita noč in tema.

Modra drevesa so za slive
in da ptice gnezdijo v njih
kakor sredi neba.

Miroslav Košuta

Barve dreves

Kam z odpadki?

Vsak dan zmečemo v koš za smeti veliko odpadkov. Ali veš, kaj se z njimi
zgodi potem, ko jih vržemo v smetnjake pred bloki in hišami. Smetarji vse te
smeti redno odvažajo na velika smetišča. Sčasoma tudi ta postanejo premajhna.
Iskanje novih in novih odlagališč odpadkov seveda ni prava rešitev, saj bi se
naša dežela kar hitro spremenila v eno samo veliko smetišče.
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Rešitev je v zmanjšanju količine ter v ponovni uporabi odpadkov. Večino
odpadkov se s predelavo da ponovno uporabiti To imenujemo recikliranje.
Steklo, papir, kovine in organske snovi je mogoče v celoti ponovno uporabiti.
Plastiko pa zelo težko ponovno predelamo. Za uspešno recikliranje je zelo
pomembno, da so odpadki med seboj ločeni.

Sami lahko poskrbimo za gospodinjske ali bio odpadke, kot so: ostanki
hrane, trava, listje, lubje, različne rastline z vrta. Dajemo jih v posebej priprav -
ljen kompostnik ali kar na kup, kjer razpadejo. Iz njih nastane kompost to je
rahla črna zemlja, ki je odlično gnojilo za rastline.

Zbirali smo star papir in železo

Naša učiteljica Ibolya nam je rekla, naj zbiramo star papir in železo. V petek ob
enih smo se zbrali pred šolo. Zbirali smo se po razredih. Učenci smo tekmovali
med seboj. Hitro smo šli od hiše do hiše. Veseli smo bili, če smo veliko dobili.
Za zbran papir bomo dobili denar. Porabili ga bomo za izlet. Z zbira njem stare-
ga papirja in železa čuvamo naravo.

Norbert Gyeček (časopis Porabje, 1996)

Z/ž-zgodba

Za vasjo živi žabec Zdravko in ta se je zaljubil v lepo žabo Živo. Vsak večer
ji je pisal pismo. Rad pa je pozabljal strešice, zato je pismo vedno še enkrat
prebral in naredil vse možne strešice. Tole je njegovo pismo:

Komar Jože je pismo oddal Živi. Ko ga je prebrala, kar ni vedela, o kakšnih
žemljah in žimi govori Zdravko.

Polonca Kovač

URA ZAMUJENA NE VRNE SE NOBENA.

Ali veš?

Nevarni odpadki se morajo zbirati na posebnem prostoru.
Nevarni odpadki so: ostanki zdra vil, prazne baterije, ostanki barv, čistil in

olj. Ne smemo jih vreči v navaden zabojnik, ker so strupeni in škodljivi. Večino
teh odpadkov varno uničijo.

Ali veš?

Rabljene odpadne gume odpeljejo v cementarno in jih v pečeh sežgejo. Pri
tem nastane velika vročina, ki jo uporabijo za izdevalo cementa.

Ali veš?

Velikanski kup predmetov, ki jih ljude ne potrebujejo več, se imenuje kosovni
odpad.

To se večji predmeti: preproge, po hiš tvo, stari televizorji, hladilniki, štedilni-
ki, kolesa, avtomobili in drugo. Med nji mi je mnogo uporabnih od pad kov.
Smetarji jih razvrstijo in odpeljejo v predelavo.
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Po telefonu

Dobro jutro, je tam Zima?
Tu je Peter Bistroglav,
že skrbi me in zanima,
kdaj bo prvi sneg zapal.

Rad na grič bi se povzpel
in se spustil po strmini,
res te, tetka, bom vesel.
Ne oklevaj, brž odrini

pa prinesi nam snega,
naj ga mete striček Veter;
res hvaležen iz srca
vedno ti bo zvesti Peter.

Franci Lakovič

Zelena drevesa so za jabolka
in gosenice,
v njih pomladni veter roji.

Rumena drevesa so za kutine
in limone
in za sušo poletnih dni.

Rdeča drevesa so za češnje
in pikapolonice,
so dom jeseni in večerne zarje.

Bela drevesa so za neznano sadje,
za borove prelce,
za zimo, bliske in viharje.

Črna drevesa so za murne
in mravlje,
v njih spita noč in tema.

Modra drevesa so za slive
in da ptice gnezdijo v njih
kakor sredi neba.

Miroslav Košuta

Barve dreves

Kam z odpadki?

Vsak dan zmečemo v koš za smeti veliko odpadkov. Ali veš, kaj se z njimi
zgodi potem, ko jih vržemo v smetnjake pred bloki in hišami. Smetarji vse te
smeti redno odvažajo na velika smetišča. Sčasoma tudi ta postanejo premajhna.
Iskanje novih in novih odlagališč odpadkov seveda ni prava rešitev, saj bi se
naša dežela kar hitro spremenila v eno samo veliko smetišče.
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Rešitev je v zmanjšanju količine ter v ponovni uporabi odpadkov. Večino
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hrane, trava, listje, lubje, različne rastline z vrta. Dajemo jih v posebej priprav -
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Z/ž-zgodba

Za vasjo živi žabec Zdravko in ta se je zaljubil v lepo žabo Živo. Vsak večer
ji je pisal pismo. Rad pa je pozabljal strešice, zato je pismo vedno še enkrat
prebral in naredil vse možne strešice. Tole je njegovo pismo:

Komar Jože je pismo oddal Živi. Ko ga je prebrala, kar ni vedela, o kakšnih
žemljah in žimi govori Zdravko.

Polonca Kovač

URA ZAMUJENA NE VRNE SE NOBENA.

Ali veš?

Nevarni odpadki se morajo zbirati na posebnem prostoru.
Nevarni odpadki so: ostanki zdra vil, prazne baterije, ostanki barv, čistil in

olj. Ne smemo jih vreči v navaden zabojnik, ker so strupeni in škodljivi. Večino
teh odpadkov varno uničijo.

Ali veš?

Rabljene odpadne gume odpeljejo v cementarno in jih v pečeh sežgejo. Pri
tem nastane velika vročina, ki jo uporabijo za izdevalo cementa.

Ali veš?

Velikanski kup predmetov, ki jih ljude ne potrebujejo več, se imenuje kosovni
odpad.

To se večji predmeti: preproge, po hiš tvo, stari televizorji, hladilniki, štedilni-
ki, kolesa, avtomobili in drugo. Med nji mi je mnogo uporabnih od pad kov.
Smetarji jih razvrstijo in odpeljejo v predelavo.
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Črviva pesem

O-zgodba

Po otoku hodi osel, išče oves in je bodeče neže. Po otoku hodi tudi oven in
išče ohrovt. Po pomoti tudi oven poje bodečo nežo in od bolečine poskoči kot
neumen. „Ojoj! Prejoj! Moj ubogi gobec!” toži in oddrvi proti obrežju. Ob
morju počepne in pomoli svoj občutljivi in opečeni ježik v vodo. Čepi torej
oven ob morju in do opoldne moli jezik v vodo. Opoldne morje z oseko odkri-
je dno, in ko oven ves omotičen zleze pokonci, vidi v plitvi vodi ogromen
ovoj. „Ho!” veselo poskoči in hoče ovoj odnesti. Tudi osel je videl ovoj in tudi
osel hoče ovoj odnesti. „Ovoj je moj!” vpije oven. „Moj! Obožujem ovoje!”
vpije osel. V tem trenutku prileti ogromen orel in – hop – odnese ovoj v viši-
no. Osel obstrmi in oven omedli od groze. To se zdi orlu zelo smešno in se
posmeji: „Ohohoho!” Pri tem odpre kljun, ovoj pa čofne v globoko modro
morje.

Polonca Kovač

KJER SE PREPIRATA DVA, TRETJI DOBIČEK IMA.

Mljask! Skoz luknjo skoz lupino
zleze Micko v mandarino.

S sokom hlastno se naslaja
in, ker mu okus ugaja,
v enem krhlju si postelje
in še ženko not pripelje.

Potlej imata dosti otrok,
vsi sesajo slastni sok
in bolj pridno ko sesajo,
večje sobice imajo.

Če pa grejo se lovit,
morajo sploh jest in pit,
da si prostor naredijo,
kjer potem lahko norijo.

Krhlji so tako vse tanjši
in, ko zraste otrok najmanjši
in izseli se družina,
je polprazna mandarina.

Ta, ki v roko jo dobi,
se presneto razjezi:
„Kdo mi v sadje hodi v zelje?!
Kdo pred mano pride in melje?!”

A Micko, uren in pregnan,
z družino je že daleč stran.

Andrej Rozman Roza

Micika v püngradi

Micika v püngradi rauž’ce beré,
fantič paj mimo gre pa njoj veli,
trgaj mi raužice, delaj mi pušliček,
te boš ti moja vsigdar.

Jaz pa že rauž’ce natrgano mam,
pušlič bi delala, paj ga ne znam,
sviler bom kupila, pušlič bom delala,
pridi si po n’ga zvečer.

Porabska ljudska
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Družina, domovina

V svoji hiši rad stanujem:
berem, pišem, se igram ...
Kadar hočem, zaprem duri
in sem sam.

V svoji hiši rad stanujem:
jočem, sanjam, se smejim ...
Kadar hočem, odprem duri,
te povabim in se s tabo veselim.

Prijatelj navadno sedi
v isti klopi
in gleda enake reči
kot ti.
Prijatelj se nikoli
ne zmoti
in ne reče besede,
ki boli.
Prijatelj je tisti,
ki čaka,
ko vse drugo zbeži.
Prijatelj je tisti,
ki nikolina tebi
ne preizkuša pesti.
In končno,
pravi prijatelj
je vedno tam,
kamor ne upaš sam.

Saša Vegri

Prijatelj

Moj prijatelj

Madžarski pregovor pravi, da ptico spoznamo po perju, človeka pa po pri-
jatelju. Zato si prijatelje moramo dobro izbrati. Jaz imam več prijateljev.
Najboljšega bi rad predstavil.

Ima svetle kodraste lase, je visok in suh. Njegove modre oči večkrat
mežikajo. Po navadi je lepo in čisto oblečen. Če je storil kaj slabega in ga kre-
gajo, zardi. Zelo dobrodušen je, vse rad da in vsakemu rad pomaga. Meni tudi
večkrat pomaga, če česa ne vem. Ko sem bolan, vedno pride k meni in mi
pokaže naloge. Dobro se uči, kljub temu pa se zgodi, da se ne pripravi tako,
kot bi bilo potrebno. Zanimajo ga tudi „državne zadeve”. Rad gleda poročila,
česa večina otrok ne mara. Zato ve več o svetu kot mi. Aktivno dela v lutkovni
skupini. Rad se igra, kolesari, pomaga staršem.

Takih prijateljev bi rad imel čim več.
Kristian Mižer (časopis Porabje, 1995)
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Črviva pesem

O-zgodba

Po otoku hodi osel, išče oves in je bodeče neže. Po otoku hodi tudi oven in
išče ohrovt. Po pomoti tudi oven poje bodečo nežo in od bolečine poskoči kot
neumen. „Ojoj! Prejoj! Moj ubogi gobec!” toži in oddrvi proti obrežju. Ob
morju počepne in pomoli svoj občutljivi in opečeni ježik v vodo. Čepi torej
oven ob morju in do opoldne moli jezik v vodo. Opoldne morje z oseko odkri-
je dno, in ko oven ves omotičen zleze pokonci, vidi v plitvi vodi ogromen
ovoj. „Ho!” veselo poskoči in hoče ovoj odnesti. Tudi osel je videl ovoj in tudi
osel hoče ovoj odnesti. „Ovoj je moj!” vpije oven. „Moj! Obožujem ovoje!”
vpije osel. V tem trenutku prileti ogromen orel in – hop – odnese ovoj v viši-
no. Osel obstrmi in oven omedli od groze. To se zdi orlu zelo smešno in se
posmeji: „Ohohoho!” Pri tem odpre kljun, ovoj pa čofne v globoko modro
morje.

Polonca Kovač

KJER SE PREPIRATA DVA, TRETJI DOBIČEK IMA.

Mljask! Skoz luknjo skoz lupino
zleze Micko v mandarino.

S sokom hlastno se naslaja
in, ker mu okus ugaja,
v enem krhlju si postelje
in še ženko not pripelje.

Potlej imata dosti otrok,
vsi sesajo slastni sok
in bolj pridno ko sesajo,
večje sobice imajo.

Če pa grejo se lovit,
morajo sploh jest in pit,
da si prostor naredijo,
kjer potem lahko norijo.

Krhlji so tako vse tanjši
in, ko zraste otrok najmanjši
in izseli se družina,
je polprazna mandarina.

Ta, ki v roko jo dobi,
se presneto razjezi:
„Kdo mi v sadje hodi v zelje?!
Kdo pred mano pride in melje?!”

A Micko, uren in pregnan,
z družino je že daleč stran.

Andrej Rozman Roza

Micika v püngradi

Micika v püngradi rauž’ce beré,
fantič paj mimo gre pa njoj veli,
trgaj mi raužice, delaj mi pušliček,
te boš ti moja vsigdar.

Jaz pa že rauž’ce natrgano mam,
pušlič bi delala, paj ga ne znam,
sviler bom kupila, pušlič bom delala,
pridi si po n’ga zvečer.

Porabska ljudska
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Družina, domovina

V svoji hiši rad stanujem:
berem, pišem, se igram ...
Kadar hočem, zaprem duri
in sem sam.

V svoji hiši rad stanujem:
jočem, sanjam, se smejim ...
Kadar hočem, odprem duri,
te povabim in se s tabo veselim.

Prijatelj navadno sedi
v isti klopi
in gleda enake reči
kot ti.
Prijatelj se nikoli
ne zmoti
in ne reče besede,
ki boli.
Prijatelj je tisti,
ki čaka,
ko vse drugo zbeži.
Prijatelj je tisti,
ki nikolina tebi
ne preizkuša pesti.
In končno,
pravi prijatelj
je vedno tam,
kamor ne upaš sam.

Saša Vegri

Prijatelj

Moj prijatelj

Madžarski pregovor pravi, da ptico spoznamo po perju, človeka pa po pri-
jatelju. Zato si prijatelje moramo dobro izbrati. Jaz imam več prijateljev.
Najboljšega bi rad predstavil.

Ima svetle kodraste lase, je visok in suh. Njegove modre oči večkrat
mežikajo. Po navadi je lepo in čisto oblečen. Če je storil kaj slabega in ga kre-
gajo, zardi. Zelo dobrodušen je, vse rad da in vsakemu rad pomaga. Meni tudi
večkrat pomaga, če česa ne vem. Ko sem bolan, vedno pride k meni in mi
pokaže naloge. Dobro se uči, kljub temu pa se zgodi, da se ne pripravi tako,
kot bi bilo potrebno. Zanimajo ga tudi „državne zadeve”. Rad gleda poročila,
česa večina otrok ne mara. Zato ve več o svetu kot mi. Aktivno dela v lutkovni
skupini. Rad se igra, kolesari, pomaga staršem.

Takih prijateljev bi rad imel čim več.
Kristian Mižer (časopis Porabje, 1995)
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Črviva pesem

O-zgodba

Po otoku hodi osel, išče oves in je bodeče neže. Po otoku hodi tudi oven in
išče ohrovt. Po pomoti tudi oven poje bodečo nežo in od bolečine poskoči kot
neumen. „Ojoj! Prejoj! Moj ubogi gobec!” toži in oddrvi proti obrežju. Ob
morju počepne in pomoli svoj občutljivi in opečeni ježik v vodo. Čepi torej
oven ob morju in do opoldne moli jezik v vodo. Opoldne morje z oseko odkri-
je dno, in ko oven ves omotičen zleze pokonci, vidi v plitvi vodi ogromen
ovoj. „Ho!” veselo poskoči in hoče ovoj odnesti. Tudi osel je videl ovoj in tudi
osel hoče ovoj odnesti. „Ovoj je moj!” vpije oven. „Moj! Obožujem ovoje!”
vpije osel. V tem trenutku prileti ogromen orel in – hop – odnese ovoj v viši-
no. Osel obstrmi in oven omedli od groze. To se zdi orlu zelo smešno in se
posmeji: „Ohohoho!” Pri tem odpre kljun, ovoj pa čofne v globoko modro
morje.

Polonca Kovač

KJER SE PREPIRATA DVA, TRETJI DOBIČEK IMA.

Mljask! Skoz luknjo skoz lupino
zleze Micko v mandarino.

S sokom hlastno se naslaja
in, ker mu okus ugaja,
v enem krhlju si postelje
in še ženko not pripelje.

Potlej imata dosti otrok,
vsi sesajo slastni sok
in bolj pridno ko sesajo,
večje sobice imajo.

Če pa grejo se lovit,
morajo sploh jest in pit,
da si prostor naredijo,
kjer potem lahko norijo.

Krhlji so tako vse tanjši
in, ko zraste otrok najmanjši
in izseli se družina,
je polprazna mandarina.

Ta, ki v roko jo dobi,
se presneto razjezi:
„Kdo mi v sadje hodi v zelje?!
Kdo pred mano pride in melje?!”

A Micko, uren in pregnan,
z družino je že daleč stran.

Andrej Rozman Roza

Micika v püngradi

Micika v püngradi rauž’ce beré,
fantič paj mimo gre pa njoj veli,
trgaj mi raužice, delaj mi pušliček,
te boš ti moja vsigdar.

Jaz pa že rauž’ce natrgano mam,
pušlič bi delala, paj ga ne znam,
sviler bom kupila, pušlič bom delala,
pridi si po n’ga zvečer.

Porabska ljudska
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Družina, domovina

V svoji hiši rad stanujem:
berem, pišem, se igram ...
Kadar hočem, zaprem duri
in sem sam.

V svoji hiši rad stanujem:
jočem, sanjam, se smejim ...
Kadar hočem, odprem duri,
te povabim in se s tabo veselim.

Prijatelj navadno sedi
v isti klopi
in gleda enake reči
kot ti.
Prijatelj se nikoli
ne zmoti
in ne reče besede,
ki boli.
Prijatelj je tisti,
ki čaka,
ko vse drugo zbeži.
Prijatelj je tisti,
ki nikolina tebi
ne preizkuša pesti.
In končno,
pravi prijatelj
je vedno tam,
kamor ne upaš sam.

Saša Vegri

Prijatelj

Moj prijatelj

Madžarski pregovor pravi, da ptico spoznamo po perju, človeka pa po pri-
jatelju. Zato si prijatelje moramo dobro izbrati. Jaz imam več prijateljev.
Najboljšega bi rad predstavil.

Ima svetle kodraste lase, je visok in suh. Njegove modre oči večkrat
mežikajo. Po navadi je lepo in čisto oblečen. Če je storil kaj slabega in ga kre-
gajo, zardi. Zelo dobrodušen je, vse rad da in vsakemu rad pomaga. Meni tudi
večkrat pomaga, če česa ne vem. Ko sem bolan, vedno pride k meni in mi
pokaže naloge. Dobro se uči, kljub temu pa se zgodi, da se ne pripravi tako,
kot bi bilo potrebno. Zanimajo ga tudi „državne zadeve”. Rad gleda poročila,
česa večina otrok ne mara. Zato ve več o svetu kot mi. Aktivno dela v lutkovni
skupini. Rad se igra, kolesari, pomaga staršem.

Takih prijateljev bi rad imel čim več.
Kristian Mižer (časopis Porabje, 1995)
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Črviva pesem

O-zgodba

Po otoku hodi osel, išče oves in je bodeče neže. Po otoku hodi tudi oven in
išče ohrovt. Po pomoti tudi oven poje bodečo nežo in od bolečine poskoči kot
neumen. „Ojoj! Prejoj! Moj ubogi gobec!” toži in oddrvi proti obrežju. Ob
morju počepne in pomoli svoj občutljivi in opečeni ježik v vodo. Čepi torej
oven ob morju in do opoldne moli jezik v vodo. Opoldne morje z oseko odkri-
je dno, in ko oven ves omotičen zleze pokonci, vidi v plitvi vodi ogromen
ovoj. „Ho!” veselo poskoči in hoče ovoj odnesti. Tudi osel je videl ovoj in tudi
osel hoče ovoj odnesti. „Ovoj je moj!” vpije oven. „Moj! Obožujem ovoje!”
vpije osel. V tem trenutku prileti ogromen orel in – hop – odnese ovoj v viši-
no. Osel obstrmi in oven omedli od groze. To se zdi orlu zelo smešno in se
posmeji: „Ohohoho!” Pri tem odpre kljun, ovoj pa čofne v globoko modro
morje.

Polonca Kovač
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Mljask! Skoz luknjo skoz lupino
zleze Micko v mandarino.

S sokom hlastno se naslaja
in, ker mu okus ugaja,
v enem krhlju si postelje
in še ženko not pripelje.

Potlej imata dosti otrok,
vsi sesajo slastni sok
in bolj pridno ko sesajo,
večje sobice imajo.

Če pa grejo se lovit,
morajo sploh jest in pit,
da si prostor naredijo,
kjer potem lahko norijo.

Krhlji so tako vse tanjši
in, ko zraste otrok najmanjši
in izseli se družina,
je polprazna mandarina.

Ta, ki v roko jo dobi,
se presneto razjezi:
„Kdo mi v sadje hodi v zelje?!
Kdo pred mano pride in melje?!”

A Micko, uren in pregnan,
z družino je že daleč stran.

Andrej Rozman Roza

Micika v püngradi

Micika v püngradi rauž’ce beré,
fantič paj mimo gre pa njoj veli,
trgaj mi raužice, delaj mi pušliček,
te boš ti moja vsigdar.

Jaz pa že rauž’ce natrgano mam,
pušlič bi delala, paj ga ne znam,
sviler bom kupila, pušlič bom delala,
pridi si po n’ga zvečer.
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Kadar hočem, zaprem duri
in sem sam.
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Kadar hočem, odprem duri,
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kot ti.
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Prijatelj je tisti,
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In končno,
pravi prijatelj
je vedno tam,
kamor ne upaš sam.

Saša Vegri

Prijatelj

Moj prijatelj

Madžarski pregovor pravi, da ptico spoznamo po perju, človeka pa po pri-
jatelju. Zato si prijatelje moramo dobro izbrati. Jaz imam več prijateljev.
Najboljšega bi rad predstavil.
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Ko sem hodil v peti razred, smo bili v Sloveniji. Dobro sem se počutil, a nekaj
mi je manjkalo. Pogrešal sem dom, družino in svoj rojstni kraj. V naši druži-
ni smo mama, oče, jaz in bratec. Živimo skupaj, delamo načrte, premagujemo
težave, se veselimo in si pomagamo.

Ko se z bratom vrneva iz šole, naju vedno kdo čaka. To se ne da primerjati
s tistimi sošolci, ki si sami odklenejo vhodna vrata in si za družbo prižgejo
radio ali televizor. Mislim, da sva z bratom zaradi tega bogatejša in srečnejša
kot drugi. Dom pa je lahko varno zavetje samo takrat, ko se spoštujejo vsi
družinski člani med seboj. Prepričan sem, da večina ljudi odrašča v takšnem
domu in se zato pozneje rada vrača v domači kraj. Tu se srečujejo s svojimi
sorodniki, s prijatelji, z naravo, ki so jo vzljubili. Zaradi vsega tega je slovo od
doma vedno težko.

Žolt Bajzek (vsa 3 besedila: časopis Porabje, 1995)

Tata je najprej tata 
in sem jaz njegov sin.
Takrat odpreva vsa vrata
igrišč in trgovin.

Sicer je tata v službi
in hodi na delo vsak dan.
A meni pojejo ptički,
ker sem še ciciban.

Tata je važna oseba, 
ker je velik, močan.
Vendar ga, kadar je treba,
premagam, četudi sam.

Včasih piše čudne račune
in kot računar je strog.
Takrat me nič ne razume
in kar tako pošlje v kot.

Kaj vse je tata

Mama mu pravi tata
in srček, a včasih slon.
A meni je najbolj všeč tata,
ko je moj bojni konj.

Tone Pavček

Vsaka domovina ima svoje nebo

Učenci smo se v razredu pogovarjali oziroma razmišljali o tem, kaj komu
pomeni domovina:

• rojstno hišo, kjer stanujem;
• vas, kjer živim;
• mojo družino, sorodnike, prijatelje;
• šolo, kjer se učim, kjer sem se naučil prve črke in zapisal prve besede;
• državo, kjer se počutim varno;
• tukaj sem doma, tukaj sem se rodil, tukaj sem odrastel, tukaj hočem posta-

ti človek.

Kot Milena Batič pravi v svoji lepi pesmi „... vsaka domovina ima svojo
besedo, kdor jo razume, ve: tu sem doma.”

Prosimo vas, razmišljajte tudi vi o domovini in zapišite svoja občutja!

Viktorija, Gabor, Jože in Andraš (časopis Porabje, 1998)

Domovina se zame začne doma, v našem domu. Imam dobre starše, ki skrbijo
zame, da imam toplo stanovanje, hrano, obleko in vse, kar potrebujem. V vasi
hodim v šolo in se učim. Tukaj hočem postati dober človek. To mi pomeni
domovina.

Balaž Bajzek (časopis Porabje, 1998)
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Sončeva izštevanka

Sonce na nebu Sonce v zrcalcih
sonce v laseh. zajčki v očeh

Sonce v travi Sonce v senci
sonce v dlaneh. senca v ljudeh.

Bina Štampe Žmavc

Moj dom

Pregovor pravi, da je povsod dobro, ampak najboljše je doma. Doma, kjer nas
vedno nekdo čaka: mamica, oče, brat in sestra, babica in dedek, če še živita.

V naši družini smo mama, oče, starejši brat in jaz. Še babico bi lahko ome-
nil. Ne živi z nami, toda veliko smo skupaj. Skupaj delamo, se veselimo,
premagujemo težave, si pomagamo. Ves dan smo skupaj le ob sobotah in
nedeljah, druge dni pa zjutraj in zvečer. Imam srečo, kajti z mamico greva od
doma skoraj ob isti uri. To velja tudi za vrnitev. Tudi v šoli se srečujeva v
odmorih. 

Dom je varno zavetje, če se vsi družinski člani med seboj spoštujejo in se
imajo radi. Zaradi vsega tega je slovo od doma vedno težko. 

Rojstni kraj in v njem topel, varen, miren dom je lahko največje bogastvo
za tistega, ki to ima, in največja želja ter hrepenenje za tistega, ki je brez njega.

Kristian Mižer

V naši družini smo oče, mama, sestra in jaz. Skupaj se veselimo, premaguje-
mo težave in si pomagamo. Ko se vrnem iz šole, sem večkrat sam. Ko sestra
ali starši pridejo domov, se pogovarjamo o tem, kaj smo delali v šoli, kakšne
ocene sem dobil. Družinski mir večkrat zmoti najin prepir s sestro. Mislim, da
se v vsaki hiši, kjer so otroci, dan večkrat konča s prepirom. Kljub prepirom
se med seboj spoštujemo in se imamo radi. Če so starši utrujeni, jim pomagam
pri delu. Večkrat skupaj gledamo televizijo ali se pogovarjamo o težavah. Po
mojem mnenju večina ljudi ljubi svoj rojstni kraj. Ko se odselijo v druge kraje,
se velikokrat spomnijo na rojstni kraj in rojstno hišo.

Tomaž Kozar 

Potovanje v Slovenijo

Učenci in dijaki treh monoštrskih šol smo se v začetku septembra odpravili na
izlet v slovensko Primorje. Točno ob šestih smo imeli odhod izpred
Tromejnika v Monoštru. Že v Murski Soboti se je kazalo, da bo lepo vreme,
in to nas je posebej veselilo. Nekateri v naši skupini so že hodili po Sloveniji,
bili so pa tudi taki, ki so prvič prestopili mejo. Za njih je bila pokrajina nova,
tudi mesta in reke; torej vse, kar so med potjo opazovali. Izletnik, ki prihaja iz
Porabja prvič v Slovenijo, mora pozorno gledati tudi naravne lepote svoje
matične domovine. Naša pot je vodila preko Maribora, Celja, Ljubljane,
Postojne do morja, prepotovali smo skoraj celo državo.

Prvič smo se ustavili v Lipici. Ogledali smo si lepe konje lipicance. Pot smo
nadaljevali in v avtobusu je nekajkrat bilo kot v panju. Končno smo okrog treh
prispeli na Debeli Rtič. Tam so se začela naša „primorska doživetja”.
Namestili smo se in ob štirih popoldne smo že sedeli na ladji, ki nas je peljala
v največje obalno središče Koper. Sprehajali smo se v starem Kopru, obču-
dovali lepo mesto in poskusili koprski sladoled. Z ladjo smo se vrnili do
večerje, potem smo se preoblekli v kopalke in že bili v bazenu pa v morju. Na
svežem primorskem zraku in v toplem morju smo uživali do polnoči.

V petek smo si ogledali primorska mesta: Piran, Portorož, Izolo; v Piranu
akvarij, v katerem smo videli veliko morskih živali. Piran je po mojem
najlepše primorsko mesto, v katerem še čutimo atmosfero nekdanjih časov.
Občudovali smo stare zgradbe v mestu. Slikali smo se pred Tartinijevim
spomenikom. Čeprav smo tu in tam začutili kaplje dežja, nismo nič marali za
to, saj smo bili veseli in srečni. Po izletu v primorska mesta smo se kopali,
igrali, uživali lepote mladinskega letovišča na Debelem Rtiču.

V soboto smo se na žalost že vračali domov. Med potjo smo se ustavili v
Ljubljani. Zelo dobro smo se počutili in vsi upamo, da to ni bil naš zadnji izlet
po lepi Sloveniji.

Kristina Nagy (časopis Porabje, 1997)
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Takrat me nič ne razume
in kar tako pošlje v kot.

Kaj vse je tata

Mama mu pravi tata
in srček, a včasih slon.
A meni je najbolj všeč tata,
ko je moj bojni konj.

Tone Pavček
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Kot Milena Batič pravi v svoji lepi pesmi „... vsaka domovina ima svojo
besedo, kdor jo razume, ve: tu sem doma.”

Prosimo vas, razmišljajte tudi vi o domovini in zapišite svoja občutja!

Viktorija, Gabor, Jože in Andraš (časopis Porabje, 1998)

Domovina se zame začne doma, v našem domu. Imam dobre starše, ki skrbijo
zame, da imam toplo stanovanje, hrano, obleko in vse, kar potrebujem. V vasi
hodim v šolo in se učim. Tukaj hočem postati dober človek. To mi pomeni
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tudi mesta in reke; torej vse, kar so med potjo opazovali. Izletnik, ki prihaja iz
Porabja prvič v Slovenijo, mora pozorno gledati tudi naravne lepote svoje
matične domovine. Naša pot je vodila preko Maribora, Celja, Ljubljane,
Postojne do morja, prepotovali smo skoraj celo državo.

Prvič smo se ustavili v Lipici. Ogledali smo si lepe konje lipicance. Pot smo
nadaljevali in v avtobusu je nekajkrat bilo kot v panju. Končno smo okrog treh
prispeli na Debeli Rtič. Tam so se začela naša „primorska doživetja”.
Namestili smo se in ob štirih popoldne smo že sedeli na ladji, ki nas je peljala
v največje obalno središče Koper. Sprehajali smo se v starem Kopru, obču-
dovali lepo mesto in poskusili koprski sladoled. Z ladjo smo se vrnili do
večerje, potem smo se preoblekli v kopalke in že bili v bazenu pa v morju. Na
svežem primorskem zraku in v toplem morju smo uživali do polnoči.

V petek smo si ogledali primorska mesta: Piran, Portorož, Izolo; v Piranu
akvarij, v katerem smo videli veliko morskih živali. Piran je po mojem
najlepše primorsko mesto, v katerem še čutimo atmosfero nekdanjih časov.
Občudovali smo stare zgradbe v mestu. Slikali smo se pred Tartinijevim
spomenikom. Čeprav smo tu in tam začutili kaplje dežja, nismo nič marali za
to, saj smo bili veseli in srečni. Po izletu v primorska mesta smo se kopali,
igrali, uživali lepote mladinskega letovišča na Debelem Rtiču.

V soboto smo se na žalost že vračali domov. Med potjo smo se ustavili v
Ljubljani. Zelo dobro smo se počutili in vsi upamo, da to ni bil naš zadnji izlet
po lepi Sloveniji.

Kristina Nagy (časopis Porabje, 1997)
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Ko sem hodil v peti razred, smo bili v Sloveniji. Dobro sem se počutil, a nekaj
mi je manjkalo. Pogrešal sem dom, družino in svoj rojstni kraj. V naši druži-
ni smo mama, oče, jaz in bratec. Živimo skupaj, delamo načrte, premagujemo
težave, se veselimo in si pomagamo.

Ko se z bratom vrneva iz šole, naju vedno kdo čaka. To se ne da primerjati
s tistimi sošolci, ki si sami odklenejo vhodna vrata in si za družbo prižgejo
radio ali televizor. Mislim, da sva z bratom zaradi tega bogatejša in srečnejša
kot drugi. Dom pa je lahko varno zavetje samo takrat, ko se spoštujejo vsi
družinski člani med seboj. Prepričan sem, da večina ljudi odrašča v takšnem
domu in se zato pozneje rada vrača v domači kraj. Tu se srečujejo s svojimi
sorodniki, s prijatelji, z naravo, ki so jo vzljubili. Zaradi vsega tega je slovo od
doma vedno težko.

Žolt Bajzek (vsa 3 besedila: časopis Porabje, 1995)

Tata je najprej tata 
in sem jaz njegov sin.
Takrat odpreva vsa vrata
igrišč in trgovin.

Sicer je tata v službi
in hodi na delo vsak dan.
A meni pojejo ptički,
ker sem še ciciban.

Tata je važna oseba, 
ker je velik, močan.
Vendar ga, kadar je treba,
premagam, četudi sam.

Včasih piše čudne račune
in kot računar je strog.
Takrat me nič ne razume
in kar tako pošlje v kot.

Kaj vse je tata

Mama mu pravi tata
in srček, a včasih slon.
A meni je najbolj všeč tata,
ko je moj bojni konj.

Tone Pavček

Vsaka domovina ima svoje nebo

Učenci smo se v razredu pogovarjali oziroma razmišljali o tem, kaj komu
pomeni domovina:

• rojstno hišo, kjer stanujem;
• vas, kjer živim;
• mojo družino, sorodnike, prijatelje;
• šolo, kjer se učim, kjer sem se naučil prve črke in zapisal prve besede;
• državo, kjer se počutim varno;
• tukaj sem doma, tukaj sem se rodil, tukaj sem odrastel, tukaj hočem posta-

ti človek.

Kot Milena Batič pravi v svoji lepi pesmi „... vsaka domovina ima svojo
besedo, kdor jo razume, ve: tu sem doma.”

Prosimo vas, razmišljajte tudi vi o domovini in zapišite svoja občutja!

Viktorija, Gabor, Jože in Andraš (časopis Porabje, 1998)

Domovina se zame začne doma, v našem domu. Imam dobre starše, ki skrbijo
zame, da imam toplo stanovanje, hrano, obleko in vse, kar potrebujem. V vasi
hodim v šolo in se učim. Tukaj hočem postati dober človek. To mi pomeni
domovina.

Balaž Bajzek (časopis Porabje, 1998)
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Sončeva izštevanka

Sonce na nebu Sonce v zrcalcih
sonce v laseh. zajčki v očeh

Sonce v travi Sonce v senci
sonce v dlaneh. senca v ljudeh.
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Kristian Mižer
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Postojne do morja, prepotovali smo skoraj celo državo.
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svežem primorskem zraku in v toplem morju smo uživali do polnoči.

V petek smo si ogledali primorska mesta: Piran, Portorož, Izolo; v Piranu
akvarij, v katerem smo videli veliko morskih živali. Piran je po mojem
najlepše primorsko mesto, v katerem še čutimo atmosfero nekdanjih časov.
Občudovali smo stare zgradbe v mestu. Slikali smo se pred Tartinijevim
spomenikom. Čeprav smo tu in tam začutili kaplje dežja, nismo nič marali za
to, saj smo bili veseli in srečni. Po izletu v primorska mesta smo se kopali,
igrali, uživali lepote mladinskega letovišča na Debelem Rtiču.

V soboto smo se na žalost že vračali domov. Med potjo smo se ustavili v
Ljubljani. Zelo dobro smo se počutili in vsi upamo, da to ni bil naš zadnji izlet
po lepi Sloveniji.

Kristina Nagy (časopis Porabje, 1997)
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Metka in ded

Kdo si danes ni umil Kdo si ni počesal las?
zobkov? Naša Metka. Kajpak  tudi Metka,
Od sinoči čaka že boste rekli, pa ni res.
nanjo zobna ščetka. Le poglejte dedka!

On si ni počesal las,
ded naš godrnjavi.
Pa zakaj? Zato, ker las
nima več na glavi . . .

Mirko Kunčič

Zgodba o žalostnem dedku

Nekoč je živel dedek, ki je bil vedno žalosten in slabe volje. Ni se mu ljubilo
ne delati ne govoriti, od jutra do večera je sedel v starem naslanjaču in žalostno
stokal.

„Kaj ti je, dedek?” ga je spraševala babica. „Si bolan?” „Ne vem,” je odgo-
varjal. „Naveličala sem se tvojega čemernega obraza in nočem več poslušati
tvojega vzdihovanja.”

Obrnila se je od dedka in se ni več menila zanj. Žalostni dedek je sam sedel
v kotu.

Očka je odločil: „Dedka bomo preselili.”
In je preselil dedkov naslanjač z dedkom vred v tisti kot, kjer je stala otroš-

ka posteljica. V tej posteljici je ležala drobna punčka, majhna kot štruca kruha,
z drobnim rožnatim obrazom, ki je vsakomur privoščil prijazen nasmeh. Tudi
dedku se je veselo nasmejala in mu pomahala z ročicama.

In poglej: tisti hip je dedek pozabil na svojo žalost. Njegov čemerni, sitni
obraz se je raztegnil v vesel nasmeh in od tedaj se žalostni dedek vedno
smehlja, kadar je mala deklica v njegovi bližini.

Jana Milčinski

Iščemo hišico

Iščemo hišico, iščemo hišico
z eno kamnito stopničko do vrat,
z mnogimi okenci, starim balkončkom,
majhno kot kajžico, lepo kot grad.

Iščemo hišico v čudežnem kraju,
kjer se godijo le lepe reči,
kjer na podstrešju se skrivajo zgodbe,
v vrtu za hišo pa sadje zori.

In če bi našli še prave sosede,
same prijazne in dobre ljudi,
potlej gotovo bi srečno živeli,
naše tri muce in kuža in mi.

Anja Štefan

49-64:65-80.qxd  9/4/2009  11:08 AM  Page 58

59

Najprej je sama temá,
najprej je velik nič,
potlej je majcena deklica
in iz nje ljubek deklič.

Iz njega mamica zraste,
a raste dolgo in mnogo let,
potem pa je to kar naenkrat
in jaz pridem na svet.

Iz mamice zraste mama
bogvekdaj, kar nekega dne,
ko še sama ne ve, da ji pada
prvi sneg na lase.

Ko jaz odrastem, raste
mama počasi nazaj,
dokler babica ne postane
in pride z vnuki v raj.

Tone Pavček

Kdo je doma glava družine

Pri nas doma je največkrat glava družine mami. To pa zato, ker naju z očijem
velikokrat priganja k pospravljanju. Midva ji ugovarjava, češ zakaj bi
pospravljala, ko ni nič umazano.

V soboto je pri nas najhuje. Mami začne z večnimi besedami: „Neja, zalila
boš rože, ti, Staš, boš posesal, poglejta, kakšen prah je tu...!” Ona pa z
nekakšno metlico čisti prah, ki ga je po njenem povsod dovolj. Večkrat je
potem užaljena, če kaj ni dobro narejeno. Potem pa začne: „Ja, dajta no! Ne
moremo živeti v tej svinjariji!” Kadar ji hoče oči pomagati v kuhinji, pri
pripravljanju kosila, ga mami napodi s svojim: „Bejž, bejž, nič nočeš delat’,”
nama je zadosti.

Hudo je tudi takrat, ko gre mami na službeno potovanje. Pred dvema ted-
noma je šla na Dunaj za ves teden. Ko se je v soboto zvečer vrnila, je že v
nedeljo zjutraj začela: „Kako moreta živeti v taki svinjariji? Pa pospravila sem
vama, preden sem šla!”

To se ves čas ponavlja, kaj moremo? Sicer pa je pri vas gotovo enako!

Neja Mlakar

Kako raste mama

54

Naša hiša

Naša hiša stoji na Gornjem Seniku v predelu, kateremu se po domače reče
Sobota. Starši so jo zgradili 1982. leta.

Hiša ima belo fasado. Imamo štiri sobe, kuhinjo, shrambo, kopalnico in
stranišče. Iz predsobe pridemo v vse prostore, ki so lepo opremljeni. Pod hišo
je klet, kjer imamo hrano za domače živali. Mamica zelo skrbi za čistočo, jaz
pa včasih delam nered, kljub temu da jo imam zelo rad.

Mamica in oče sta se veliko trudila pri izgradnji hiše. Zdaj pa se trudita, da
bi jo čim lepše opremila. 

Rad se „držim” doma. Mislim, da se jima nikoli ne bom mogel zahvaliti za
lep dom, ki sta mi ga zagotovila.

Šandor Bajzek (časopis Porabje, 1994)

Domovina
je hiša,
je družina,
so znanci
in je vas,
so travniki,
gozdovi,
gore, vode
in poti,
so besede
in pesmi,
vetrovi,
ki pletejo nas
v pripoved
iz davnih dni.

Domovina
je zemlja
dragocena,
utrip
ljubečega srca,
v megli
je sinjina
in v tujini
košček
osrečujočega 
neba.

Herman Germ

Domovina
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obraz se je raztegnil v vesel nasmeh in od tedaj se žalostni dedek vedno
smehlja, kadar je mala deklica v njegovi bližini.

Jana Milčinski

Iščemo hišico

Iščemo hišico, iščemo hišico
z eno kamnito stopničko do vrat,
z mnogimi okenci, starim balkončkom,
majhno kot kajžico, lepo kot grad.

Iščemo hišico v čudežnem kraju,
kjer se godijo le lepe reči,
kjer na podstrešju se skrivajo zgodbe,
v vrtu za hišo pa sadje zori.

In če bi našli še prave sosede,
same prijazne in dobre ljudi,
potlej gotovo bi srečno živeli,
naše tri muce in kuža in mi.

Anja Štefan
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Najprej je sama temá,
najprej je velik nič,
potlej je majcena deklica
in iz nje ljubek deklič.

Iz njega mamica zraste,
a raste dolgo in mnogo let,
potem pa je to kar naenkrat
in jaz pridem na svet.

Iz mamice zraste mama
bogvekdaj, kar nekega dne,
ko še sama ne ve, da ji pada
prvi sneg na lase.

Ko jaz odrastem, raste
mama počasi nazaj,
dokler babica ne postane
in pride z vnuki v raj.

Tone Pavček

Kdo je doma glava družine

Pri nas doma je največkrat glava družine mami. To pa zato, ker naju z očijem
velikokrat priganja k pospravljanju. Midva ji ugovarjava, češ zakaj bi
pospravljala, ko ni nič umazano.

V soboto je pri nas najhuje. Mami začne z večnimi besedami: „Neja, zalila
boš rože, ti, Staš, boš posesal, poglejta, kakšen prah je tu...!” Ona pa z
nekakšno metlico čisti prah, ki ga je po njenem povsod dovolj. Večkrat je
potem užaljena, če kaj ni dobro narejeno. Potem pa začne: „Ja, dajta no! Ne
moremo živeti v tej svinjariji!” Kadar ji hoče oči pomagati v kuhinji, pri
pripravljanju kosila, ga mami napodi s svojim: „Bejž, bejž, nič nočeš delat’,”
nama je zadosti.

Hudo je tudi takrat, ko gre mami na službeno potovanje. Pred dvema ted-
noma je šla na Dunaj za ves teden. Ko se je v soboto zvečer vrnila, je že v
nedeljo zjutraj začela: „Kako moreta živeti v taki svinjariji? Pa pospravila sem
vama, preden sem šla!”

To se ves čas ponavlja, kaj moremo? Sicer pa je pri vas gotovo enako!

Neja Mlakar

Kako raste mama

54

Naša hiša

Naša hiša stoji na Gornjem Seniku v predelu, kateremu se po domače reče
Sobota. Starši so jo zgradili 1982. leta.

Hiša ima belo fasado. Imamo štiri sobe, kuhinjo, shrambo, kopalnico in
stranišče. Iz predsobe pridemo v vse prostore, ki so lepo opremljeni. Pod hišo
je klet, kjer imamo hrano za domače živali. Mamica zelo skrbi za čistočo, jaz
pa včasih delam nered, kljub temu da jo imam zelo rad.

Mamica in oče sta se veliko trudila pri izgradnji hiše. Zdaj pa se trudita, da
bi jo čim lepše opremila. 

Rad se „držim” doma. Mislim, da se jima nikoli ne bom mogel zahvaliti za
lep dom, ki sta mi ga zagotovila.

Šandor Bajzek (časopis Porabje, 1994)

Domovina
je hiša,
je družina,
so znanci
in je vas,
so travniki,
gozdovi,
gore, vode
in poti,
so besede
in pesmi,
vetrovi,
ki pletejo nas
v pripoved
iz davnih dni.

Domovina
je zemlja
dragocena,
utrip
ljubečega srca,
v megli
je sinjina
in v tujini
košček
osrečujočega 
neba.

Herman Germ

Domovina
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Teta Olika

Mamina stara teta Olga, ki ji skrivaj pravijo tudi teta Olika, pride na obisk
dvakrat na leto. Takrat mora biti vse pospravljeno, Luka in Nina morata obleči
skoraj nove obleke. Mama jima teden dni prej žuga, kaj se bo zgodilo, če ne
bosta pridna, vljudna, prijazna, skratka olikana tako, kot to zahteva teta Olika.
Oče se mami smeje in trdi, da pretirava. 

Tudi dedek se smeje, babica pa reče s tenkim glasom: „Vedno je bila fina.”
In potem se prikaže teta Olga. 

Vsakemu da bonbonček z besedami: „Kako se reče?”
Luka in Nina dobro vesta, da se reče hvala, toda prav takrat jima ne gre iz

ust. Teta Olga se namrdne: „Ti otroci!” in že začne recitirati svojo stalno
pesmico: „V mojih časih smo vedeli, kaj je olika!”

Dedek si ne more kaj, da ji ne bi rekel: „V mojih časih te je mama
našeškala, ker si gospo Dorotejo brcnila, ko je pridigala, kot zdaj pridigaš ti.”

„Ohhh!” zavije teta Olga z očmi. „Tebe je tudi, ker si skrivaj jedel piškote.”
Oče in mama se nasmejeta, babica se nasmiha. 
Luka in Nina gledata zdaj teto s čisto drugačnimi očmi.
Očitno tudi teta Olga ni bila povsem olikana, ko je bila otrok.

Evelina Umek

Trije važiči

Vsi trije važiči so bili vsak na svojem balkonu. Ko so se že vsega naveličali,
so si začeli brusiti jezike o očetih.

Jerica je važno rekla: „Moj oče se je odpeljal v Ljubljano.”
Tinček pa na to, ko da bi izstrelil: „Tvoj oče se je odpeljal v Ljubljano z

vlakom, moj oče pa se je odpeljal v Ameriko, z letalom, v Južno Ameriko!”
Mihec pa: „In moj oče? S kolesom je šel obiskat mojo babico...”
In potem je šlo kot za stavo.
Jerica je bila spet prva in je rekla: „Moj oče, moj oče je lep, res, lep je, za -

vihane brke ima...”
Mihec pa: „Kar je res, je res, moj oče je lepši...”
„Zakaj?”
„Zato! Brke ima in brado!”
Tinček pa: „Kaj so lasje in brada  moj oče je plešast, ampak moj oče ima

avto in vozi kot veter...”
Jerici se je zdelo, da je zdaj tu trenutek, da more povdigniti očeta.

„Moj oče! Ja, moj oče ima, imaa, imaaa, hišico ob morju ima! Da veste!”
Tinček pa je strgal korenček: „Moj oče pa ima hišo na planini! Si slišala,

Jerica?!”
Mihec je poslušal, kako se Jerica in Tinček repenčita ... kot pava, vsak s

svojo kočijo!
„Moj oče, da vesta, moj oče je dober! Slišita, dober! Res, moj oče je

najboljši oče na svetu!” je rekel Mihec.

Branka Jurca

O važičih in osebnih zaimkih

„Jaz sem prva oseba na svetu!” si je vedno mislil največji važič v ulici,
Gregec.

Vi ne veste, kako rad se on hvali.
„Mi imamo mercedesa, vi pa ne!”
„Jaz imam nov avtomobilček na daljinsko vodenje, ti pa ne!”
„Midva z očijem sva šla v Italijo, vidva pa ne!”
In kakšen opravljivec je! Poslušajte!
„On je tako zoprn. V šoli vedno vse zna! Ona je taka koza.”
Ha, ha, mi vemo, da je to rekel le zato, ker je zaljubljen v Matejo, ona ga pa

ne mara.
V ulici ga nihče več ne mara za prijatelja. Oni že vedo, kako je z važiči in

opravljivci.
No, se zgodi! Menda morajo živeti tudi taki ljudje, da je bolj zanimivo na

svetu.

Majda Koren
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Luka in Nina dobro vesta, da se reče hvala, toda prav takrat jima ne gre iz

ust. Teta Olga se namrdne: „Ti otroci!” in že začne recitirati svojo stalno
pesmico: „V mojih časih smo vedeli, kaj je olika!”

Dedek si ne more kaj, da ji ne bi rekel: „V mojih časih te je mama
našeškala, ker si gospo Dorotejo brcnila, ko je pridigala, kot zdaj pridigaš ti.”

„Ohhh!” zavije teta Olga z očmi. „Tebe je tudi, ker si skrivaj jedel piškote.”
Oče in mama se nasmejeta, babica se nasmiha. 
Luka in Nina gledata zdaj teto s čisto drugačnimi očmi.
Očitno tudi teta Olga ni bila povsem olikana, ko je bila otrok.

Evelina Umek

Trije važiči

Vsi trije važiči so bili vsak na svojem balkonu. Ko so se že vsega naveličali,
so si začeli brusiti jezike o očetih.

Jerica je važno rekla: „Moj oče se je odpeljal v Ljubljano.”
Tinček pa na to, ko da bi izstrelil: „Tvoj oče se je odpeljal v Ljubljano z

vlakom, moj oče pa se je odpeljal v Ameriko, z letalom, v Južno Ameriko!”
Mihec pa: „In moj oče? S kolesom je šel obiskat mojo babico...”
In potem je šlo kot za stavo.
Jerica je bila spet prva in je rekla: „Moj oče, moj oče je lep, res, lep je, za -

vihane brke ima...”
Mihec pa: „Kar je res, je res, moj oče je lepši...”
„Zakaj?”
„Zato! Brke ima in brado!”
Tinček pa: „Kaj so lasje in brada  moj oče je plešast, ampak moj oče ima

avto in vozi kot veter...”
Jerici se je zdelo, da je zdaj tu trenutek, da more povdigniti očeta.

„Moj oče! Ja, moj oče ima, imaa, imaaa, hišico ob morju ima! Da veste!”
Tinček pa je strgal korenček: „Moj oče pa ima hišo na planini! Si slišala,

Jerica?!”
Mihec je poslušal, kako se Jerica in Tinček repenčita ... kot pava, vsak s

svojo kočijo!
„Moj oče, da vesta, moj oče je dober! Slišita, dober! Res, moj oče je

najboljši oče na svetu!” je rekel Mihec.

Branka Jurca

O važičih in osebnih zaimkih

„Jaz sem prva oseba na svetu!” si je vedno mislil največji važič v ulici,
Gregec.

Vi ne veste, kako rad se on hvali.
„Mi imamo mercedesa, vi pa ne!”
„Jaz imam nov avtomobilček na daljinsko vodenje, ti pa ne!”
„Midva z očijem sva šla v Italijo, vidva pa ne!”
In kakšen opravljivec je! Poslušajte!
„On je tako zoprn. V šoli vedno vse zna! Ona je taka koza.”
Ha, ha, mi vemo, da je to rekel le zato, ker je zaljubljen v Matejo, ona ga pa

ne mara.
V ulici ga nihče več ne mara za prijatelja. Oni že vedo, kako je z važiči in

opravljivci.
No, se zgodi! Menda morajo živeti tudi taki ljudje, da je bolj zanimivo na

svetu.

Majda Koren
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Najprej je sama temá,
najprej je velik nič,
potlej je majcena deklica
in iz nje ljubek deklič.

Iz njega mamica zraste,
a raste dolgo in mnogo let,
potem pa je to kar naenkrat
in jaz pridem na svet.

Iz mamice zraste mama
bogvekdaj, kar nekega dne,
ko še sama ne ve, da ji pada
prvi sneg na lase.

Ko jaz odrastem, raste
mama počasi nazaj,
dokler babica ne postane
in pride z vnuki v raj.

Tone Pavček

Kdo je doma glava družine

Pri nas doma je največkrat glava družine mami. To pa zato, ker naju z očijem
velikokrat priganja k pospravljanju. Midva ji ugovarjava, češ zakaj bi
pospravljala, ko ni nič umazano.

V soboto je pri nas najhuje. Mami začne z večnimi besedami: „Neja, zalila
boš rože, ti, Staš, boš posesal, poglejta, kakšen prah je tu...!” Ona pa z
nekakšno metlico čisti prah, ki ga je po njenem povsod dovolj. Večkrat je
potem užaljena, če kaj ni dobro narejeno. Potem pa začne: „Ja, dajta no! Ne
moremo živeti v tej svinjariji!” Kadar ji hoče oči pomagati v kuhinji, pri
pripravljanju kosila, ga mami napodi s svojim: „Bejž, bejž, nič nočeš delat’,”
nama je zadosti.

Hudo je tudi takrat, ko gre mami na službeno potovanje. Pred dvema ted-
noma je šla na Dunaj za ves teden. Ko se je v soboto zvečer vrnila, je že v
nedeljo zjutraj začela: „Kako moreta živeti v taki svinjariji? Pa pospravila sem
vama, preden sem šla!”

To se ves čas ponavlja, kaj moremo? Sicer pa je pri vas gotovo enako!

Neja Mlakar

Kako raste mama

54

Naša hiša

Naša hiša stoji na Gornjem Seniku v predelu, kateremu se po domače reče
Sobota. Starši so jo zgradili 1982. leta.

Hiša ima belo fasado. Imamo štiri sobe, kuhinjo, shrambo, kopalnico in
stranišče. Iz predsobe pridemo v vse prostore, ki so lepo opremljeni. Pod hišo
je klet, kjer imamo hrano za domače živali. Mamica zelo skrbi za čistočo, jaz
pa včasih delam nered, kljub temu da jo imam zelo rad.

Mamica in oče sta se veliko trudila pri izgradnji hiše. Zdaj pa se trudita, da
bi jo čim lepše opremila. 

Rad se „držim” doma. Mislim, da se jima nikoli ne bom mogel zahvaliti za
lep dom, ki sta mi ga zagotovila.

Šandor Bajzek (časopis Porabje, 1994)

Domovina
je hiša,
je družina,
so znanci
in je vas,
so travniki,
gozdovi,
gore, vode
in poti,
so besede
in pesmi,
vetrovi,
ki pletejo nas
v pripoved
iz davnih dni.

Domovina
je zemlja
dragocena,
utrip
ljubečega srca,
v megli
je sinjina
in v tujini
košček
osrečujočega 
neba.

Herman Germ

Domovina
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Metka in ded

Kdo si danes ni umil Kdo si ni počesal las?
zobkov? Naša Metka. Kajpak  tudi Metka,
Od sinoči čaka že boste rekli, pa ni res.
nanjo zobna ščetka. Le poglejte dedka!

On si ni počesal las,
ded naš godrnjavi.
Pa zakaj? Zato, ker las
nima več na glavi . . .

Mirko Kunčič

Zgodba o žalostnem dedku

Nekoč je živel dedek, ki je bil vedno žalosten in slabe volje. Ni se mu ljubilo
ne delati ne govoriti, od jutra do večera je sedel v starem naslanjaču in žalostno
stokal.

„Kaj ti je, dedek?” ga je spraševala babica. „Si bolan?” „Ne vem,” je odgo-
varjal. „Naveličala sem se tvojega čemernega obraza in nočem več poslušati
tvojega vzdihovanja.”

Obrnila se je od dedka in se ni več menila zanj. Žalostni dedek je sam sedel
v kotu.

Očka je odločil: „Dedka bomo preselili.”
In je preselil dedkov naslanjač z dedkom vred v tisti kot, kjer je stala otroš-

ka posteljica. V tej posteljici je ležala drobna punčka, majhna kot štruca kruha,
z drobnim rožnatim obrazom, ki je vsakomur privoščil prijazen nasmeh. Tudi
dedku se je veselo nasmejala in mu pomahala z ročicama.

In poglej: tisti hip je dedek pozabil na svojo žalost. Njegov čemerni, sitni
obraz se je raztegnil v vesel nasmeh in od tedaj se žalostni dedek vedno
smehlja, kadar je mala deklica v njegovi bližini.

Jana Milčinski

Iščemo hišico

Iščemo hišico, iščemo hišico
z eno kamnito stopničko do vrat,
z mnogimi okenci, starim balkončkom,
majhno kot kajžico, lepo kot grad.

Iščemo hišico v čudežnem kraju,
kjer se godijo le lepe reči,
kjer na podstrešju se skrivajo zgodbe,
v vrtu za hišo pa sadje zori.

In če bi našli še prave sosede,
same prijazne in dobre ljudi,
potlej gotovo bi srečno živeli,
naše tri muce in kuža in mi.

Anja Štefan
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Najprej je sama temá,
najprej je velik nič,
potlej je majcena deklica
in iz nje ljubek deklič.

Iz njega mamica zraste,
a raste dolgo in mnogo let,
potem pa je to kar naenkrat
in jaz pridem na svet.

Iz mamice zraste mama
bogvekdaj, kar nekega dne,
ko še sama ne ve, da ji pada
prvi sneg na lase.

Ko jaz odrastem, raste
mama počasi nazaj,
dokler babica ne postane
in pride z vnuki v raj.

Tone Pavček

Kdo je doma glava družine

Pri nas doma je največkrat glava družine mami. To pa zato, ker naju z očijem
velikokrat priganja k pospravljanju. Midva ji ugovarjava, češ zakaj bi
pospravljala, ko ni nič umazano.

V soboto je pri nas najhuje. Mami začne z večnimi besedami: „Neja, zalila
boš rože, ti, Staš, boš posesal, poglejta, kakšen prah je tu...!” Ona pa z
nekakšno metlico čisti prah, ki ga je po njenem povsod dovolj. Večkrat je
potem užaljena, če kaj ni dobro narejeno. Potem pa začne: „Ja, dajta no! Ne
moremo živeti v tej svinjariji!” Kadar ji hoče oči pomagati v kuhinji, pri
pripravljanju kosila, ga mami napodi s svojim: „Bejž, bejž, nič nočeš delat’,”
nama je zadosti.

Hudo je tudi takrat, ko gre mami na službeno potovanje. Pred dvema ted-
noma je šla na Dunaj za ves teden. Ko se je v soboto zvečer vrnila, je že v
nedeljo zjutraj začela: „Kako moreta živeti v taki svinjariji? Pa pospravila sem
vama, preden sem šla!”

To se ves čas ponavlja, kaj moremo? Sicer pa je pri vas gotovo enako!

Neja Mlakar

Kako raste mama

54

Naša hiša

Naša hiša stoji na Gornjem Seniku v predelu, kateremu se po domače reče
Sobota. Starši so jo zgradili 1982. leta.

Hiša ima belo fasado. Imamo štiri sobe, kuhinjo, shrambo, kopalnico in
stranišče. Iz predsobe pridemo v vse prostore, ki so lepo opremljeni. Pod hišo
je klet, kjer imamo hrano za domače živali. Mamica zelo skrbi za čistočo, jaz
pa včasih delam nered, kljub temu da jo imam zelo rad.

Mamica in oče sta se veliko trudila pri izgradnji hiše. Zdaj pa se trudita, da
bi jo čim lepše opremila. 

Rad se „držim” doma. Mislim, da se jima nikoli ne bom mogel zahvaliti za
lep dom, ki sta mi ga zagotovila.

Šandor Bajzek (časopis Porabje, 1994)

Domovina
je hiša,
je družina,
so znanci
in je vas,
so travniki,
gozdovi,
gore, vode
in poti,
so besede
in pesmi,
vetrovi,
ki pletejo nas
v pripoved
iz davnih dni.

Domovina
je zemlja
dragocena,
utrip
ljubečega srca,
v megli
je sinjina
in v tujini
košček
osrečujočega 
neba.

Herman Germ
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potlej je majcena deklica
in iz nje ljubek deklič.

Iz njega mamica zraste,
a raste dolgo in mnogo let,
potem pa je to kar naenkrat
in jaz pridem na svet.

Iz mamice zraste mama
bogvekdaj, kar nekega dne,
ko še sama ne ve, da ji pada
prvi sneg na lase.

Ko jaz odrastem, raste
mama počasi nazaj,
dokler babica ne postane
in pride z vnuki v raj.
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boš rože, ti, Staš, boš posesal, poglejta, kakšen prah je tu...!” Ona pa z
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pripravljanju kosila, ga mami napodi s svojim: „Bejž, bejž, nič nočeš delat’,”
nama je zadosti.

Hudo je tudi takrat, ko gre mami na službeno potovanje. Pred dvema ted-
noma je šla na Dunaj za ves teden. Ko se je v soboto zvečer vrnila, je že v
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Naša hiša stoji na Gornjem Seniku v predelu, kateremu se po domače reče
Sobota. Starši so jo zgradili 1982. leta.

Hiša ima belo fasado. Imamo štiri sobe, kuhinjo, shrambo, kopalnico in
stranišče. Iz predsobe pridemo v vse prostore, ki so lepo opremljeni. Pod hišo
je klet, kjer imamo hrano za domače živali. Mamica zelo skrbi za čistočo, jaz
pa včasih delam nered, kljub temu da jo imam zelo rad.

Mamica in oče sta se veliko trudila pri izgradnji hiše. Zdaj pa se trudita, da
bi jo čim lepše opremila. 

Rad se „držim” doma. Mislim, da se jima nikoli ne bom mogel zahvaliti za
lep dom, ki sta mi ga zagotovila.

Šandor Bajzek (časopis Porabje, 1994)

Domovina
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je družina,
so znanci
in je vas,
so travniki,
gozdovi,
gore, vode
in poti,
so besede
in pesmi,
vetrovi,
ki pletejo nas
v pripoved
iz davnih dni.
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ka posteljica. V tej posteljici je ležala drobna punčka, majhna kot štruca kruha,
z drobnim rožnatim obrazom, ki je vsakomur privoščil prijazen nasmeh. Tudi
dedku se je veselo nasmejala in mu pomahala z ročicama.

In poglej: tisti hip je dedek pozabil na svojo žalost. Njegov čemerni, sitni
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kjer se godijo le lepe reči,
kjer na podstrešju se skrivajo zgodbe,
v vrtu za hišo pa sadje zori.

In če bi našli še prave sosede,
same prijazne in dobre ljudi,
potlej gotovo bi srečno živeli,
naše tri muce in kuža in mi.
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Sončeva izštevanka

Sonce na nebu Sonce v zrcalcih
sonce v laseh. zajčki v očeh

Sonce v travi Sonce v senci
sonce v dlaneh. senca v ljudeh.

Bina Štampe Žmavc

Moj dom

Pregovor pravi, da je povsod dobro, ampak najboljše je doma. Doma, kjer nas
vedno nekdo čaka: mamica, oče, brat in sestra, babica in dedek, če še živita.

V naši družini smo mama, oče, starejši brat in jaz. Še babico bi lahko ome-
nil. Ne živi z nami, toda veliko smo skupaj. Skupaj delamo, se veselimo,
premagujemo težave, si pomagamo. Ves dan smo skupaj le ob sobotah in
nedeljah, druge dni pa zjutraj in zvečer. Imam srečo, kajti z mamico greva od
doma skoraj ob isti uri. To velja tudi za vrnitev. Tudi v šoli se srečujeva v
odmorih. 

Dom je varno zavetje, če se vsi družinski člani med seboj spoštujejo in se
imajo radi. Zaradi vsega tega je slovo od doma vedno težko. 

Rojstni kraj in v njem topel, varen, miren dom je lahko največje bogastvo
za tistega, ki to ima, in največja želja ter hrepenenje za tistega, ki je brez njega.

Kristian Mižer

V naši družini smo oče, mama, sestra in jaz. Skupaj se veselimo, premaguje-
mo težave in si pomagamo. Ko se vrnem iz šole, sem večkrat sam. Ko sestra
ali starši pridejo domov, se pogovarjamo o tem, kaj smo delali v šoli, kakšne
ocene sem dobil. Družinski mir večkrat zmoti najin prepir s sestro. Mislim, da
se v vsaki hiši, kjer so otroci, dan večkrat konča s prepirom. Kljub prepirom
se med seboj spoštujemo in se imamo radi. Če so starši utrujeni, jim pomagam
pri delu. Večkrat skupaj gledamo televizijo ali se pogovarjamo o težavah. Po
mojem mnenju večina ljudi ljubi svoj rojstni kraj. Ko se odselijo v druge kraje,
se velikokrat spomnijo na rojstni kraj in rojstno hišo.

Tomaž Kozar 

Potovanje v Slovenijo

Učenci in dijaki treh monoštrskih šol smo se v začetku septembra odpravili na
izlet v slovensko Primorje. Točno ob šestih smo imeli odhod izpred
Tromejnika v Monoštru. Že v Murski Soboti se je kazalo, da bo lepo vreme,
in to nas je posebej veselilo. Nekateri v naši skupini so že hodili po Sloveniji,
bili so pa tudi taki, ki so prvič prestopili mejo. Za njih je bila pokrajina nova,
tudi mesta in reke; torej vse, kar so med potjo opazovali. Izletnik, ki prihaja iz
Porabja prvič v Slovenijo, mora pozorno gledati tudi naravne lepote svoje
matične domovine. Naša pot je vodila preko Maribora, Celja, Ljubljane,
Postojne do morja, prepotovali smo skoraj celo državo.

Prvič smo se ustavili v Lipici. Ogledali smo si lepe konje lipicance. Pot smo
nadaljevali in v avtobusu je nekajkrat bilo kot v panju. Končno smo okrog treh
prispeli na Debeli Rtič. Tam so se začela naša „primorska doživetja”.
Namestili smo se in ob štirih popoldne smo že sedeli na ladji, ki nas je peljala
v največje obalno središče Koper. Sprehajali smo se v starem Kopru, obču-
dovali lepo mesto in poskusili koprski sladoled. Z ladjo smo se vrnili do
večerje, potem smo se preoblekli v kopalke in že bili v bazenu pa v morju. Na
svežem primorskem zraku in v toplem morju smo uživali do polnoči.

V petek smo si ogledali primorska mesta: Piran, Portorož, Izolo; v Piranu
akvarij, v katerem smo videli veliko morskih živali. Piran je po mojem
najlepše primorsko mesto, v katerem še čutimo atmosfero nekdanjih časov.
Občudovali smo stare zgradbe v mestu. Slikali smo se pred Tartinijevim
spomenikom. Čeprav smo tu in tam začutili kaplje dežja, nismo nič marali za
to, saj smo bili veseli in srečni. Po izletu v primorska mesta smo se kopali,
igrali, uživali lepote mladinskega letovišča na Debelem Rtiču.

V soboto smo se na žalost že vračali domov. Med potjo smo se ustavili v
Ljubljani. Zelo dobro smo se počutili in vsi upamo, da to ni bil naš zadnji izlet
po lepi Sloveniji.

Kristina Nagy (časopis Porabje, 1997)
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Ko sem hodil v peti razred, smo bili v Sloveniji. Dobro sem se počutil, a nekaj
mi je manjkalo. Pogrešal sem dom, družino in svoj rojstni kraj. V naši druži-
ni smo mama, oče, jaz in bratec. Živimo skupaj, delamo načrte, premagujemo
težave, se veselimo in si pomagamo.

Ko se z bratom vrneva iz šole, naju vedno kdo čaka. To se ne da primerjati
s tistimi sošolci, ki si sami odklenejo vhodna vrata in si za družbo prižgejo
radio ali televizor. Mislim, da sva z bratom zaradi tega bogatejša in srečnejša
kot drugi. Dom pa je lahko varno zavetje samo takrat, ko se spoštujejo vsi
družinski člani med seboj. Prepričan sem, da večina ljudi odrašča v takšnem
domu in se zato pozneje rada vrača v domači kraj. Tu se srečujejo s svojimi
sorodniki, s prijatelji, z naravo, ki so jo vzljubili. Zaradi vsega tega je slovo od
doma vedno težko.

Žolt Bajzek (vsa 3 besedila: časopis Porabje, 1995)

Tata je najprej tata 
in sem jaz njegov sin.
Takrat odpreva vsa vrata
igrišč in trgovin.

Sicer je tata v službi
in hodi na delo vsak dan.
A meni pojejo ptički,
ker sem še ciciban.

Tata je važna oseba, 
ker je velik, močan.
Vendar ga, kadar je treba,
premagam, četudi sam.

Včasih piše čudne račune
in kot računar je strog.
Takrat me nič ne razume
in kar tako pošlje v kot.

Kaj vse je tata

Mama mu pravi tata
in srček, a včasih slon.
A meni je najbolj všeč tata,
ko je moj bojni konj.

Tone Pavček

Vsaka domovina ima svoje nebo

Učenci smo se v razredu pogovarjali oziroma razmišljali o tem, kaj komu
pomeni domovina:

• rojstno hišo, kjer stanujem;
• vas, kjer živim;
• mojo družino, sorodnike, prijatelje;
• šolo, kjer se učim, kjer sem se naučil prve črke in zapisal prve besede;
• državo, kjer se počutim varno;
• tukaj sem doma, tukaj sem se rodil, tukaj sem odrastel, tukaj hočem posta-

ti človek.

Kot Milena Batič pravi v svoji lepi pesmi „... vsaka domovina ima svojo
besedo, kdor jo razume, ve: tu sem doma.”

Prosimo vas, razmišljajte tudi vi o domovini in zapišite svoja občutja!

Viktorija, Gabor, Jože in Andraš (časopis Porabje, 1998)

Domovina se zame začne doma, v našem domu. Imam dobre starše, ki skrbijo
zame, da imam toplo stanovanje, hrano, obleko in vse, kar potrebujem. V vasi
hodim v šolo in se učim. Tukaj hočem postati dober človek. To mi pomeni
domovina.

Balaž Bajzek (časopis Porabje, 1998)
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Sončeva izštevanka

Sonce na nebu Sonce v zrcalcih
sonce v laseh. zajčki v očeh

Sonce v travi Sonce v senci
sonce v dlaneh. senca v ljudeh.

Bina Štampe Žmavc

Moj dom

Pregovor pravi, da je povsod dobro, ampak najboljše je doma. Doma, kjer nas
vedno nekdo čaka: mamica, oče, brat in sestra, babica in dedek, če še živita.

V naši družini smo mama, oče, starejši brat in jaz. Še babico bi lahko ome-
nil. Ne živi z nami, toda veliko smo skupaj. Skupaj delamo, se veselimo,
premagujemo težave, si pomagamo. Ves dan smo skupaj le ob sobotah in
nedeljah, druge dni pa zjutraj in zvečer. Imam srečo, kajti z mamico greva od
doma skoraj ob isti uri. To velja tudi za vrnitev. Tudi v šoli se srečujeva v
odmorih. 

Dom je varno zavetje, če se vsi družinski člani med seboj spoštujejo in se
imajo radi. Zaradi vsega tega je slovo od doma vedno težko. 

Rojstni kraj in v njem topel, varen, miren dom je lahko največje bogastvo
za tistega, ki to ima, in največja želja ter hrepenenje za tistega, ki je brez njega.

Kristian Mižer

V naši družini smo oče, mama, sestra in jaz. Skupaj se veselimo, premaguje-
mo težave in si pomagamo. Ko se vrnem iz šole, sem večkrat sam. Ko sestra
ali starši pridejo domov, se pogovarjamo o tem, kaj smo delali v šoli, kakšne
ocene sem dobil. Družinski mir večkrat zmoti najin prepir s sestro. Mislim, da
se v vsaki hiši, kjer so otroci, dan večkrat konča s prepirom. Kljub prepirom
se med seboj spoštujemo in se imamo radi. Če so starši utrujeni, jim pomagam
pri delu. Večkrat skupaj gledamo televizijo ali se pogovarjamo o težavah. Po
mojem mnenju večina ljudi ljubi svoj rojstni kraj. Ko se odselijo v druge kraje,
se velikokrat spomnijo na rojstni kraj in rojstno hišo.

Tomaž Kozar 

Potovanje v Slovenijo

Učenci in dijaki treh monoštrskih šol smo se v začetku septembra odpravili na
izlet v slovensko Primorje. Točno ob šestih smo imeli odhod izpred
Tromejnika v Monoštru. Že v Murski Soboti se je kazalo, da bo lepo vreme,
in to nas je posebej veselilo. Nekateri v naši skupini so že hodili po Sloveniji,
bili so pa tudi taki, ki so prvič prestopili mejo. Za njih je bila pokrajina nova,
tudi mesta in reke; torej vse, kar so med potjo opazovali. Izletnik, ki prihaja iz
Porabja prvič v Slovenijo, mora pozorno gledati tudi naravne lepote svoje
matične domovine. Naša pot je vodila preko Maribora, Celja, Ljubljane,
Postojne do morja, prepotovali smo skoraj celo državo.
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to, saj smo bili veseli in srečni. Po izletu v primorska mesta smo se kopali,
igrali, uživali lepote mladinskega letovišča na Debelem Rtiču.

V soboto smo se na žalost že vračali domov. Med potjo smo se ustavili v
Ljubljani. Zelo dobro smo se počutili in vsi upamo, da to ni bil naš zadnji izlet
po lepi Sloveniji.

Kristina Nagy (časopis Porabje, 1997)
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Potovanje v Slovenijo

Učenci in dijaki treh monoštrskih šol smo se v začetku septembra odpravili na
izlet v slovensko Primorje. Točno ob šestih smo imeli odhod izpred
Tromejnika v Monoštru. Že v Murski Soboti se je kazalo, da bo lepo vreme,
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bili so pa tudi taki, ki so prvič prestopili mejo. Za njih je bila pokrajina nova,
tudi mesta in reke; torej vse, kar so med potjo opazovali. Izletnik, ki prihaja iz
Porabja prvič v Slovenijo, mora pozorno gledati tudi naravne lepote svoje
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Namestili smo se in ob štirih popoldne smo že sedeli na ladji, ki nas je peljala
v največje obalno središče Koper. Sprehajali smo se v starem Kopru, obču-
dovali lepo mesto in poskusili koprski sladoled. Z ladjo smo se vrnili do
večerje, potem smo se preoblekli v kopalke in že bili v bazenu pa v morju. Na
svežem primorskem zraku in v toplem morju smo uživali do polnoči.

V petek smo si ogledali primorska mesta: Piran, Portorož, Izolo; v Piranu
akvarij, v katerem smo videli veliko morskih živali. Piran je po mojem
najlepše primorsko mesto, v katerem še čutimo atmosfero nekdanjih časov.
Občudovali smo stare zgradbe v mestu. Slikali smo se pred Tartinijevim
spomenikom. Čeprav smo tu in tam začutili kaplje dežja, nismo nič marali za
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Ko sem hodil v peti razred, smo bili v Sloveniji. Dobro sem se počutil, a nekaj
mi je manjkalo. Pogrešal sem dom, družino in svoj rojstni kraj. V naši druži-
ni smo mama, oče, jaz in bratec. Živimo skupaj, delamo načrte, premagujemo
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s tistimi sošolci, ki si sami odklenejo vhodna vrata in si za družbo prižgejo
radio ali televizor. Mislim, da sva z bratom zaradi tega bogatejša in srečnejša
kot drugi. Dom pa je lahko varno zavetje samo takrat, ko se spoštujejo vsi
družinski člani med seboj. Prepričan sem, da večina ljudi odrašča v takšnem
domu in se zato pozneje rada vrača v domači kraj. Tu se srečujejo s svojimi
sorodniki, s prijatelji, z naravo, ki so jo vzljubili. Zaradi vsega tega je slovo od
doma vedno težko.

Žolt Bajzek (vsa 3 besedila: časopis Porabje, 1995)

Tata je najprej tata 
in sem jaz njegov sin.
Takrat odpreva vsa vrata
igrišč in trgovin.

Sicer je tata v službi
in hodi na delo vsak dan.
A meni pojejo ptički,
ker sem še ciciban.

Tata je važna oseba, 
ker je velik, močan.
Vendar ga, kadar je treba,
premagam, četudi sam.

Včasih piše čudne račune
in kot računar je strog.
Takrat me nič ne razume
in kar tako pošlje v kot.

Kaj vse je tata

Mama mu pravi tata
in srček, a včasih slon.
A meni je najbolj všeč tata,
ko je moj bojni konj.

Tone Pavček

Vsaka domovina ima svoje nebo

Učenci smo se v razredu pogovarjali oziroma razmišljali o tem, kaj komu
pomeni domovina:

• rojstno hišo, kjer stanujem;
• vas, kjer živim;
• mojo družino, sorodnike, prijatelje;
• šolo, kjer se učim, kjer sem se naučil prve črke in zapisal prve besede;
• državo, kjer se počutim varno;
• tukaj sem doma, tukaj sem se rodil, tukaj sem odrastel, tukaj hočem posta-

ti človek.

Kot Milena Batič pravi v svoji lepi pesmi „... vsaka domovina ima svojo
besedo, kdor jo razume, ve: tu sem doma.”

Prosimo vas, razmišljajte tudi vi o domovini in zapišite svoja občutja!

Viktorija, Gabor, Jože in Andraš (časopis Porabje, 1998)

Domovina se zame začne doma, v našem domu. Imam dobre starše, ki skrbijo
zame, da imam toplo stanovanje, hrano, obleko in vse, kar potrebujem. V vasi
hodim v šolo in se učim. Tukaj hočem postati dober človek. To mi pomeni
domovina.

Balaž Bajzek (časopis Porabje, 1998)
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Črviva pesem

O-zgodba

Po otoku hodi osel, išče oves in je bodeče neže. Po otoku hodi tudi oven in
išče ohrovt. Po pomoti tudi oven poje bodečo nežo in od bolečine poskoči kot
neumen. „Ojoj! Prejoj! Moj ubogi gobec!” toži in oddrvi proti obrežju. Ob
morju počepne in pomoli svoj občutljivi in opečeni ježik v vodo. Čepi torej
oven ob morju in do opoldne moli jezik v vodo. Opoldne morje z oseko odkri-
je dno, in ko oven ves omotičen zleze pokonci, vidi v plitvi vodi ogromen
ovoj. „Ho!” veselo poskoči in hoče ovoj odnesti. Tudi osel je videl ovoj in tudi
osel hoče ovoj odnesti. „Ovoj je moj!” vpije oven. „Moj! Obožujem ovoje!”
vpije osel. V tem trenutku prileti ogromen orel in – hop – odnese ovoj v viši-
no. Osel obstrmi in oven omedli od groze. To se zdi orlu zelo smešno in se
posmeji: „Ohohoho!” Pri tem odpre kljun, ovoj pa čofne v globoko modro
morje.

Polonca Kovač

KJER SE PREPIRATA DVA, TRETJI DOBIČEK IMA.

Mljask! Skoz luknjo skoz lupino
zleze Micko v mandarino.

S sokom hlastno se naslaja
in, ker mu okus ugaja,
v enem krhlju si postelje
in še ženko not pripelje.

Potlej imata dosti otrok,
vsi sesajo slastni sok
in bolj pridno ko sesajo,
večje sobice imajo.

Če pa grejo se lovit,
morajo sploh jest in pit,
da si prostor naredijo,
kjer potem lahko norijo.

Krhlji so tako vse tanjši
in, ko zraste otrok najmanjši
in izseli se družina,
je polprazna mandarina.

Ta, ki v roko jo dobi,
se presneto razjezi:
„Kdo mi v sadje hodi v zelje?!
Kdo pred mano pride in melje?!”

A Micko, uren in pregnan,
z družino je že daleč stran.

Andrej Rozman Roza

Micika v püngradi

Micika v püngradi rauž’ce beré,
fantič paj mimo gre pa njoj veli,
trgaj mi raužice, delaj mi pušliček,
te boš ti moja vsigdar.

Jaz pa že rauž’ce natrgano mam,
pušlič bi delala, paj ga ne znam,
sviler bom kupila, pušlič bom delala,
pridi si po n’ga zvečer.

Porabska ljudska
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Družina, domovina

V svoji hiši rad stanujem:
berem, pišem, se igram ...
Kadar hočem, zaprem duri
in sem sam.

V svoji hiši rad stanujem:
jočem, sanjam, se smejim ...
Kadar hočem, odprem duri,
te povabim in se s tabo veselim.

Prijatelj navadno sedi
v isti klopi
in gleda enake reči
kot ti.
Prijatelj se nikoli
ne zmoti
in ne reče besede,
ki boli.
Prijatelj je tisti,
ki čaka,
ko vse drugo zbeži.
Prijatelj je tisti,
ki nikolina tebi
ne preizkuša pesti.
In končno,
pravi prijatelj
je vedno tam,
kamor ne upaš sam.

Saša Vegri

Prijatelj

Moj prijatelj

Madžarski pregovor pravi, da ptico spoznamo po perju, človeka pa po pri-
jatelju. Zato si prijatelje moramo dobro izbrati. Jaz imam več prijateljev.
Najboljšega bi rad predstavil.

Ima svetle kodraste lase, je visok in suh. Njegove modre oči večkrat
mežikajo. Po navadi je lepo in čisto oblečen. Če je storil kaj slabega in ga kre-
gajo, zardi. Zelo dobrodušen je, vse rad da in vsakemu rad pomaga. Meni tudi
večkrat pomaga, če česa ne vem. Ko sem bolan, vedno pride k meni in mi
pokaže naloge. Dobro se uči, kljub temu pa se zgodi, da se ne pripravi tako,
kot bi bilo potrebno. Zanimajo ga tudi „državne zadeve”. Rad gleda poročila,
česa večina otrok ne mara. Zato ve več o svetu kot mi. Aktivno dela v lutkovni
skupini. Rad se igra, kolesari, pomaga staršem.

Takih prijateljev bi rad imel čim več.
Kristian Mižer (časopis Porabje, 1995)
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Črviva pesem

O-zgodba

Po otoku hodi osel, išče oves in je bodeče neže. Po otoku hodi tudi oven in
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morju počepne in pomoli svoj občutljivi in opečeni ježik v vodo. Čepi torej
oven ob morju in do opoldne moli jezik v vodo. Opoldne morje z oseko odkri-
je dno, in ko oven ves omotičen zleze pokonci, vidi v plitvi vodi ogromen
ovoj. „Ho!” veselo poskoči in hoče ovoj odnesti. Tudi osel je videl ovoj in tudi
osel hoče ovoj odnesti. „Ovoj je moj!” vpije oven. „Moj! Obožujem ovoje!”
vpije osel. V tem trenutku prileti ogromen orel in – hop – odnese ovoj v viši-
no. Osel obstrmi in oven omedli od groze. To se zdi orlu zelo smešno in se
posmeji: „Ohohoho!” Pri tem odpre kljun, ovoj pa čofne v globoko modro
morje.

Polonca Kovač

KJER SE PREPIRATA DVA, TRETJI DOBIČEK IMA.

Mljask! Skoz luknjo skoz lupino
zleze Micko v mandarino.

S sokom hlastno se naslaja
in, ker mu okus ugaja,
v enem krhlju si postelje
in še ženko not pripelje.

Potlej imata dosti otrok,
vsi sesajo slastni sok
in bolj pridno ko sesajo,
večje sobice imajo.

Če pa grejo se lovit,
morajo sploh jest in pit,
da si prostor naredijo,
kjer potem lahko norijo.

Krhlji so tako vse tanjši
in, ko zraste otrok najmanjši
in izseli se družina,
je polprazna mandarina.

Ta, ki v roko jo dobi,
se presneto razjezi:
„Kdo mi v sadje hodi v zelje?!
Kdo pred mano pride in melje?!”

A Micko, uren in pregnan,
z družino je že daleč stran.

Andrej Rozman Roza

Micika v püngradi

Micika v püngradi rauž’ce beré,
fantič paj mimo gre pa njoj veli,
trgaj mi raužice, delaj mi pušliček,
te boš ti moja vsigdar.

Jaz pa že rauž’ce natrgano mam,
pušlič bi delala, paj ga ne znam,
sviler bom kupila, pušlič bom delala,
pridi si po n’ga zvečer.

Porabska ljudska
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Moj prijatelj

Madžarski pregovor pravi, da ptico spoznamo po perju, človeka pa po pri-
jatelju. Zato si prijatelje moramo dobro izbrati. Jaz imam več prijateljev.
Najboljšega bi rad predstavil.

Ima svetle kodraste lase, je visok in suh. Njegove modre oči večkrat
mežikajo. Po navadi je lepo in čisto oblečen. Če je storil kaj slabega in ga kre-
gajo, zardi. Zelo dobrodušen je, vse rad da in vsakemu rad pomaga. Meni tudi
večkrat pomaga, če česa ne vem. Ko sem bolan, vedno pride k meni in mi
pokaže naloge. Dobro se uči, kljub temu pa se zgodi, da se ne pripravi tako,
kot bi bilo potrebno. Zanimajo ga tudi „državne zadeve”. Rad gleda poročila,
česa večina otrok ne mara. Zato ve več o svetu kot mi. Aktivno dela v lutkovni
skupini. Rad se igra, kolesari, pomaga staršem.

Takih prijateljev bi rad imel čim več.
Kristian Mižer (časopis Porabje, 1995)
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Črviva pesem

O-zgodba

Po otoku hodi osel, išče oves in je bodeče neže. Po otoku hodi tudi oven in
išče ohrovt. Po pomoti tudi oven poje bodečo nežo in od bolečine poskoči kot
neumen. „Ojoj! Prejoj! Moj ubogi gobec!” toži in oddrvi proti obrežju. Ob
morju počepne in pomoli svoj občutljivi in opečeni ježik v vodo. Čepi torej
oven ob morju in do opoldne moli jezik v vodo. Opoldne morje z oseko odkri-
je dno, in ko oven ves omotičen zleze pokonci, vidi v plitvi vodi ogromen
ovoj. „Ho!” veselo poskoči in hoče ovoj odnesti. Tudi osel je videl ovoj in tudi
osel hoče ovoj odnesti. „Ovoj je moj!” vpije oven. „Moj! Obožujem ovoje!”
vpije osel. V tem trenutku prileti ogromen orel in – hop – odnese ovoj v viši-
no. Osel obstrmi in oven omedli od groze. To se zdi orlu zelo smešno in se
posmeji: „Ohohoho!” Pri tem odpre kljun, ovoj pa čofne v globoko modro
morje.

Polonca Kovač

KJER SE PREPIRATA DVA, TRETJI DOBIČEK IMA.

Mljask! Skoz luknjo skoz lupino
zleze Micko v mandarino.

S sokom hlastno se naslaja
in, ker mu okus ugaja,
v enem krhlju si postelje
in še ženko not pripelje.

Potlej imata dosti otrok,
vsi sesajo slastni sok
in bolj pridno ko sesajo,
večje sobice imajo.

Če pa grejo se lovit,
morajo sploh jest in pit,
da si prostor naredijo,
kjer potem lahko norijo.

Krhlji so tako vse tanjši
in, ko zraste otrok najmanjši
in izseli se družina,
je polprazna mandarina.

Ta, ki v roko jo dobi,
se presneto razjezi:
„Kdo mi v sadje hodi v zelje?!
Kdo pred mano pride in melje?!”

A Micko, uren in pregnan,
z družino je že daleč stran.

Andrej Rozman Roza

Micika v püngradi

Micika v püngradi rauž’ce beré,
fantič paj mimo gre pa njoj veli,
trgaj mi raužice, delaj mi pušliček,
te boš ti moja vsigdar.

Jaz pa že rauž’ce natrgano mam,
pušlič bi delala, paj ga ne znam,
sviler bom kupila, pušlič bom delala,
pridi si po n’ga zvečer.

Porabska ljudska
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Družina, domovina

V svoji hiši rad stanujem:
berem, pišem, se igram ...
Kadar hočem, zaprem duri
in sem sam.

V svoji hiši rad stanujem:
jočem, sanjam, se smejim ...
Kadar hočem, odprem duri,
te povabim in se s tabo veselim.

Prijatelj navadno sedi
v isti klopi
in gleda enake reči
kot ti.
Prijatelj se nikoli
ne zmoti
in ne reče besede,
ki boli.
Prijatelj je tisti,
ki čaka,
ko vse drugo zbeži.
Prijatelj je tisti,
ki nikolina tebi
ne preizkuša pesti.
In končno,
pravi prijatelj
je vedno tam,
kamor ne upaš sam.

Saša Vegri

Prijatelj

Moj prijatelj

Madžarski pregovor pravi, da ptico spoznamo po perju, človeka pa po pri-
jatelju. Zato si prijatelje moramo dobro izbrati. Jaz imam več prijateljev.
Najboljšega bi rad predstavil.

Ima svetle kodraste lase, je visok in suh. Njegove modre oči večkrat
mežikajo. Po navadi je lepo in čisto oblečen. Če je storil kaj slabega in ga kre-
gajo, zardi. Zelo dobrodušen je, vse rad da in vsakemu rad pomaga. Meni tudi
večkrat pomaga, če česa ne vem. Ko sem bolan, vedno pride k meni in mi
pokaže naloge. Dobro se uči, kljub temu pa se zgodi, da se ne pripravi tako,
kot bi bilo potrebno. Zanimajo ga tudi „državne zadeve”. Rad gleda poročila,
česa večina otrok ne mara. Zato ve več o svetu kot mi. Aktivno dela v lutkovni
skupini. Rad se igra, kolesari, pomaga staršem.

Takih prijateljev bi rad imel čim več.
Kristian Mižer (časopis Porabje, 1995)

49-64:65-80.qxd  9/4/2009  11:08 AM  Page 62

6350

Črviva pesem

O-zgodba

Po otoku hodi osel, išče oves in je bodeče neže. Po otoku hodi tudi oven in
išče ohrovt. Po pomoti tudi oven poje bodečo nežo in od bolečine poskoči kot
neumen. „Ojoj! Prejoj! Moj ubogi gobec!” toži in oddrvi proti obrežju. Ob
morju počepne in pomoli svoj občutljivi in opečeni ježik v vodo. Čepi torej
oven ob morju in do opoldne moli jezik v vodo. Opoldne morje z oseko odkri-
je dno, in ko oven ves omotičen zleze pokonci, vidi v plitvi vodi ogromen
ovoj. „Ho!” veselo poskoči in hoče ovoj odnesti. Tudi osel je videl ovoj in tudi
osel hoče ovoj odnesti. „Ovoj je moj!” vpije oven. „Moj! Obožujem ovoje!”
vpije osel. V tem trenutku prileti ogromen orel in – hop – odnese ovoj v viši-
no. Osel obstrmi in oven omedli od groze. To se zdi orlu zelo smešno in se
posmeji: „Ohohoho!” Pri tem odpre kljun, ovoj pa čofne v globoko modro
morje.

Polonca Kovač

KJER SE PREPIRATA DVA, TRETJI DOBIČEK IMA.

Mljask! Skoz luknjo skoz lupino
zleze Micko v mandarino.

S sokom hlastno se naslaja
in, ker mu okus ugaja,
v enem krhlju si postelje
in še ženko not pripelje.

Potlej imata dosti otrok,
vsi sesajo slastni sok
in bolj pridno ko sesajo,
večje sobice imajo.

Če pa grejo se lovit,
morajo sploh jest in pit,
da si prostor naredijo,
kjer potem lahko norijo.

Krhlji so tako vse tanjši
in, ko zraste otrok najmanjši
in izseli se družina,
je polprazna mandarina.

Ta, ki v roko jo dobi,
se presneto razjezi:
„Kdo mi v sadje hodi v zelje?!
Kdo pred mano pride in melje?!”

A Micko, uren in pregnan,
z družino je že daleč stran.

Andrej Rozman Roza

Micika v püngradi

Micika v püngradi rauž’ce beré,
fantič paj mimo gre pa njoj veli,
trgaj mi raužice, delaj mi pušliček,
te boš ti moja vsigdar.

Jaz pa že rauž’ce natrgano mam,
pušlič bi delala, paj ga ne znam,
sviler bom kupila, pušlič bom delala,
pridi si po n’ga zvečer.

Porabska ljudska

49-64:65-80.qxd  9/4/2009  11:07 AM  Page 50

5162

Družina, domovina

V svoji hiši rad stanujem:
berem, pišem, se igram ...
Kadar hočem, zaprem duri
in sem sam.

V svoji hiši rad stanujem:
jočem, sanjam, se smejim ...
Kadar hočem, odprem duri,
te povabim in se s tabo veselim.

Prijatelj navadno sedi
v isti klopi
in gleda enake reči
kot ti.
Prijatelj se nikoli
ne zmoti
in ne reče besede,
ki boli.
Prijatelj je tisti,
ki čaka,
ko vse drugo zbeži.
Prijatelj je tisti,
ki nikolina tebi
ne preizkuša pesti.
In končno,
pravi prijatelj
je vedno tam,
kamor ne upaš sam.

Saša Vegri

Prijatelj

Moj prijatelj

Madžarski pregovor pravi, da ptico spoznamo po perju, človeka pa po pri-
jatelju. Zato si prijatelje moramo dobro izbrati. Jaz imam več prijateljev.
Najboljšega bi rad predstavil.

Ima svetle kodraste lase, je visok in suh. Njegove modre oči večkrat
mežikajo. Po navadi je lepo in čisto oblečen. Če je storil kaj slabega in ga kre-
gajo, zardi. Zelo dobrodušen je, vse rad da in vsakemu rad pomaga. Meni tudi
večkrat pomaga, če česa ne vem. Ko sem bolan, vedno pride k meni in mi
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Rešitev je v zmanjšanju količine ter v ponovni uporabi odpadkov. Večino
odpadkov se s predelavo da ponovno uporabiti To imenujemo recikliranje.
Steklo, papir, kovine in organske snovi je mogoče v celoti ponovno uporabiti.
Plastiko pa zelo težko ponovno predelamo. Za uspešno recikliranje je zelo
pomembno, da so odpadki med seboj ločeni.

Sami lahko poskrbimo za gospodinjske ali bio odpadke, kot so: ostanki
hrane, trava, listje, lubje, različne rastline z vrta. Dajemo jih v posebej priprav -
ljen kompostnik ali kar na kup, kjer razpadejo. Iz njih nastane kompost to je
rahla črna zemlja, ki je odlično gnojilo za rastline.

Zbirali smo star papir in železo

Naša učiteljica Ibolya nam je rekla, naj zbiramo star papir in železo. V petek ob
enih smo se zbrali pred šolo. Zbirali smo se po razredih. Učenci smo tekmovali
med seboj. Hitro smo šli od hiše do hiše. Veseli smo bili, če smo veliko dobili.
Za zbran papir bomo dobili denar. Porabili ga bomo za izlet. Z zbira njem stare-
ga papirja in železa čuvamo naravo.

Norbert Gyeček (časopis Porabje, 1996)

Z/ž-zgodba

Za vasjo živi žabec Zdravko in ta se je zaljubil v lepo žabo Živo. Vsak večer
ji je pisal pismo. Rad pa je pozabljal strešice, zato je pismo vedno še enkrat
prebral in naredil vse možne strešice. Tole je njegovo pismo:

Komar Jože je pismo oddal Živi. Ko ga je prebrala, kar ni vedela, o kakšnih
žemljah in žimi govori Zdravko.

Polonca Kovač

URA ZAMUJENA NE VRNE SE NOBENA.

Ali veš?

Nevarni odpadki se morajo zbirati na posebnem prostoru.
Nevarni odpadki so: ostanki zdra vil, prazne baterije, ostanki barv, čistil in

olj. Ne smemo jih vreči v navaden zabojnik, ker so strupeni in škodljivi. Večino
teh odpadkov varno uničijo.

Ali veš?

Rabljene odpadne gume odpeljejo v cementarno in jih v pečeh sežgejo. Pri
tem nastane velika vročina, ki jo uporabijo za izdevalo cementa.

Ali veš?

Velikanski kup predmetov, ki jih ljude ne potrebujejo več, se imenuje kosovni
odpad.

To se večji predmeti: preproge, po hiš tvo, stari televizorji, hladilniki, štedilni-
ki, kolesa, avtomobili in drugo. Med nji mi je mnogo uporabnih od pad kov.
Smetarji jih razvrstijo in odpeljejo v predelavo.

49-64:65-80.qxd  9/4/2009  11:07 AM  Page 64

6580

Pomlad

Ena ptička priletela,
ena drobna ptičica,
in je prav lepo zapela,
ena drobna ptičica.

O pomladi je zapela,
ko bo gnezdo spletala,
ko bo trav’ca zelenela,
zelenela lipica.
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ko bo gnezdo spletala,
ko bo trav’ca zelenela,
zelenela lipica.
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Prišla je pomlad

Prišla je pomlad. Topli sončni žarki so raztopili še zadnji sneg. Sneženi možje,
ki so jih pozimi delali otroci, so postajali vse manjši in manjši. Na koncu so
bili le velike luže. Pomlad je najlepši letni čas. Narava zeleni, cvetijo drevesa
in prve spomladanske cvetlice: teloh, zvončki, trobentice, mačice, vijolice,
podlesne vetrnice in druge. Pomladni meseci so: marec, april in maj. Aprilu
rečemo tudi muhasti april, saj je v tem mesecu vreme zelo spremenljivo.

Sonce sije vedno močneje, dnevi so topli, gozdovi postajajo zeleni. Spom -
ladi je mnogo dela na poljih, vrtovih in v sadovnjakih. Ljudje čistijo na ravo,
orjejo polja, pripravljajo zemljo za sajenje in sejanje. Sadijo krompir, koruzo,
buče in sončnice, sejejo pšenico, ječmen, oves. Naše mame zelo pridno dela-
jo na vrtovih. Sadijo česen, čebulo, fižol, grah, sejejo solato, peteršilj, zeleno,
različne cvetlice. Ko več ne zmrzuje, posadijo na gredice sadike zelja,
paradižnika, paprike in cvetače, pa tudi semena kumar in bučk. Zelenjava je
dobra in zdrava hrana, saj nam da mnogo vitaminov in mineralov.

Spomladi se vrnejo ptice selivke: lastovke, štorklje in škorci. Popravijo stara
gnezda in nas razveseljujejo s svojim petjem.

Otroci komaj čakamo pomlad, saj je to čas izletov in piknikov. Radi se spre-
hajamo, igramo nogomet, kolesarimo in potujemo. Šolsko leto se končuje,
težko čakamo počitnice.

Iz zidne razpoke
martinček pokuka:
Saj bo že skoraj pomlad!
V zeleno razkošje
se regrat oblači:
Saj bo že skoraj pomlad!

Pokazal martinček
še repek bo soncu:
tedaj bo že prava pomlad.
Ko regrat bo cvetje
čebelam ponudil:
tedaj bo že prava pomlad.

Zora Saksida

Sonce vabi

Pogovor

Učiteljica: Danes se bomo pogovarjali o delu in poklicih. O tem že veliko
veste, zato boste govorili vi. Tomaž, še vedno nameravaš postati
astronavt?

Tomaž: Ne, ne bom astronavt. Šel bom v računalniško srednjo šolo. Želim
postati računalniški programer.

Učiteljica: Lepo, Tomaž, hvala. Klara, kaj boš pa ti, ko boš velika? In kaj si
želela biti, ko si bila majhna?

Klara: Ko sem bila majhna, oh, saj mi je nerodno povedati, sem želela
postati filmska igralka. To me več ne veseli. Šla bom v ekonom-
sko srednjo, rada bi postala ekonomski tehnik, no, tajnica. 

Učiteljica: Peter, kaj boš pa ti?
Peter: Veste, jaz bom pa lončar. Delal bom najlepše lonce, sklede,

krožnike.
Učiteljica: Krasno, Peter! Lončarstvo v Porabju ne bo zamrlo. Imamo veliko

lepih poklicev, kjer so potrebne pridne roke.
Erika: Učiteljica, je tudi kmet poklic?
Učiteljica: Seveda je to poklic. Če hočemo dobro kmetovati, je najbolje, da

gremo v srednjo kmetijsko šolo in se tam vse naučimo. Tako bomo
res dobro kmetovali. In katere poklice še poznamo?

Šolski zvonec je naznanil konec ure. Učenci so dobili le še domačo nalogo.
Tudi vi jo boste. In kakšen bo naslov? Jasno! Nekaj o delu in poklicih.

Pridni rokodelci

Kdor kovača videl ni,
ta naj se pri nas uči:
bunka, bunka, bunka, bom,
kujem žeblje za naš dom.

Za mizarja pojdeš ti,
žagaj naglo kakor mi:
žiga, žaga, žiga, oj 
žagajte zdaj vsi z menoj!

Kdor krojača ne pozna,
z nami nitko naj suklja:
šiva, šiva, šiva, oj 
ni več strgan jopič moj!

Tu pleskar se naš smehlja,
pleskati prav dobro zna:
pleska, pleska, pleska, hoj 
in pobarva nosek tvoj.

Vida Taufer
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Pomlad

Ptička v gozdu je zapela, Sonce se je prebudilo,
da si spet želi pomlad. obsijalo mrzli svet.

Pesem z vetrom je hitela Stari muc na vrt je smuknil,
čisto tja do sončnih vrat. šel je sončne žarke štet.

Anja Štefan

April, april!

Mreža leti čez žogo,
na nogavice si nataknem nogo.

Posoda mamo pomiva,
mačka se pred miško skriva.

Razredi v učencih sedijo,
dobre ocene si otroke želijo.

Na sliki visi stena,
oče je od mame žena.

Čas nam kaže uro,
vsako jajce nese kuro.

Kaj mislite, se je pripetilo?
Prvi april je. To se je zgodilo.

Spet se v našem vrtu,
češnja preoblači,
z dežjem se umiva,
z vetrom se krtači,

a pomlad ki takšno
lepo krilo šiva,
da je prav zaresno
hčerka navoščljiva.

Kdo je, se sprašuje,
dal ji tole krilo,
kje so zanj kupili
takšno lepo svilo,

Češnja v belem

Delo in poklici

V 6. razredu se pri uri slovenskega jezika učenci in učiteljica pogovarjajo o
delu in poklicih. Skoraj vsi učenci so se že odločili, kam bodo šli po končani
osnovni šoli. Ko so bili v prvem ali drugem razredu, so imeli zelo zanimive
poklicne želje: Peter je hotel postati predsednik države, Tomaž bi bil astronavt,
Žuža stevardesa, Klara filmska igralka, Erika pa pevka. Kdo bo pa delal? To
vprašanje jim je večkrat postavil učitelj slovenščine, ki jim je razložil, da
predsednik države ni poklic, ampak funkcija. In o kakšnih poklicih se pogo-
varjajo danes? Poslušajmo!
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Prišla je pomlad

Prišla je pomlad. Topli sončni žarki so raztopili še zadnji sneg. Sneženi možje,
ki so jih pozimi delali otroci, so postajali vse manjši in manjši. Na koncu so
bili le velike luže. Pomlad je najlepši letni čas. Narava zeleni, cvetijo drevesa
in prve spomladanske cvetlice: teloh, zvončki, trobentice, mačice, vijolice,
podlesne vetrnice in druge. Pomladni meseci so: marec, april in maj. Aprilu
rečemo tudi muhasti april, saj je v tem mesecu vreme zelo spremenljivo.

Sonce sije vedno močneje, dnevi so topli, gozdovi postajajo zeleni. Spom -
ladi je mnogo dela na poljih, vrtovih in v sadovnjakih. Ljudje čistijo na ravo,
orjejo polja, pripravljajo zemljo za sajenje in sejanje. Sadijo krompir, koruzo,
buče in sončnice, sejejo pšenico, ječmen, oves. Naše mame zelo pridno dela-
jo na vrtovih. Sadijo česen, čebulo, fižol, grah, sejejo solato, peteršilj, zeleno,
različne cvetlice. Ko več ne zmrzuje, posadijo na gredice sadike zelja,
paradižnika, paprike in cvetače, pa tudi semena kumar in bučk. Zelenjava je
dobra in zdrava hrana, saj nam da mnogo vitaminov in mineralov.

Spomladi se vrnejo ptice selivke: lastovke, štorklje in škorci. Popravijo stara
gnezda in nas razveseljujejo s svojim petjem.

Otroci komaj čakamo pomlad, saj je to čas izletov in piknikov. Radi se spre-
hajamo, igramo nogomet, kolesarimo in potujemo. Šolsko leto se končuje,
težko čakamo počitnice.

Iz zidne razpoke
martinček pokuka:
Saj bo že skoraj pomlad!
V zeleno razkošje
se regrat oblači:
Saj bo že skoraj pomlad!

Pokazal martinček
še repek bo soncu:
tedaj bo že prava pomlad.
Ko regrat bo cvetje
čebelam ponudil:
tedaj bo že prava pomlad.

Zora Saksida

Sonce vabi

Pogovor

Učiteljica: Danes se bomo pogovarjali o delu in poklicih. O tem že veliko
veste, zato boste govorili vi. Tomaž, še vedno nameravaš postati
astronavt?

Tomaž: Ne, ne bom astronavt. Šel bom v računalniško srednjo šolo. Želim
postati računalniški programer.

Učiteljica: Lepo, Tomaž, hvala. Klara, kaj boš pa ti, ko boš velika? In kaj si
želela biti, ko si bila majhna?

Klara: Ko sem bila majhna, oh, saj mi je nerodno povedati, sem želela
postati filmska igralka. To me več ne veseli. Šla bom v ekonom-
sko srednjo, rada bi postala ekonomski tehnik, no, tajnica. 

Učiteljica: Peter, kaj boš pa ti?
Peter: Veste, jaz bom pa lončar. Delal bom najlepše lonce, sklede,

krožnike.
Učiteljica: Krasno, Peter! Lončarstvo v Porabju ne bo zamrlo. Imamo veliko

lepih poklicev, kjer so potrebne pridne roke.
Erika: Učiteljica, je tudi kmet poklic?
Učiteljica: Seveda je to poklic. Če hočemo dobro kmetovati, je najbolje, da

gremo v srednjo kmetijsko šolo in se tam vse naučimo. Tako bomo
res dobro kmetovali. In katere poklice še poznamo?

Šolski zvonec je naznanil konec ure. Učenci so dobili le še domačo nalogo.
Tudi vi jo boste. In kakšen bo naslov? Jasno! Nekaj o delu in poklicih.

Pridni rokodelci

Kdor kovača videl ni,
ta naj se pri nas uči:
bunka, bunka, bunka, bom,
kujem žeblje za naš dom.

Za mizarja pojdeš ti,
žagaj naglo kakor mi:
žiga, žaga, žiga, oj 
žagajte zdaj vsi z menoj!

Kdor krojača ne pozna,
z nami nitko naj suklja:
šiva, šiva, šiva, oj 
ni več strgan jopič moj!

Tu pleskar se naš smehlja,
pleskati prav dobro zna:
pleska, pleska, pleska, hoj 
in pobarva nosek tvoj.

Vida Taufer
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Češnja v belem

Delo in poklici

V 6. razredu se pri uri slovenskega jezika učenci in učiteljica pogovarjajo o
delu in poklicih. Skoraj vsi učenci so se že odločili, kam bodo šli po končani
osnovni šoli. Ko so bili v prvem ali drugem razredu, so imeli zelo zanimive
poklicne želje: Peter je hotel postati predsednik države, Tomaž bi bil astronavt,
Žuža stevardesa, Klara filmska igralka, Erika pa pevka. Kdo bo pa delal? To
vprašanje jim je večkrat postavil učitelj slovenščine, ki jim je razložil, da
predsednik države ni poklic, ampak funkcija. In o kakšnih poklicih se pogo-
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buče in sončnice, sejejo pšenico, ječmen, oves. Naše mame zelo pridno dela-
jo na vrtovih. Sadijo česen, čebulo, fižol, grah, sejejo solato, peteršilj, zeleno,
različne cvetlice. Ko več ne zmrzuje, posadijo na gredice sadike zelja,
paradižnika, paprike in cvetače, pa tudi semena kumar in bučk. Zelenjava je
dobra in zdrava hrana, saj nam da mnogo vitaminov in mineralov.

Spomladi se vrnejo ptice selivke: lastovke, štorklje in škorci. Popravijo stara
gnezda in nas razveseljujejo s svojim petjem.

Otroci komaj čakamo pomlad, saj je to čas izletov in piknikov. Radi se spre-
hajamo, igramo nogomet, kolesarimo in potujemo. Šolsko leto se končuje,
težko čakamo počitnice.

Iz zidne razpoke
martinček pokuka:
Saj bo že skoraj pomlad!
V zeleno razkošje
se regrat oblači:
Saj bo že skoraj pomlad!

Pokazal martinček
še repek bo soncu:
tedaj bo že prava pomlad.
Ko regrat bo cvetje
čebelam ponudil:
tedaj bo že prava pomlad.

Zora Saksida

Sonce vabi

Pogovor

Učiteljica: Danes se bomo pogovarjali o delu in poklicih. O tem že veliko
veste, zato boste govorili vi. Tomaž, še vedno nameravaš postati
astronavt?

Tomaž: Ne, ne bom astronavt. Šel bom v računalniško srednjo šolo. Želim
postati računalniški programer.

Učiteljica: Lepo, Tomaž, hvala. Klara, kaj boš pa ti, ko boš velika? In kaj si
želela biti, ko si bila majhna?

Klara: Ko sem bila majhna, oh, saj mi je nerodno povedati, sem želela
postati filmska igralka. To me več ne veseli. Šla bom v ekonom-
sko srednjo, rada bi postala ekonomski tehnik, no, tajnica. 

Učiteljica: Peter, kaj boš pa ti?
Peter: Veste, jaz bom pa lončar. Delal bom najlepše lonce, sklede,

krožnike.
Učiteljica: Krasno, Peter! Lončarstvo v Porabju ne bo zamrlo. Imamo veliko

lepih poklicev, kjer so potrebne pridne roke.
Erika: Učiteljica, je tudi kmet poklic?
Učiteljica: Seveda je to poklic. Če hočemo dobro kmetovati, je najbolje, da

gremo v srednjo kmetijsko šolo in se tam vse naučimo. Tako bomo
res dobro kmetovali. In katere poklice še poznamo?

Šolski zvonec je naznanil konec ure. Učenci so dobili le še domačo nalogo.
Tudi vi jo boste. In kakšen bo naslov? Jasno! Nekaj o delu in poklicih.

Pridni rokodelci

Kdor kovača videl ni,
ta naj se pri nas uči:
bunka, bunka, bunka, bom,
kujem žeblje za naš dom.

Za mizarja pojdeš ti,
žagaj naglo kakor mi:
žiga, žaga, žiga, oj 
žagajte zdaj vsi z menoj!

Kdor krojača ne pozna,
z nami nitko naj suklja:
šiva, šiva, šiva, oj 
ni več strgan jopič moj!

Tu pleskar se naš smehlja,
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in pobarva nosek tvoj.
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žiga, žaga, žiga, oj 
žagajte zdaj vsi z menoj!

Kdor krojača ne pozna,
z nami nitko naj suklja:
šiva, šiva, šiva, oj 
ni več strgan jopič moj!

Tu pleskar se naš smehlja,
pleskati prav dobro zna:
pleska, pleska, pleska, hoj 
in pobarva nosek tvoj.

Vida Taufer
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Pomlad

Ptička v gozdu je zapela, Sonce se je prebudilo,
da si spet želi pomlad. obsijalo mrzli svet.

Pesem z vetrom je hitela Stari muc na vrt je smuknil,
čisto tja do sončnih vrat. šel je sončne žarke štet.

Anja Štefan

April, april!

Mreža leti čez žogo,
na nogavice si nataknem nogo.

Posoda mamo pomiva,
mačka se pred miško skriva.

Razredi v učencih sedijo,
dobre ocene si otroke želijo.

Na sliki visi stena,
oče je od mame žena.

Čas nam kaže uro,
vsako jajce nese kuro.

Kaj mislite, se je pripetilo?
Prvi april je. To se je zgodilo.

Spet se v našem vrtu,
češnja preoblači,
z dežjem se umiva,
z vetrom se krtači,

a pomlad ki takšno
lepo krilo šiva,
da je prav zaresno
hčerka navoščljiva.

Kdo je, se sprašuje,
dal ji tole krilo,
kje so zanj kupili
takšno lepo svilo,

Češnja v belem

Delo in poklici

V 6. razredu se pri uri slovenskega jezika učenci in učiteljica pogovarjajo o
delu in poklicih. Skoraj vsi učenci so se že odločili, kam bodo šli po končani
osnovni šoli. Ko so bili v prvem ali drugem razredu, so imeli zelo zanimive
poklicne želje: Peter je hotel postati predsednik države, Tomaž bi bil astronavt,
Žuža stevardesa, Klara filmska igralka, Erika pa pevka. Kdo bo pa delal? To
vprašanje jim je večkrat postavil učitelj slovenščine, ki jim je razložil, da
predsednik države ni poklic, ampak funkcija. In o kakšnih poklicih se pogo-
varjajo danes? Poslušajmo!
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Žarek in polž

Zlati žarek je švignil kakor puščica mimo slinastega polža in se zakrohotal:
„Kakšen počasnež si! Preden boš prilezel na vrtnarjeve solate, bom jaz že na
skrajnem robu vesolja.” Potem se je pognal med zvezde in puščal za seboj
mili jarde in milijarde kilometrov. Toda bolj ko je drvel, večje je postajalo
neskončno vsemirje, ki se je še kar naprej širilo. Razočaran zaradi svojega
poraza je začel naglo bledeti, dokler se ni ustavil in ugasnil.

Polž je medtem prilezel do solate in z zadovoljstvom objedel njene najbolj
sočne liste. „Naglica ni vse, je brundal sam pri sebi. „Z vztrajnostjo, čeprav
počasi, tudi lahko prideš do cilja, seveda, če je le-ta pravilno izbran. Žarek pa
je bil nespameten. Ker se je z vso ihto gnal za nemogočim, je opešal prej, pre-
den je dosegel cilj, ki si ga je zastavil.”

Vojan Tihomir Arhar

Voda

Voda je od sile važna,
ker je
tudi v suši vlažna.
Zato, ker je vedno mlada
in ker se ne ubije,
četudi z neba pada.

Zvonimir Balog

Košnja

Oče je s kosilnico pokosil že pol travnika. Za njim so ostale dolge redi. Oče
je za trenutek ustavil kosilnico, si obrisal znojno čelo in rekel: „Pojdita in
pograbita robove in ograbek!”

Andrej in Matej sta vzela grablje in pograbila travo iz kotanj in senc in jo
zvlekla na sonce, da se bo hitreje posušila. Zagledala sta kosca, ki je neutrud -
ljivo zamahoval s koso. S pasu mu je visel oselnik, v katerem je visel brus. Na
robu travnika sta zagledala še klepalnik in klepec.

„Glej, Matej! Ko je bil oče še majhen, so še vse travnike kosili s kosami. Na
dan košnje so kosci prišli na travnike že pred svitom in so vriskali, da so pre-
budili vso vas.”
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ali se je sama
naučila tkati,
ali pa nemara
so doma bogati?

Gleda in modruje:
vem, pomlad je mama:
tudi moja včasih
zame šiva sama,

ampak kdo je očka?
Očka? Tam v sinjini
nad gorami sonce
žvenketa s cekini...

Lojze Krakar

Sprtolejtje blüzi ide,
vse se njemi veseli,
vsaka ftica lejpo poje,
daj pod zrakom lejpo je.

Človek pa je mlad, veseli,
malo dni ešče živi,
komaj če je v dvajstom leti,
vse že njega žalosti.

Rejsan baude prav veseli,
eti sprtolejšnji čas,
mi pa bomo vendrak mogli,
zdaj odvandrati od vas.

Porabska ljudska

Sprtolejtje blüzi ide

Delo: Kdo? Kaj? Kje? Kako?

Polje čaka že orača,
delo zjutraj se začne,
dan kot pisana pahljača
pridnim zgodaj se odpre.

Nekaj očka ti pomaga,
nekaj čisto sam storiš,
dobra volja vse premaga,
ti pa pridno se učiš.

Kaj vse moraš postoriti
preko dneva do noči?
Na pahljači slikoviti
dan zariše sto reči.

65-80:65-80.qxd  9/4/2009  11:09 AM  Page 68

69

Žarek in polž

Zlati žarek je švignil kakor puščica mimo slinastega polža in se zakrohotal:
„Kakšen počasnež si! Preden boš prilezel na vrtnarjeve solate, bom jaz že na
skrajnem robu vesolja.” Potem se je pognal med zvezde in puščal za seboj
mili jarde in milijarde kilometrov. Toda bolj ko je drvel, večje je postajalo
neskončno vsemirje, ki se je še kar naprej širilo. Razočaran zaradi svojega
poraza je začel naglo bledeti, dokler se ni ustavil in ugasnil.

Polž je medtem prilezel do solate in z zadovoljstvom objedel njene najbolj
sočne liste. „Naglica ni vse, je brundal sam pri sebi. „Z vztrajnostjo, čeprav
počasi, tudi lahko prideš do cilja, seveda, če je le-ta pravilno izbran. Žarek pa
je bil nespameten. Ker se je z vso ihto gnal za nemogočim, je opešal prej, pre-
den je dosegel cilj, ki si ga je zastavil.”

Vojan Tihomir Arhar

Voda

Voda je od sile važna,
ker je
tudi v suši vlažna.
Zato, ker je vedno mlada
in ker se ne ubije,
četudi z neba pada.

Zvonimir Balog

Košnja

Oče je s kosilnico pokosil že pol travnika. Za njim so ostale dolge redi. Oče
je za trenutek ustavil kosilnico, si obrisal znojno čelo in rekel: „Pojdita in
pograbita robove in ograbek!”

Andrej in Matej sta vzela grablje in pograbila travo iz kotanj in senc in jo
zvlekla na sonce, da se bo hitreje posušila. Zagledala sta kosca, ki je neutrud -
ljivo zamahoval s koso. S pasu mu je visel oselnik, v katerem je visel brus. Na
robu travnika sta zagledala še klepalnik in klepec.

„Glej, Matej! Ko je bil oče še majhen, so še vse travnike kosili s kosami. Na
dan košnje so kosci prišli na travnike že pred svitom in so vriskali, da so pre-
budili vso vas.”

65-80:65-80.qxd  9/4/2009  11:09 AM  Page 76

7768

ali se je sama
naučila tkati,
ali pa nemara
so doma bogati?

Gleda in modruje:
vem, pomlad je mama:
tudi moja včasih
zame šiva sama,

ampak kdo je očka?
Očka? Tam v sinjini
nad gorami sonce
žvenketa s cekini...

Lojze Krakar

Sprtolejtje blüzi ide,
vse se njemi veseli,
vsaka ftica lejpo poje,
daj pod zrakom lejpo je.

Človek pa je mlad, veseli,
malo dni ešče živi,
komaj če je v dvajstom leti,
vse že njega žalosti.

Rejsan baude prav veseli,
eti sprtolejšnji čas,
mi pa bomo vendrak mogli,
zdaj odvandrati od vas.

Porabska ljudska

Sprtolejtje blüzi ide

Delo: Kdo? Kaj? Kje? Kako?

Polje čaka že orača,
delo zjutraj se začne,
dan kot pisana pahljača
pridnim zgodaj se odpre.

Nekaj očka ti pomaga,
nekaj čisto sam storiš,
dobra volja vse premaga,
ti pa pridno se učiš.

Kaj vse moraš postoriti
preko dneva do noči?
Na pahljači slikoviti
dan zariše sto reči.

65-80:65-80.qxd  9/4/2009  11:09 AM  Page 68

Pozdravljena slovenscina_TK_CT-3122.indd   68 2014.06.03.   11:17:03



69

Žarek in polž

Zlati žarek je švignil kakor puščica mimo slinastega polža in se zakrohotal:
„Kakšen počasnež si! Preden boš prilezel na vrtnarjeve solate, bom jaz že na
skrajnem robu vesolja.” Potem se je pognal med zvezde in puščal za seboj
mili jarde in milijarde kilometrov. Toda bolj ko je drvel, večje je postajalo
neskončno vsemirje, ki se je še kar naprej širilo. Razočaran zaradi svojega
poraza je začel naglo bledeti, dokler se ni ustavil in ugasnil.

Polž je medtem prilezel do solate in z zadovoljstvom objedel njene najbolj
sočne liste. „Naglica ni vse, je brundal sam pri sebi. „Z vztrajnostjo, čeprav
počasi, tudi lahko prideš do cilja, seveda, če je le-ta pravilno izbran. Žarek pa
je bil nespameten. Ker se je z vso ihto gnal za nemogočim, je opešal prej, pre-
den je dosegel cilj, ki si ga je zastavil.”

Vojan Tihomir Arhar

Voda

Voda je od sile važna,
ker je
tudi v suši vlažna.
Zato, ker je vedno mlada
in ker se ne ubije,
četudi z neba pada.

Zvonimir Balog

Košnja

Oče je s kosilnico pokosil že pol travnika. Za njim so ostale dolge redi. Oče
je za trenutek ustavil kosilnico, si obrisal znojno čelo in rekel: „Pojdita in
pograbita robove in ograbek!”

Andrej in Matej sta vzela grablje in pograbila travo iz kotanj in senc in jo
zvlekla na sonce, da se bo hitreje posušila. Zagledala sta kosca, ki je neutrud -
ljivo zamahoval s koso. S pasu mu je visel oselnik, v katerem je visel brus. Na
robu travnika sta zagledala še klepalnik in klepec.

„Glej, Matej! Ko je bil oče še majhen, so še vse travnike kosili s kosami. Na
dan košnje so kosci prišli na travnike že pred svitom in so vriskali, da so pre-
budili vso vas.”

65-80:65-80.qxd  9/4/2009  11:09 AM  Page 76

7768

ali se je sama
naučila tkati,
ali pa nemara
so doma bogati?

Gleda in modruje:
vem, pomlad je mama:
tudi moja včasih
zame šiva sama,

ampak kdo je očka?
Očka? Tam v sinjini
nad gorami sonce
žvenketa s cekini...

Lojze Krakar

Sprtolejtje blüzi ide,
vse se njemi veseli,
vsaka ftica lejpo poje,
daj pod zrakom lejpo je.

Človek pa je mlad, veseli,
malo dni ešče živi,
komaj če je v dvajstom leti,
vse že njega žalosti.

Rejsan baude prav veseli,
eti sprtolejšnji čas,
mi pa bomo vendrak mogli,
zdaj odvandrati od vas.

Porabska ljudska

Sprtolejtje blüzi ide

Delo: Kdo? Kaj? Kje? Kako?

Polje čaka že orača,
delo zjutraj se začne,
dan kot pisana pahljača
pridnim zgodaj se odpre.

Nekaj očka ti pomaga,
nekaj čisto sam storiš,
dobra volja vse premaga,
ti pa pridno se učiš.

Kaj vse moraš postoriti
preko dneva do noči?
Na pahljači slikoviti
dan zariše sto reči.

65-80:65-80.qxd  9/4/2009  11:09 AM  Page 68

69

Žarek in polž

Zlati žarek je švignil kakor puščica mimo slinastega polža in se zakrohotal:
„Kakšen počasnež si! Preden boš prilezel na vrtnarjeve solate, bom jaz že na
skrajnem robu vesolja.” Potem se je pognal med zvezde in puščal za seboj
mili jarde in milijarde kilometrov. Toda bolj ko je drvel, večje je postajalo
neskončno vsemirje, ki se je še kar naprej širilo. Razočaran zaradi svojega
poraza je začel naglo bledeti, dokler se ni ustavil in ugasnil.

Polž je medtem prilezel do solate in z zadovoljstvom objedel njene najbolj
sočne liste. „Naglica ni vse, je brundal sam pri sebi. „Z vztrajnostjo, čeprav
počasi, tudi lahko prideš do cilja, seveda, če je le-ta pravilno izbran. Žarek pa
je bil nespameten. Ker se je z vso ihto gnal za nemogočim, je opešal prej, pre-
den je dosegel cilj, ki si ga je zastavil.”

Vojan Tihomir Arhar

Voda

Voda je od sile važna,
ker je
tudi v suši vlažna.
Zato, ker je vedno mlada
in ker se ne ubije,
četudi z neba pada.

Zvonimir Balog

Košnja

Oče je s kosilnico pokosil že pol travnika. Za njim so ostale dolge redi. Oče
je za trenutek ustavil kosilnico, si obrisal znojno čelo in rekel: „Pojdita in
pograbita robove in ograbek!”

Andrej in Matej sta vzela grablje in pograbila travo iz kotanj in senc in jo
zvlekla na sonce, da se bo hitreje posušila. Zagledala sta kosca, ki je neutrud -
ljivo zamahoval s koso. S pasu mu je visel oselnik, v katerem je visel brus. Na
robu travnika sta zagledala še klepalnik in klepec.

„Glej, Matej! Ko je bil oče še majhen, so še vse travnike kosili s kosami. Na
dan košnje so kosci prišli na travnike že pred svitom in so vriskali, da so pre-
budili vso vas.”

65-80:65-80.qxd  9/4/2009  11:09 AM  Page 76

7768

ali se je sama
naučila tkati,
ali pa nemara
so doma bogati?

Gleda in modruje:
vem, pomlad je mama:
tudi moja včasih
zame šiva sama,

ampak kdo je očka?
Očka? Tam v sinjini
nad gorami sonce
žvenketa s cekini...

Lojze Krakar

Sprtolejtje blüzi ide,
vse se njemi veseli,
vsaka ftica lejpo poje,
daj pod zrakom lejpo je.

Človek pa je mlad, veseli,
malo dni ešče živi,
komaj če je v dvajstom leti,
vse že njega žalosti.

Rejsan baude prav veseli,
eti sprtolejšnji čas,
mi pa bomo vendrak mogli,
zdaj odvandrati od vas.

Porabska ljudska

Sprtolejtje blüzi ide

Delo: Kdo? Kaj? Kje? Kako?

Polje čaka že orača,
delo zjutraj se začne,
dan kot pisana pahljača
pridnim zgodaj se odpre.

Nekaj očka ti pomaga,
nekaj čisto sam storiš,
dobra volja vse premaga,
ti pa pridno se učiš.

Kaj vse moraš postoriti
preko dneva do noči?
Na pahljači slikoviti
dan zariše sto reči.

65-80:65-80.qxd  9/4/2009  11:09 AM  Page 68

Pozdravljena slovenscina_TK_CT-3122.indd   69 2014.06.03.   11:17:03



7174

Pomladanske vremenske napovedi – pregovori

Kar sušca (marca) zeleni,
se rado posuši.

Igrajo v sušcu se mušice,
aprila vzemi rokavice!

Če je moker april,
bo kmet veliko pridelkov dobil.

Če se aprila vreme smeje,
se bo kisalo pozneje.

Slana v začetku maja
zoritvi sadja nagaja.

Pomlad

Zala ptica vrh grmiča:
Je pomlad!
Še vodica sred gozdiča:
Je pomlad!
Beli cvet v zeleni trati:
Je pomlad!
Z neba sončni žarki zlati:
Je pomlad!
Zala ptica vrh grmiča,
še vodica sred gozdiča,
beli cvet v zeleni trati,
z neba sončni žarki zlati,
so srce ogreli moje,
da srce še moje poje:
Je pomlad!

Danilo Gorinšek

„Mamica,
danes je tvoj praznik!
Želim ti vsega,
kar si sama
najbolj želiš.
A poleg tega 
ti obljubljam,
da bom priden,
da se bom učil,
pač vse, kar se le da
dobrega storiti,
za vse se bom potrudil!”

Oči so mu od vneme
kar sijale.

„Pa še tole bi ti ponudil!
Vem, da cvetje si vedno
rada imela.
Saj ga boš vzela?”
Za hrbtom skrit šopek
nageljnov rdečih
ji je potisnil v roke,
se ji v krilo skobacal,
presenečeni, presrečni,
cmok, poljubček
sladek kot bombonček dal,
na uho pa ji pošepnil
kakor tajnost
za kak skrit zaklad:
„Mamica 
imam te rad!”

Franc Princ

Mamici!
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„Skoraj bi bil pokosil zajčje gnezdo,” je rekel oče.
Pes Volk je divje poskakoval okrog njega.
Na travnik je prišla še Barbara. V naročju je prinesla velik šop poljskih

cvetlic: marjetice, regrat, hermeliko, gosjo travo, materino dušico, mlečnik,
mak... Sedla je k njima in se ni mogla nagledati zajčka.

Tudi naslednji dan je sonce še močno pripekalo, tako da se je seno lepo
posušilo. Oče je bil zadovoljen. Andrej in Matej sta grabila seno v dolge redi,
oče pa ga je pobiral z nakladalnikom in ga vozil domov na skedenj, kjer ga je
s puhalnikom zmetal na svisli. Barbara je pestovala zajčka, mu nabirala slad-
ko deteljo. Volk pa je leno ležal v senci.

Smiljan Rozman

Trije metulji

Po trati so letali trije metulji. Eden je bil rdeč, drugi bel, tretji rumen.
Imeli so se radi. Skupaj so letali, skupaj sedali na cvetove, skupaj hodili spat. 
Nekoč je začelo deževati.

Metulji so zleteli k rdečemu maku in ga prosili:
„Skrij nas v svoj cvet, da se ne zmočimo!”
Mak je rekel: „Rdečega skrijem, ostala zletita drugam!”
Rdeči metulj je odvrnil: „Če ne vzameš vseh treh, tudi jaz ne stopim pod

tvojo streho.”
Metulji so zleteli k beli liliji in jo prosili: „Skrij nas v svoj cvet, da se ne

zmočimo!”
Lilija je rekla: „Belega vzamem, ostala poletita drugam!”
Beli je dejal: „Če ne vzameš vseh treh, tudi jaz ne stopim pod tvojo streho.”
Metulji so zleteli k rumenemu tulipanu in prosili: „Skrij nas v svoj cvet, da

se ne zmočimo!”
Toda tulipan je rekel: „Rumenega skrijem, ostala poletita drugam!”
Rumeni pa je odvrnil: „Če ne vzameš vseh treh, tudi jaz ne stopim pod tvojo

streho.”
Takrat so se pretrgali oblaki. Prikazalo se je sonce. Nasmehnilo se je vsemu

svetu. Metulji so se posušili. Spet so skupno poletavali s cveta na cvet.

Češka ljudska pripovedka

Z/Ž zgodba (nadaljevanje)

Žaba Živa je žabcu Zdravku napisala odgovor na njegovo pismo, pa raje ni
naredila nobene strešice, da tudi njeno pismo ne bi bilo tako smešno.

Polonca Kovač

ZRNO DO ZRNA – POGAČA, 
KAMEN DO KAMNA – PALAČA.
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nageljnov rdečih
ji je potisnil v roke,
se ji v krilo skobacal,
presenečeni, presrečni,
cmok, poljubček
sladek kot bombonček dal,
na uho pa ji pošepnil
kakor tajnost
za kak skrit zaklad:
„Mamica 
imam te rad!”

Franc Princ

Mamici!
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„Skoraj bi bil pokosil zajčje gnezdo,” je rekel oče.
Pes Volk je divje poskakoval okrog njega.
Na travnik je prišla še Barbara. V naročju je prinesla velik šop poljskih

cvetlic: marjetice, regrat, hermeliko, gosjo travo, materino dušico, mlečnik,
mak... Sedla je k njima in se ni mogla nagledati zajčka.

Tudi naslednji dan je sonce še močno pripekalo, tako da se je seno lepo
posušilo. Oče je bil zadovoljen. Andrej in Matej sta grabila seno v dolge redi,
oče pa ga je pobiral z nakladalnikom in ga vozil domov na skedenj, kjer ga je
s puhalnikom zmetal na svisli. Barbara je pestovala zajčka, mu nabirala slad-
ko deteljo. Volk pa je leno ležal v senci.

Smiljan Rozman

Trije metulji

Po trati so letali trije metulji. Eden je bil rdeč, drugi bel, tretji rumen.
Imeli so se radi. Skupaj so letali, skupaj sedali na cvetove, skupaj hodili spat. 
Nekoč je začelo deževati.

Metulji so zleteli k rdečemu maku in ga prosili:
„Skrij nas v svoj cvet, da se ne zmočimo!”
Mak je rekel: „Rdečega skrijem, ostala zletita drugam!”
Rdeči metulj je odvrnil: „Če ne vzameš vseh treh, tudi jaz ne stopim pod

tvojo streho.”
Metulji so zleteli k beli liliji in jo prosili: „Skrij nas v svoj cvet, da se ne

zmočimo!”
Lilija je rekla: „Belega vzamem, ostala poletita drugam!”
Beli je dejal: „Če ne vzameš vseh treh, tudi jaz ne stopim pod tvojo streho.”
Metulji so zleteli k rumenemu tulipanu in prosili: „Skrij nas v svoj cvet, da

se ne zmočimo!”
Toda tulipan je rekel: „Rumenega skrijem, ostala poletita drugam!”
Rumeni pa je odvrnil: „Če ne vzameš vseh treh, tudi jaz ne stopim pod tvojo

streho.”
Takrat so se pretrgali oblaki. Prikazalo se je sonce. Nasmehnilo se je vsemu

svetu. Metulji so se posušili. Spet so skupno poletavali s cveta na cvet.

Češka ljudska pripovedka

Z/Ž zgodba (nadaljevanje)

Žaba Živa je žabcu Zdravku napisala odgovor na njegovo pismo, pa raje ni
naredila nobene strešice, da tudi njeno pismo ne bi bilo tako smešno.

Polonca Kovač

ZRNO DO ZRNA – POGAČA, 
KAMEN DO KAMNA – PALAČA.
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Pomladanske vremenske napovedi – pregovori

Kar sušca (marca) zeleni,
se rado posuši.

Igrajo v sušcu se mušice,
aprila vzemi rokavice!

Če je moker april,
bo kmet veliko pridelkov dobil.

Če se aprila vreme smeje,
se bo kisalo pozneje.

Slana v začetku maja
zoritvi sadja nagaja.

Pomlad

Zala ptica vrh grmiča:
Je pomlad!
Še vodica sred gozdiča:
Je pomlad!
Beli cvet v zeleni trati:
Je pomlad!
Z neba sončni žarki zlati:
Je pomlad!
Zala ptica vrh grmiča,
še vodica sred gozdiča,
beli cvet v zeleni trati,
z neba sončni žarki zlati,
so srce ogreli moje,
da srce še moje poje:
Je pomlad!

Danilo Gorinšek

„Mamica,
danes je tvoj praznik!
Želim ti vsega,
kar si sama
najbolj želiš.
A poleg tega 
ti obljubljam,
da bom priden,
da se bom učil,
pač vse, kar se le da
dobrega storiti,
za vse se bom potrudil!”

Oči so mu od vneme
kar sijale.

„Pa še tole bi ti ponudil!
Vem, da cvetje si vedno
rada imela.
Saj ga boš vzela?”
Za hrbtom skrit šopek
nageljnov rdečih
ji je potisnil v roke,
se ji v krilo skobacal,
presenečeni, presrečni,
cmok, poljubček
sladek kot bombonček dal,
na uho pa ji pošepnil
kakor tajnost
za kak skrit zaklad:
„Mamica 
imam te rad!”

Franc Princ

Mamici!
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streho.”
Takrat so se pretrgali oblaki. Prikazalo se je sonce. Nasmehnilo se je vsemu

svetu. Metulji so se posušili. Spet so skupno poletavali s cveta na cvet.

Češka ljudska pripovedka

Z/Ž zgodba (nadaljevanje)

Žaba Živa je žabcu Zdravku napisala odgovor na njegovo pismo, pa raje ni
naredila nobene strešice, da tudi njeno pismo ne bi bilo tako smešno.

Polonca Kovač
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Velika noč

„Tingel  tangel  bom  bom,” je potrkavalo na fari.
Mati je stopila na prag in poklicala: „Otroci, pridite, da nesemo k

blagoslovu!”
Leško, Peter in Marjanica so pritekli z vrta. Prijeli so se za krilo matere, ki

jih je odvedla v hišo.
Na mizi je stal pisan jerbas. Otroci so zlezli na klop, se naslonili na mizo in

gledali. Mati je skladala v jerbas. 
„Vidite, kolač  to je krona Kristusova.”
„Jagnje  Jezus je bil nedolžno jagnje, za nas darovano.”
„In pirhi  rdeče kaplje božje krvi.”
„In tu korenine hrena  trije bridki žeblji.”
Tako je razlagala mati, pregrnila jerbas s pisanim prtom in ga zadela na

glavo. Potem so šli.
„Tingel  tangel  bom  bom,” je prepevalo po vsem zraku. Bandera je plapo -

lala v vetru. „Aleluja!” je odmevalo po polju. 
Mati se je vrnila z otroki od vstajenja in blagoslova. Tedaj je vzel oče nož,

prekrižal kolač in odrezal. Dal je dva kosa vsakemu in dva pirha vsakemu. 
„Kaj boš sedaj, Petrček?” je vprašala mati.
„Vse bom pojedel,” je rekel Peter.
„Kaj boš ti, Leško?”
„Danes en kos, jutri en kos.”
„In ti, Marjanica?”
Marjanica pa je rekla: „Pol kosa pojem danes, pol ga pojem jutri. Enega pa

ponesem v bajto ubogim gostačem. Nič niso nesli k blagoslovu, ko nimajo.”
„To je lepo, Marjanica,” spregovori oče.
Leško gleda, Peter gleda.
„Jaz tudi, jaz tudi,” se oglasita oba.
Hitro vzamejo otroci vsak svoj kos in gredo v bajto.
Siromaki v bajti so večerjali krompir v oblicah.
„Nate, nate,” so jim ponudili prišleki kolača.
Ubožčkom se je samo smejalo od veselja. Zasadili so lačne zobke v beli,

sladki kolač.
Njih mati, vdova Jera, je od radosti jokala.
Otroci so se vrnili domov. Preko polja je še vedno donelo: „Tingel  tangel

bom  bom.” Otroci so poslušali glas velikonočnih zvonov. V njihovih srcih pa
je bilo veselo, kot da jih sam Bog hvali za njihovo dobro dejanje.

Fran Saleški Finžgar

jerbas – okrogla košara z ravnim dnom in majhnima ročajema
kolač – velikonočni kruh iz bele moke
bandera – prapor, zastava
gostač – nekoč na kmetih, tisti, ki je stanoval v tuji, najeti hiši in hodil

delat h gospodarju (danes bi rekli najemnik npr. stanovanja)

Maj

Oj, za hramom, belim hramom,
trata je ozelenela  
le zakaj?

Na tej trati zeleneči Na tej jablani cvetoči
jablana je zacvetela drobna ptička je zapela:
le zakaj? Maj je, maj! 

Danilo Gorinšek

Pravljica o ljubezni 
med tulipanom in vrtnico

Pomlad se je razcvetela v vsej svoji krasoti.
Na trati sta se zaljubljeno gledala tulipan in vrtnica.
Toda med njima je raslo bodičasto grmovje.
Naj sta se še tako trudila, v vetru se, zaradi hudobnega grmičevja, nista

mogla objeti in poljubiti.
Metulji so jima nosili pošto. Dolga ljubezenska pisma so bila to. A hrepe-

nenje je ostalo hrepenenje. 
Bodičasto grmovje se je razraslo tako hitro, da se nista več niti videla.
V jeseni so se cvetovi tulipana in vrtnice usuli na travo.
Veter jih je pomešal.
In glej, naslednjo pomlad je bila trata polna zaljubljenih parov, tulipanov in

vrtnic.
Franjo Frančič
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le zakaj?

Na tej trati zeleneči Na tej jablani cvetoči
jablana je zacvetela drobna ptička je zapela:
le zakaj? Maj je, maj! 
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Pravljica o ljubezni 
med tulipanom in vrtnico

Pomlad se je razcvetela v vsej svoji krasoti.
Na trati sta se zaljubljeno gledala tulipan in vrtnica.
Toda med njima je raslo bodičasto grmovje.
Naj sta se še tako trudila, v vetru se, zaradi hudobnega grmičevja, nista

mogla objeti in poljubiti.
Metulji so jima nosili pošto. Dolga ljubezenska pisma so bila to. A hrepe-

nenje je ostalo hrepenenje. 
Bodičasto grmovje se je razraslo tako hitro, da se nista več niti videla.
V jeseni so se cvetovi tulipana in vrtnice usuli na travo.
Veter jih je pomešal.
In glej, naslednjo pomlad je bila trata polna zaljubljenih parov, tulipanov in

vrtnic.
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„Skoraj bi bil pokosil zajčje gnezdo,” je rekel oče.
Pes Volk je divje poskakoval okrog njega.
Na travnik je prišla še Barbara. V naročju je prinesla velik šop poljskih

cvetlic: marjetice, regrat, hermeliko, gosjo travo, materino dušico, mlečnik,
mak... Sedla je k njima in se ni mogla nagledati zajčka.

Tudi naslednji dan je sonce še močno pripekalo, tako da se je seno lepo
posušilo. Oče je bil zadovoljen. Andrej in Matej sta grabila seno v dolge redi,
oče pa ga je pobiral z nakladalnikom in ga vozil domov na skedenj, kjer ga je
s puhalnikom zmetal na svisli. Barbara je pestovala zajčka, mu nabirala slad-
ko deteljo. Volk pa je leno ležal v senci.

Smiljan Rozman

Trije metulji

Po trati so letali trije metulji. Eden je bil rdeč, drugi bel, tretji rumen.
Imeli so se radi. Skupaj so letali, skupaj sedali na cvetove, skupaj hodili spat. 
Nekoč je začelo deževati.

Metulji so zleteli k rdečemu maku in ga prosili:
„Skrij nas v svoj cvet, da se ne zmočimo!”
Mak je rekel: „Rdečega skrijem, ostala zletita drugam!”
Rdeči metulj je odvrnil: „Če ne vzameš vseh treh, tudi jaz ne stopim pod

tvojo streho.”
Metulji so zleteli k beli liliji in jo prosili: „Skrij nas v svoj cvet, da se ne

zmočimo!”
Lilija je rekla: „Belega vzamem, ostala poletita drugam!”
Beli je dejal: „Če ne vzameš vseh treh, tudi jaz ne stopim pod tvojo streho.”
Metulji so zleteli k rumenemu tulipanu in prosili: „Skrij nas v svoj cvet, da

se ne zmočimo!”
Toda tulipan je rekel: „Rumenega skrijem, ostala poletita drugam!”
Rumeni pa je odvrnil: „Če ne vzameš vseh treh, tudi jaz ne stopim pod tvojo

streho.”
Takrat so se pretrgali oblaki. Prikazalo se je sonce. Nasmehnilo se je vsemu

svetu. Metulji so se posušili. Spet so skupno poletavali s cveta na cvet.

Češka ljudska pripovedka

Z/Ž zgodba (nadaljevanje)

Žaba Živa je žabcu Zdravku napisala odgovor na njegovo pismo, pa raje ni
naredila nobene strešice, da tudi njeno pismo ne bi bilo tako smešno.

Polonca Kovač

ZRNO DO ZRNA – POGAČA, 
KAMEN DO KAMNA – PALAČA.
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Pomladanske vremenske napovedi – pregovori

Kar sušca (marca) zeleni,
se rado posuši.

Igrajo v sušcu se mušice,
aprila vzemi rokavice!

Če je moker april,
bo kmet veliko pridelkov dobil.

Če se aprila vreme smeje,
se bo kisalo pozneje.

Slana v začetku maja
zoritvi sadja nagaja.

Pomlad

Zala ptica vrh grmiča:
Je pomlad!
Še vodica sred gozdiča:
Je pomlad!
Beli cvet v zeleni trati:
Je pomlad!
Z neba sončni žarki zlati:
Je pomlad!
Zala ptica vrh grmiča,
še vodica sred gozdiča,
beli cvet v zeleni trati,
z neba sončni žarki zlati,
so srce ogreli moje,
da srce še moje poje:
Je pomlad!

Danilo Gorinšek

„Mamica,
danes je tvoj praznik!
Želim ti vsega,
kar si sama
najbolj želiš.
A poleg tega 
ti obljubljam,
da bom priden,
da se bom učil,
pač vse, kar se le da
dobrega storiti,
za vse se bom potrudil!”

Oči so mu od vneme
kar sijale.

„Pa še tole bi ti ponudil!
Vem, da cvetje si vedno
rada imela.
Saj ga boš vzela?”
Za hrbtom skrit šopek
nageljnov rdečih
ji je potisnil v roke,
se ji v krilo skobacal,
presenečeni, presrečni,
cmok, poljubček
sladek kot bombonček dal,
na uho pa ji pošepnil
kakor tajnost
za kak skrit zaklad:
„Mamica 
imam te rad!”

Franc Princ

Mamici!
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„Skoraj bi bil pokosil zajčje gnezdo,” je rekel oče.
Pes Volk je divje poskakoval okrog njega.
Na travnik je prišla še Barbara. V naročju je prinesla velik šop poljskih
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s puhalnikom zmetal na svisli. Barbara je pestovala zajčka, mu nabirala slad-
ko deteljo. Volk pa je leno ležal v senci.

Smiljan Rozman

Trije metulji

Po trati so letali trije metulji. Eden je bil rdeč, drugi bel, tretji rumen.
Imeli so se radi. Skupaj so letali, skupaj sedali na cvetove, skupaj hodili spat. 
Nekoč je začelo deževati.

Metulji so zleteli k rdečemu maku in ga prosili:
„Skrij nas v svoj cvet, da se ne zmočimo!”
Mak je rekel: „Rdečega skrijem, ostala zletita drugam!”
Rdeči metulj je odvrnil: „Če ne vzameš vseh treh, tudi jaz ne stopim pod
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ali se je sama
naučila tkati,
ali pa nemara
so doma bogati?

Gleda in modruje:
vem, pomlad je mama:
tudi moja včasih
zame šiva sama,

ampak kdo je očka?
Očka? Tam v sinjini
nad gorami sonce
žvenketa s cekini...

Lojze Krakar

Sprtolejtje blüzi ide,
vse se njemi veseli,
vsaka ftica lejpo poje,
daj pod zrakom lejpo je.

Človek pa je mlad, veseli,
malo dni ešče živi,
komaj če je v dvajstom leti,
vse že njega žalosti.

Rejsan baude prav veseli,
eti sprtolejšnji čas,
mi pa bomo vendrak mogli,
zdaj odvandrati od vas.

Porabska ljudska

Sprtolejtje blüzi ide

Delo: Kdo? Kaj? Kje? Kako?

Polje čaka že orača,
delo zjutraj se začne,
dan kot pisana pahljača
pridnim zgodaj se odpre.

Nekaj očka ti pomaga,
nekaj čisto sam storiš,
dobra volja vse premaga,
ti pa pridno se učiš.

Kaj vse moraš postoriti
preko dneva do noči?
Na pahljači slikoviti
dan zariše sto reči.
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Prišla je pomlad

Prišla je pomlad. Topli sončni žarki so raztopili še zadnji sneg. Sneženi možje,
ki so jih pozimi delali otroci, so postajali vse manjši in manjši. Na koncu so
bili le velike luže. Pomlad je najlepši letni čas. Narava zeleni, cvetijo drevesa
in prve spomladanske cvetlice: teloh, zvončki, trobentice, mačice, vijolice,
podlesne vetrnice in druge. Pomladni meseci so: marec, april in maj. Aprilu
rečemo tudi muhasti april, saj je v tem mesecu vreme zelo spremenljivo.

Sonce sije vedno močneje, dnevi so topli, gozdovi postajajo zeleni. Spom -
ladi je mnogo dela na poljih, vrtovih in v sadovnjakih. Ljudje čistijo na ravo,
orjejo polja, pripravljajo zemljo za sajenje in sejanje. Sadijo krompir, koruzo,
buče in sončnice, sejejo pšenico, ječmen, oves. Naše mame zelo pridno dela-
jo na vrtovih. Sadijo česen, čebulo, fižol, grah, sejejo solato, peteršilj, zeleno,
različne cvetlice. Ko več ne zmrzuje, posadijo na gredice sadike zelja,
paradižnika, paprike in cvetače, pa tudi semena kumar in bučk. Zelenjava je
dobra in zdrava hrana, saj nam da mnogo vitaminov in mineralov.

Spomladi se vrnejo ptice selivke: lastovke, štorklje in škorci. Popravijo stara
gnezda in nas razveseljujejo s svojim petjem.

Otroci komaj čakamo pomlad, saj je to čas izletov in piknikov. Radi se spre-
hajamo, igramo nogomet, kolesarimo in potujemo. Šolsko leto se končuje,
težko čakamo počitnice.

Iz zidne razpoke
martinček pokuka:
Saj bo že skoraj pomlad!
V zeleno razkošje
se regrat oblači:
Saj bo že skoraj pomlad!

Pokazal martinček
še repek bo soncu:
tedaj bo že prava pomlad.
Ko regrat bo cvetje
čebelam ponudil:
tedaj bo že prava pomlad.

Zora Saksida

Sonce vabi

Pogovor

Učiteljica: Danes se bomo pogovarjali o delu in poklicih. O tem že veliko
veste, zato boste govorili vi. Tomaž, še vedno nameravaš postati
astronavt?

Tomaž: Ne, ne bom astronavt. Šel bom v računalniško srednjo šolo. Želim
postati računalniški programer.

Učiteljica: Lepo, Tomaž, hvala. Klara, kaj boš pa ti, ko boš velika? In kaj si
želela biti, ko si bila majhna?

Klara: Ko sem bila majhna, oh, saj mi je nerodno povedati, sem želela
postati filmska igralka. To me več ne veseli. Šla bom v ekonom-
sko srednjo, rada bi postala ekonomski tehnik, no, tajnica. 

Učiteljica: Peter, kaj boš pa ti?
Peter: Veste, jaz bom pa lončar. Delal bom najlepše lonce, sklede,

krožnike.
Učiteljica: Krasno, Peter! Lončarstvo v Porabju ne bo zamrlo. Imamo veliko

lepih poklicev, kjer so potrebne pridne roke.
Erika: Učiteljica, je tudi kmet poklic?
Učiteljica: Seveda je to poklic. Če hočemo dobro kmetovati, je najbolje, da

gremo v srednjo kmetijsko šolo in se tam vse naučimo. Tako bomo
res dobro kmetovali. In katere poklice še poznamo?

Šolski zvonec je naznanil konec ure. Učenci so dobili le še domačo nalogo.
Tudi vi jo boste. In kakšen bo naslov? Jasno! Nekaj o delu in poklicih.

Pridni rokodelci

Kdor kovača videl ni,
ta naj se pri nas uči:
bunka, bunka, bunka, bom,
kujem žeblje za naš dom.

Za mizarja pojdeš ti,
žagaj naglo kakor mi:
žiga, žaga, žiga, oj 
žagajte zdaj vsi z menoj!

Kdor krojača ne pozna,
z nami nitko naj suklja:
šiva, šiva, šiva, oj 
ni več strgan jopič moj!

Tu pleskar se naš smehlja,
pleskati prav dobro zna:
pleska, pleska, pleska, hoj 
in pobarva nosek tvoj.

Vida Taufer
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Pomlad

Ptička v gozdu je zapela, Sonce se je prebudilo,
da si spet želi pomlad. obsijalo mrzli svet.

Pesem z vetrom je hitela Stari muc na vrt je smuknil,
čisto tja do sončnih vrat. šel je sončne žarke štet.

Anja Štefan

April, april!

Mreža leti čez žogo,
na nogavice si nataknem nogo.

Posoda mamo pomiva,
mačka se pred miško skriva.

Razredi v učencih sedijo,
dobre ocene si otroke želijo.

Na sliki visi stena,
oče je od mame žena.

Čas nam kaže uro,
vsako jajce nese kuro.

Kaj mislite, se je pripetilo?
Prvi april je. To se je zgodilo.

Spet se v našem vrtu,
češnja preoblači,
z dežjem se umiva,
z vetrom se krtači,

a pomlad ki takšno
lepo krilo šiva,
da je prav zaresno
hčerka navoščljiva.

Kdo je, se sprašuje,
dal ji tole krilo,
kje so zanj kupili
takšno lepo svilo,

Češnja v belem

Delo in poklici

V 6. razredu se pri uri slovenskega jezika učenci in učiteljica pogovarjajo o
delu in poklicih. Skoraj vsi učenci so se že odločili, kam bodo šli po končani
osnovni šoli. Ko so bili v prvem ali drugem razredu, so imeli zelo zanimive
poklicne želje: Peter je hotel postati predsednik države, Tomaž bi bil astronavt,
Žuža stevardesa, Klara filmska igralka, Erika pa pevka. Kdo bo pa delal? To
vprašanje jim je večkrat postavil učitelj slovenščine, ki jim je razložil, da
predsednik države ni poklic, ampak funkcija. In o kakšnih poklicih se pogo-
varjajo danes? Poslušajmo!
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Učiteljica: Lepo, Tomaž, hvala. Klara, kaj boš pa ti, ko boš velika? In kaj si
želela biti, ko si bila majhna?

Klara: Ko sem bila majhna, oh, saj mi je nerodno povedati, sem želela
postati filmska igralka. To me več ne veseli. Šla bom v ekonom-
sko srednjo, rada bi postala ekonomski tehnik, no, tajnica. 

Učiteljica: Peter, kaj boš pa ti?
Peter: Veste, jaz bom pa lončar. Delal bom najlepše lonce, sklede,

krožnike.
Učiteljica: Krasno, Peter! Lončarstvo v Porabju ne bo zamrlo. Imamo veliko

lepih poklicev, kjer so potrebne pridne roke.
Erika: Učiteljica, je tudi kmet poklic?
Učiteljica: Seveda je to poklic. Če hočemo dobro kmetovati, je najbolje, da

gremo v srednjo kmetijsko šolo in se tam vse naučimo. Tako bomo
res dobro kmetovali. In katere poklice še poznamo?

Šolski zvonec je naznanil konec ure. Učenci so dobili le še domačo nalogo.
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Pomlad

Ena ptička priletela,
ena drobna ptičica,
in je prav lepo zapela,
ena drobna ptičica.

O pomladi je zapela,
ko bo gnezdo spletala,
ko bo trav’ca zelenela,
zelenela lipica.
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Zidar stavbe
zida,
malto na opeko
kida.

Kruh in žemlje
da nam pek,
ter želi nam dober tek.

Tajnica tipka,
zapiše termin,
kliče v Ljubljano
in v Berlin.

Frizerka
lase postriže,
kodre naredi,
da občudujejo te vsi.

Mehanik vzame
ključ, vijak,
in popravi
tovornjak.

Kuhar 
z belo kapo,
jed pripravi vsako.

Bolniška sestra
maže, streže,
rano ti obveže.

Kadar revež si,
bolnik,
te ozdravi spet
zdravnik.

Mili Hrobath

Poklici
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9582

Kaktus in jež

Na okenski polici je cvetel kaktus. Mimo je pricapljal jež in se obregnil: „Uf,
kako smešen bodičar! Igle že ima, drugega pa ne zna. Poglejte mene: uniču-
jem črve, hrošče, polže, kuščarje in žabe; celo strupenih kač se ne ustrašim.”

Kaktus je hvalisavca mirno poslušal, nato pa ga je vprašal: „In cveteti znaš
tudi, kajne?”

„Cveteti?” se je zdrznil jež, ki je šele sedaj opazil prekrasni kaktusov cvet. 
„Ne, tega nisem nikoli znal.”
„No, vidiš, boter,” je brez jeze nadaljeval kaktus. „Ti pokončuješ golazen,

jaz razveseljujem ljudi z rdečimi cvetovi. Ni ga, ki bi bil popoln. Vsak je za
nekaj, nihče za vse!”

Vojan Tihomir Arhar

V bukovem gozdu,
sredi dreves,
v mraku začel se
gobji je ples.
Mnogo gospode
gobje izbrane
je napolnilo
gozdne dvorane.
Drobne kresnice
luč so prižgale,
žolne po deblih
takt ropotale.

V ritmu so pari
se zavrteli,
mladi in stari,
vitki, debeli,
da so klobučki 
v zraku frleli.

Jurček-gobanček
stal je ob strani,
gledal je dame
v plesni dvorani:
ajdovke, sirovke
in golobičke,
brezovke, sivke
in žolte lisičke 
ali med vsemi
najbolj povšeči
mu je klobuček
pikčasti, rdeči ...
Mušnico zalo
prosi za raj,
ta pa zabrusi
brž mu nazaj:
„Kaj boš ti, revček!
Čakaš zaman – z mano bo plesal
vražji goban!”

Meta Rainer

Gobji ples
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Poletne vremenske napovedi – pregovori

Če rožnika (junija) toplo dežuje,
kašče in panje napolnjuje.

Kadar od daleč grmi,
kmalu deži.

Hude nevihte
ne trajajo dolgo.

Če se avgusta
po gorah kadi,
kupi si kožuh
za zimske noči!

Zaseda za medveda

Vzamemo puško V vejah sedimo
in gremo na hruško. in sline cedimo.
Na hruško? Sline?
Seveda, Seveda,
čakat medveda! zaradi medveda!

Odvržemo puško,
utrgamo hruško ...
In jo pojemo?
Seveda,
namesto medveda!

Miroslav Košuta

Pošta nekoč ... in danes

Danes nalepimo na pismo ali razglednico poštno znamko in pošta opravi vse
delo: pisma zbere, jih razporedi in na koncu odda v natanko tisti nabiralnik,
kamor smo pismo ali razglednico poslali. 

Nekoč so prenašali sporočila s konji. Če si hotel poslati komu pismo, si ga
dal jezdecu in ga prosil, naj ga odnese. Včasih je bilo potrebno odnesti pismo
zelo zelo daleč. Zato so bile ob poti postavljene postaje, kjer si je jezdec lahko
odpočil in zamenjal konja. Takrat še ni bilo poštnih znamk.

Pozneje so prevažali pošto s poštnimi kočijami. Potem so izumili vlak. Ker
je vlak hitrejši kot jezdec ali kočija in ker je bilo pošte vedno več, so začeli
voziti pošto z vlaki. Danes vozijo pošto s posebnimi avtomobili, v daljne kraje
pa jo peljejo ladje ali letala.

Etelka je napisala pismo prijateljici, ki stanuje v Budimpešti. Dala ga je v
ovojnico, jo zalepila in nanjo napisala prijateljičin naslov. Nato je prilepila še
znamko. Pismo je vrgla v poštni nabiralnik. Enkrat na dan pripelje tod mimo
poštni avto. Poštar izstopi, odklene nabiralnik, vzame iz njega pošto in jo da
v posebno torbo. Ko so v nabiralni torbi vsa pisma, jih poštar odnese na pošto
in strese na mizo. Tudi drugi poštarji naredijo tako. Potem pisma razvrstijo.
Vsa pisma, ki bodo šla v Budimpešto, dajo v eno vrečo, tista za Sombotel v
drugo in tako dalje, vse do konca. Vreče s pismi naložijo na vlak, avtobus ali
poseben poštni avto. V daljne kraje pelje pošto ladja ali letalo.

Vrečo s pismi za Budimpešto zvečer odpelje poštni avto. Zjutraj imajo poš-
tarji v Budimpešti že pisma v svojih torbah. Tisti, ki raznaša pošto v ulici, kjer
stanuje Etelkina prijateljica, bo vložil pismo v njen nabiralnik. Prijateljica bo
odprla nabiralnik in našla v njem Etelkino pismo.

Postala bom prodajalka

V našem razredu že vsak učenec ve, kaj želi postati. Jaz želim postati proda-
jalka. Tudi moja sestra se je odločila za ta poklic. Njej je zelo všeč, ker lahko
govori z ljudmi. Če starejši ljudje pridejo v trgovino, jim prijazno pomaga. Če
vprašajo, jim pove, koliko kaj stane. Zdaj je že zelo težko biti prodajalec, kajti
cene se pogosto spreminjajo. 

Prodajalka želim postati zato, ker rada računam in rada imam ljudi. Učila
se bom v Monoštru. Govorijo, da je ta šola zelo dobra. Šli smo si jo ogledat.
Meni je bila všeč. Tri učenke iz našega razreda želimo postati prodajalke. 

Upam, da me sprejmejo na to šolo in da jo bom uspešno končala.

Monika Ropoš (časopis Porabje, 1994)
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V našem razredu že vsak učenec ve, kaj želi postati. Jaz želim postati proda-
jalka. Tudi moja sestra se je odločila za ta poklic. Njej je zelo všeč, ker lahko
govori z ljudmi. Če starejši ljudje pridejo v trgovino, jim prijazno pomaga. Če
vprašajo, jim pove, koliko kaj stane. Zdaj je že zelo težko biti prodajalec, kajti
cene se pogosto spreminjajo. 

Prodajalka želim postati zato, ker rada računam in rada imam ljudi. Učila
se bom v Monoštru. Govorijo, da je ta šola zelo dobra. Šli smo si jo ogledat.
Meni je bila všeč. Tri učenke iz našega razreda želimo postati prodajalke. 

Upam, da me sprejmejo na to šolo in da jo bom uspešno končala.

Monika Ropoš (časopis Porabje, 1994)
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Kaktus in jež

Na okenski polici je cvetel kaktus. Mimo je pricapljal jež in se obregnil: „Uf,
kako smešen bodičar! Igle že ima, drugega pa ne zna. Poglejte mene: uniču-
jem črve, hrošče, polže, kuščarje in žabe; celo strupenih kač se ne ustrašim.”

Kaktus je hvalisavca mirno poslušal, nato pa ga je vprašal: „In cveteti znaš
tudi, kajne?”

„Cveteti?” se je zdrznil jež, ki je šele sedaj opazil prekrasni kaktusov cvet. 
„Ne, tega nisem nikoli znal.”
„No, vidiš, boter,” je brez jeze nadaljeval kaktus. „Ti pokončuješ golazen,

jaz razveseljujem ljudi z rdečimi cvetovi. Ni ga, ki bi bil popoln. Vsak je za
nekaj, nihče za vse!”

Vojan Tihomir Arhar

V bukovem gozdu,
sredi dreves,
v mraku začel se
gobji je ples.
Mnogo gospode
gobje izbrane
je napolnilo
gozdne dvorane.
Drobne kresnice
luč so prižgale,
žolne po deblih
takt ropotale.

V ritmu so pari
se zavrteli,
mladi in stari,
vitki, debeli,
da so klobučki 
v zraku frleli.

Jurček-gobanček
stal je ob strani,
gledal je dame
v plesni dvorani:
ajdovke, sirovke
in golobičke,
brezovke, sivke
in žolte lisičke 
ali med vsemi
najbolj povšeči
mu je klobuček
pikčasti, rdeči ...
Mušnico zalo
prosi za raj,
ta pa zabrusi
brž mu nazaj:
„Kaj boš ti, revček!
Čakaš zaman – z mano bo plesal
vražji goban!”

Meta Rainer

Gobji ples
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Poletne vremenske napovedi – pregovori

Če rožnika (junija) toplo dežuje,
kašče in panje napolnjuje.

Kadar od daleč grmi,
kmalu deži.

Hude nevihte
ne trajajo dolgo.

Če se avgusta
po gorah kadi,
kupi si kožuh
za zimske noči!

Zaseda za medveda

Vzamemo puško V vejah sedimo
in gremo na hruško. in sline cedimo.
Na hruško? Sline?
Seveda, Seveda,
čakat medveda! zaradi medveda!

Odvržemo puško,
utrgamo hruško ...
In jo pojemo?
Seveda,
namesto medveda!

Miroslav Košuta

Pošta nekoč ... in danes

Danes nalepimo na pismo ali razglednico poštno znamko in pošta opravi vse
delo: pisma zbere, jih razporedi in na koncu odda v natanko tisti nabiralnik,
kamor smo pismo ali razglednico poslali. 

Nekoč so prenašali sporočila s konji. Če si hotel poslati komu pismo, si ga
dal jezdecu in ga prosil, naj ga odnese. Včasih je bilo potrebno odnesti pismo
zelo zelo daleč. Zato so bile ob poti postavljene postaje, kjer si je jezdec lahko
odpočil in zamenjal konja. Takrat še ni bilo poštnih znamk.

Pozneje so prevažali pošto s poštnimi kočijami. Potem so izumili vlak. Ker
je vlak hitrejši kot jezdec ali kočija in ker je bilo pošte vedno več, so začeli
voziti pošto z vlaki. Danes vozijo pošto s posebnimi avtomobili, v daljne kraje
pa jo peljejo ladje ali letala.

Etelka je napisala pismo prijateljici, ki stanuje v Budimpešti. Dala ga je v
ovojnico, jo zalepila in nanjo napisala prijateljičin naslov. Nato je prilepila še
znamko. Pismo je vrgla v poštni nabiralnik. Enkrat na dan pripelje tod mimo
poštni avto. Poštar izstopi, odklene nabiralnik, vzame iz njega pošto in jo da
v posebno torbo. Ko so v nabiralni torbi vsa pisma, jih poštar odnese na pošto
in strese na mizo. Tudi drugi poštarji naredijo tako. Potem pisma razvrstijo.
Vsa pisma, ki bodo šla v Budimpešto, dajo v eno vrečo, tista za Sombotel v
drugo in tako dalje, vse do konca. Vreče s pismi naložijo na vlak, avtobus ali
poseben poštni avto. V daljne kraje pelje pošto ladja ali letalo.

Vrečo s pismi za Budimpešto zvečer odpelje poštni avto. Zjutraj imajo poš-
tarji v Budimpešti že pisma v svojih torbah. Tisti, ki raznaša pošto v ulici, kjer
stanuje Etelkina prijateljica, bo vložil pismo v njen nabiralnik. Prijateljica bo
odprla nabiralnik in našla v njem Etelkino pismo.

Postala bom prodajalka

V našem razredu že vsak učenec ve, kaj želi postati. Jaz želim postati proda-
jalka. Tudi moja sestra se je odločila za ta poklic. Njej je zelo všeč, ker lahko
govori z ljudmi. Če starejši ljudje pridejo v trgovino, jim prijazno pomaga. Če
vprašajo, jim pove, koliko kaj stane. Zdaj je že zelo težko biti prodajalec, kajti
cene se pogosto spreminjajo. 

Prodajalka želim postati zato, ker rada računam in rada imam ljudi. Učila
se bom v Monoštru. Govorijo, da je ta šola zelo dobra. Šli smo si jo ogledat.
Meni je bila všeč. Tri učenke iz našega razreda želimo postati prodajalke. 

Upam, da me sprejmejo na to šolo in da jo bom uspešno končala.

Monika Ropoš (časopis Porabje, 1994)
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Spoznavali smo tudi travniške čajne mešanice in njihovo delovanje na
človeško telo. Obiskali smo zeliščni vrt v Črenšovcih in smo se pogovarjali o
tem, kako uporabljamo zelišča v kuhinji. Pripravili smo si tudi malo kuharico. 

Ogledali smo si znamenitosti mesta Lendava, se sprehajali in obiskali
Lendavske gorice. Bili smo tudi v gradu. Zadnji dan smo še spoznali življenje
in delo na zeliščarski kmetiji, ogledali smo si učno pot ob Muri. Seveda smo
se poleg teh programov vsak dan kopali, igrali na dvorišču, igrali nogomet in
se pogovarjali z vrstniki. 

Hitro je minil ta teden in že smo morali iti domov.

Kristian Treiber (časopis Porabje, 2001)

Bila sem v poletni šoli

Že nekaj let v Sloveniji organizirajo poletno šolo slovenskega jezika tudi za
porabske učence. Tako sem na njej letos sodelovala že tretjič.

31. julija smo se odpeljali v poletno šolo v Belo krajino, v Črnomelj. Prvič
sem bila v tej pokrajini in zato mi je bilo zelo lepo. Bela krajina je dobila ime
po belih brezah in belih kraških skalah.

Vsi učenci smo stanovali pri družinah, samo učiteljice so stanovale v
dijaškem domu. Družina, pri kateri sem živela 14 dni, se imenuje Petrovčič.
Živijo v Črnomlju, blizu osnovne šole Loka. Z gostitelji smo bili na
Hrvaškem, na otoku Krku. Nekaj dni pozneje pa smo se peljali z letalom. Od
zgoraj sem videla Metliko, Črnomelj in tudi hišo, kjer sem živela. Bela krajina
je bila iz letala čudovita. Trikrat smo bili tudi na reki Kolpi. 

V poletni šoli je bilo 32 udeležencev, ki so prišli iz različnih držav: iz
Amerike, Bosne in Hercegovine, Madžarske, Jugoslavije, Rusije, Nizo zem -
ske, Švice in Hrvaške. Vsak dan smo šli tudi v šolo. Jaz sem bila v četrti
skupini. Naša učiteljica je prišla iz Francije. Veliko smo se učili: književnost,
slovnico, zgodovino in zemljepis. Skupaj smo imeli celodnevni izlet in zato že
veliko vemo o Beli krajini. Obiskali smo rojstno hišo Otona Župančiča v
Vinici. 

Tretjič sem bila v poletni šoli, ampak najbolje sem se počutila prav letos.

Žuži Šulič (časopis Porabje, 1999)

V Hotelu Lipa v Monoštru

Agica želi postati receptorka. Zato večkrat obišče teto Elzo, ki dela kot recep-
torka v Hotelu Lipa v Monoštru. Teta ji razlaga, kaj je delo receptorke v
hotelu, Agica pa pozorno posluša ali opazuje, ko pridejo gostje. Delo recep-
torke ji je vedno bolj všeč. Ko pridejo gostje iz Slovenije, teta Elza govori z
njimi slovensko. Agica je ponosna na teto, ki zna toliko jezikov, da se lahko
lepo pogovarja z vsakim gostom. Nekega dne je bilo še posebej zanimivo.
Prišla je mlada družina iz Slovenije: oče, mama in hčerka. 

Pogovor

Receptorka: Dober dan! Želite, prosim?
Moški: Dober dan! Prihajamo iz Slovenije. Po telefonu smo pri vas re-

zervirali triposteljno sobo za dve prenočitvi. Pišemo se Novak,
prihajamo iz Ljubljane.

Receptorka: (Išče po seznamu rezervacij, najde priimek Novak.) Toda, gos-
pod, mi nimamo triposteljnih sob. Imamo le dvoposteljne sobe in
apartmaje.
Ker ste trije, smo vam rezervirali apartma.

G. Novak: V redu. Koliko pa stane nočitev z zajtrkom za tri osebe?
Koliko prostorov in kakšna oprema pa je v apartmaju?

Receptorka: Nočitev z zajtrkom za tri osebe stane 15.000 forintov.
Tudi z evri lahko plačate. V apartmaju sta dva prostora, spalnica
in dnevni prostor, razen tega še kopalnica in stranišče. Tudi tele-
fon in televizor imate, pa mini bar s pijačo, če boste žejni.

G. Novak: V redu.
Receptorka: Zdaj mi pa dajte vaše potne liste, prosim, da zapišem podatke.
G. Novak: Tu so potni listi, izvolite.

Teta Elza, pravzaprav receptorka, gleda potne liste, vnaša podatke v računalnik.
Ko konča, izroči gospodu Novaku ključe.

Receptorka: Izvolite, tu so ključi. Želim vam prijetno bivanje v našem hotelu.
Soba 111 je v prvem nadstropju. Restavracija je v pritličju.
Želim vam lep dan!

G. Novak: Hvala. Zelo ste prijazni. Pri vas bomo tudi večerjali.

Agici je delo tete Elze bilo vedno bolj všeč. Zato je sklenila, da bo tudi ona pos -
tala receptorka. Po končani osnovni šoli se bo vpisala v srednjo turistično šolo.

81-96:113-128.qxd  9/4/2009  11:11 AM  Page 92

9384

V visoki travi

Tam za gozdom mehka trava
vse poletje zeleni;
tam se s Pikijem igrava
vse od jutra do noči.

Damjana Kenda Hussu

Školjka

Tam za gozdom mehka trava
se v vetru pozibava;
zrasla više je od hiše,
v njej je skrivanje zabava.

Tam za gozdom mehka trava
kakor morje valovi;
meni kuka ven le glava,
Pikiju ven rep štrli.

Leto 
za letom
je v morju
živela
in pila
lepoto
skrivnostnih globin.

V roke
jo vzemi,
k ušescu
prisloni,
z nežnim
šumenjem
bo pel njen spomin.

Zora Saksida

Sem in tja

Sem in tja, sem in tja
ziblje me gugalnica.
Mimo švigajo drevesa,
veter vleče me za ušesa.

Vera Albreht

Minka modruje

Kaj naj postanem,
ko bom velika?
Mnogo izbire je,
mnogo me mika!

Naj kot zdravnica
zdravim bolnike?
Kot vrtnarica
negujem sadike?

Naj bom kot mamica
sredi družine?
Naj kot plezalka
splezam v višine?

Ali bi slavna
pevka postala?
Bi kot pilotka
v zrak se pognala?

Kdor je pripravljen,
doma in drugod
našel le srečo
in pravo bo pot!”

Stana Vinšek

Naj bom igralka?
Naj bom plesalka?
Naj li postanem
rekordna plavalka?

Kaj naj postanem,
ko bom velika?
Mnogo izbire je, 
mnogo me mika!

Mamica pravi:
„Počakaj, deklič,
prišel bo čas
in prišel bo poklic.

Glej, da takrat so ti
pridne roke,
glavica bistra
in toplo srce.

81-96:113-128.qxd  9/4/2009  11:11 AM  Page 84

8592

Spoznavali smo tudi travniške čajne mešanice in njihovo delovanje na
človeško telo. Obiskali smo zeliščni vrt v Črenšovcih in smo se pogovarjali o
tem, kako uporabljamo zelišča v kuhinji. Pripravili smo si tudi malo kuharico. 

Ogledali smo si znamenitosti mesta Lendava, se sprehajali in obiskali
Lendavske gorice. Bili smo tudi v gradu. Zadnji dan smo še spoznali življenje
in delo na zeliščarski kmetiji, ogledali smo si učno pot ob Muri. Seveda smo
se poleg teh programov vsak dan kopali, igrali na dvorišču, igrali nogomet in
se pogovarjali z vrstniki. 

Hitro je minil ta teden in že smo morali iti domov.

Kristian Treiber (časopis Porabje, 2001)

Bila sem v poletni šoli

Že nekaj let v Sloveniji organizirajo poletno šolo slovenskega jezika tudi za
porabske učence. Tako sem na njej letos sodelovala že tretjič.

31. julija smo se odpeljali v poletno šolo v Belo krajino, v Črnomelj. Prvič
sem bila v tej pokrajini in zato mi je bilo zelo lepo. Bela krajina je dobila ime
po belih brezah in belih kraških skalah.

Vsi učenci smo stanovali pri družinah, samo učiteljice so stanovale v
dijaškem domu. Družina, pri kateri sem živela 14 dni, se imenuje Petrovčič.
Živijo v Črnomlju, blizu osnovne šole Loka. Z gostitelji smo bili na
Hrvaškem, na otoku Krku. Nekaj dni pozneje pa smo se peljali z letalom. Od
zgoraj sem videla Metliko, Črnomelj in tudi hišo, kjer sem živela. Bela krajina
je bila iz letala čudovita. Trikrat smo bili tudi na reki Kolpi. 

V poletni šoli je bilo 32 udeležencev, ki so prišli iz različnih držav: iz
Amerike, Bosne in Hercegovine, Madžarske, Jugoslavije, Rusije, Nizo zem -
ske, Švice in Hrvaške. Vsak dan smo šli tudi v šolo. Jaz sem bila v četrti
skupini. Naša učiteljica je prišla iz Francije. Veliko smo se učili: književnost,
slovnico, zgodovino in zemljepis. Skupaj smo imeli celodnevni izlet in zato že
veliko vemo o Beli krajini. Obiskali smo rojstno hišo Otona Župančiča v
Vinici. 

Tretjič sem bila v poletni šoli, ampak najbolje sem se počutila prav letos.

Žuži Šulič (časopis Porabje, 1999)

V Hotelu Lipa v Monoštru

Agica želi postati receptorka. Zato večkrat obišče teto Elzo, ki dela kot recep-
torka v Hotelu Lipa v Monoštru. Teta ji razlaga, kaj je delo receptorke v
hotelu, Agica pa pozorno posluša ali opazuje, ko pridejo gostje. Delo recep-
torke ji je vedno bolj všeč. Ko pridejo gostje iz Slovenije, teta Elza govori z
njimi slovensko. Agica je ponosna na teto, ki zna toliko jezikov, da se lahko
lepo pogovarja z vsakim gostom. Nekega dne je bilo še posebej zanimivo.
Prišla je mlada družina iz Slovenije: oče, mama in hčerka. 

Pogovor

Receptorka: Dober dan! Želite, prosim?
Moški: Dober dan! Prihajamo iz Slovenije. Po telefonu smo pri vas re-

zervirali triposteljno sobo za dve prenočitvi. Pišemo se Novak,
prihajamo iz Ljubljane.

Receptorka: (Išče po seznamu rezervacij, najde priimek Novak.) Toda, gos-
pod, mi nimamo triposteljnih sob. Imamo le dvoposteljne sobe in
apartmaje.
Ker ste trije, smo vam rezervirali apartma.

G. Novak: V redu. Koliko pa stane nočitev z zajtrkom za tri osebe?
Koliko prostorov in kakšna oprema pa je v apartmaju?

Receptorka: Nočitev z zajtrkom za tri osebe stane 15.000 forintov.
Tudi z evri lahko plačate. V apartmaju sta dva prostora, spalnica
in dnevni prostor, razen tega še kopalnica in stranišče. Tudi tele-
fon in televizor imate, pa mini bar s pijačo, če boste žejni.

G. Novak: V redu.
Receptorka: Zdaj mi pa dajte vaše potne liste, prosim, da zapišem podatke.
G. Novak: Tu so potni listi, izvolite.

Teta Elza, pravzaprav receptorka, gleda potne liste, vnaša podatke v računalnik.
Ko konča, izroči gospodu Novaku ključe.

Receptorka: Izvolite, tu so ključi. Želim vam prijetno bivanje v našem hotelu.
Soba 111 je v prvem nadstropju. Restavracija je v pritličju.
Želim vam lep dan!

G. Novak: Hvala. Zelo ste prijazni. Pri vas bomo tudi večerjali.

Agici je delo tete Elze bilo vedno bolj všeč. Zato je sklenila, da bo tudi ona pos -
tala receptorka. Po končani osnovni šoli se bo vpisala v srednjo turistično šolo.
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Spoznavali smo tudi travniške čajne mešanice in njihovo delovanje na
človeško telo. Obiskali smo zeliščni vrt v Črenšovcih in smo se pogovarjali o
tem, kako uporabljamo zelišča v kuhinji. Pripravili smo si tudi malo kuharico. 

Ogledali smo si znamenitosti mesta Lendava, se sprehajali in obiskali
Lendavske gorice. Bili smo tudi v gradu. Zadnji dan smo še spoznali življenje
in delo na zeliščarski kmetiji, ogledali smo si učno pot ob Muri. Seveda smo
se poleg teh programov vsak dan kopali, igrali na dvorišču, igrali nogomet in
se pogovarjali z vrstniki. 

Hitro je minil ta teden in že smo morali iti domov.

Kristian Treiber (časopis Porabje, 2001)

Bila sem v poletni šoli

Že nekaj let v Sloveniji organizirajo poletno šolo slovenskega jezika tudi za
porabske učence. Tako sem na njej letos sodelovala že tretjič.

31. julija smo se odpeljali v poletno šolo v Belo krajino, v Črnomelj. Prvič
sem bila v tej pokrajini in zato mi je bilo zelo lepo. Bela krajina je dobila ime
po belih brezah in belih kraških skalah.

Vsi učenci smo stanovali pri družinah, samo učiteljice so stanovale v
dijaškem domu. Družina, pri kateri sem živela 14 dni, se imenuje Petrovčič.
Živijo v Črnomlju, blizu osnovne šole Loka. Z gostitelji smo bili na
Hrvaškem, na otoku Krku. Nekaj dni pozneje pa smo se peljali z letalom. Od
zgoraj sem videla Metliko, Črnomelj in tudi hišo, kjer sem živela. Bela krajina
je bila iz letala čudovita. Trikrat smo bili tudi na reki Kolpi. 

V poletni šoli je bilo 32 udeležencev, ki so prišli iz različnih držav: iz
Amerike, Bosne in Hercegovine, Madžarske, Jugoslavije, Rusije, Nizo zem -
ske, Švice in Hrvaške. Vsak dan smo šli tudi v šolo. Jaz sem bila v četrti
skupini. Naša učiteljica je prišla iz Francije. Veliko smo se učili: književnost,
slovnico, zgodovino in zemljepis. Skupaj smo imeli celodnevni izlet in zato že
veliko vemo o Beli krajini. Obiskali smo rojstno hišo Otona Župančiča v
Vinici. 

Tretjič sem bila v poletni šoli, ampak najbolje sem se počutila prav letos.

Žuži Šulič (časopis Porabje, 1999)

V Hotelu Lipa v Monoštru

Agica želi postati receptorka. Zato večkrat obišče teto Elzo, ki dela kot recep-
torka v Hotelu Lipa v Monoštru. Teta ji razlaga, kaj je delo receptorke v
hotelu, Agica pa pozorno posluša ali opazuje, ko pridejo gostje. Delo recep-
torke ji je vedno bolj všeč. Ko pridejo gostje iz Slovenije, teta Elza govori z
njimi slovensko. Agica je ponosna na teto, ki zna toliko jezikov, da se lahko
lepo pogovarja z vsakim gostom. Nekega dne je bilo še posebej zanimivo.
Prišla je mlada družina iz Slovenije: oče, mama in hčerka. 

Pogovor

Receptorka: Dober dan! Želite, prosim?
Moški: Dober dan! Prihajamo iz Slovenije. Po telefonu smo pri vas re-

zervirali triposteljno sobo za dve prenočitvi. Pišemo se Novak,
prihajamo iz Ljubljane.

Receptorka: (Išče po seznamu rezervacij, najde priimek Novak.) Toda, gos-
pod, mi nimamo triposteljnih sob. Imamo le dvoposteljne sobe in
apartmaje.
Ker ste trije, smo vam rezervirali apartma.

G. Novak: V redu. Koliko pa stane nočitev z zajtrkom za tri osebe?
Koliko prostorov in kakšna oprema pa je v apartmaju?

Receptorka: Nočitev z zajtrkom za tri osebe stane 15.000 forintov.
Tudi z evri lahko plačate. V apartmaju sta dva prostora, spalnica
in dnevni prostor, razen tega še kopalnica in stranišče. Tudi tele-
fon in televizor imate, pa mini bar s pijačo, če boste žejni.

G. Novak: V redu.
Receptorka: Zdaj mi pa dajte vaše potne liste, prosim, da zapišem podatke.
G. Novak: Tu so potni listi, izvolite.

Teta Elza, pravzaprav receptorka, gleda potne liste, vnaša podatke v računalnik.
Ko konča, izroči gospodu Novaku ključe.

Receptorka: Izvolite, tu so ključi. Želim vam prijetno bivanje v našem hotelu.
Soba 111 je v prvem nadstropju. Restavracija je v pritličju.
Želim vam lep dan!

G. Novak: Hvala. Zelo ste prijazni. Pri vas bomo tudi večerjali.

Agici je delo tete Elze bilo vedno bolj všeč. Zato je sklenila, da bo tudi ona pos -
tala receptorka. Po končani osnovni šoli se bo vpisala v srednjo turistično šolo.
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V visoki travi

Tam za gozdom mehka trava
vse poletje zeleni;
tam se s Pikijem igrava
vse od jutra do noči.

Damjana Kenda Hussu

Školjka

Tam za gozdom mehka trava
se v vetru pozibava;
zrasla više je od hiše,
v njej je skrivanje zabava.

Tam za gozdom mehka trava
kakor morje valovi;
meni kuka ven le glava,
Pikiju ven rep štrli.

Leto 
za letom
je v morju
živela
in pila
lepoto
skrivnostnih globin.

V roke
jo vzemi,
k ušescu
prisloni,
z nežnim
šumenjem
bo pel njen spomin.

Zora Saksida

Sem in tja

Sem in tja, sem in tja
ziblje me gugalnica.
Mimo švigajo drevesa,
veter vleče me za ušesa.

Vera Albreht

Minka modruje

Kaj naj postanem,
ko bom velika?
Mnogo izbire je,
mnogo me mika!

Naj kot zdravnica
zdravim bolnike?
Kot vrtnarica
negujem sadike?

Naj bom kot mamica
sredi družine?
Naj kot plezalka
splezam v višine?

Ali bi slavna
pevka postala?
Bi kot pilotka
v zrak se pognala?

Kdor je pripravljen,
doma in drugod
našel le srečo
in pravo bo pot!”

Stana Vinšek

Naj bom igralka?
Naj bom plesalka?
Naj li postanem
rekordna plavalka?

Kaj naj postanem,
ko bom velika?
Mnogo izbire je, 
mnogo me mika!

Mamica pravi:
„Počakaj, deklič,
prišel bo čas
in prišel bo poklic.

Glej, da takrat so ti
pridne roke,
glavica bistra
in toplo srce.
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Poletje

Gozdovi šumijo,
vse živo zori,
zapuščamo šolo 
in šolske klopi.

Za leto modrejši
drvimo čez plan,
spet k soncu hitimo,
v jutrišnji dan.

Maruša Sedlak

Kresnice

Male lučke plešejo,
med drevjem se lovijo.
Zale so kresničice
poletno noč začarale.

Srečo nam prinesejo,
skrivnostno nas učijo:
Ustavi svoj korak in glej,
bogat je svet, bogat brez mej.

Lenčka Kupper

Hura, tu je poletje!

Ko omenimo poletje, takoj pomislimo tudi na počitnice. Šole so zaprte, mi pa
brezskrbno preživljamo lepe dneve. Poletje je najtoplejši letni čas. Dnevi so dol -
gi, noči kratke. Včasih je celo preveč vroče. Po dolgih vročinah so mnogokrat hu -
de nevihte. Močan veter in dež lahko naredita veliko škode. Hudo pa je, če pada
toča. Ta uniči vse na vrtovih in poljih. Poletni meseci so: junij, julij in avgust. 

V prvi polovici junija se še potimo v šoli. Učitelji sprašujejo, zaključujejo
ocene. Potem dobimo spričevala in začnejo se težko pričakovane počitnice. Te
trajajo ves julij in avgust. Mnogi učenci pravijo, da je to najlepši del leta. Toda
avgusta že komaj čakamo začetek šole, da spet srečamo prijatelje.

Poleti je tudi na vrtu in njivah mnogo dela. Kmetje žanjejo ječmen, pšeni-
co, rž in oves. Če je dovolj dežja, krompir in koruza lepo rasteta. Mame na
vrtovih pridno pobirajo kumarice, fižol, paprike in drugo zelenjavo. Nekaj je
sproti porabijo, drugo pa vložijo v steklenice za zimo. Tudi v gozdu je poleti
lepo, posebej če rastejo gobe. Nabiramo jurčke, lisičke in golobice. Jurčke in
lisičke lahko tudi prodamo in kaj zaslužimo.

V počitnicah mnogo lenarimo, se ukvarjamo s športom ali kam odpotuje-
mo. Gremo na izlete, k sorodnikom ali na različna letovanja. Letujemo na
Blatnem jezeru, redki srečneži pa tudi na morju. Posebej lepe počitnice so
tudi, ko gremo v razne tabore, kjer se učimo in spoznavamo nove prijatelje.

90

O, dekla, ne daj se na pavra,
pri pavri se dela težko.
Pri pavri boš rano gor stanola,
boš nosila črne roké.

O, dekla, ne daj se na pavra,
pri pavri se dela težko.
Pri meni boš v senci ležala,
boš nosila bejle roké.

Porabska ljudska

O, dekla
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Počitnice

Letos se pa res že zelo veselimo počitnic. Šli bomo na deželo k babici. Ona
ima velik sadni in zelenjavni vrt. Češnje že zorijo. Upam, da jih ne bodo
pozobale ptice. V zelenjavnem vrtu ima babica veliko zelenjave. Redkvice so
že debele. Za malico jih narežemo na kruh z maslom. Tudi korenčki so že veliki.
Jaz jih tako rada hrustam kot zajček. Solata je tudi že velika. Vsak dan jo jemo
za kosilo. Povrhu se posladkamo še z rdečimi jagodami. A tudi polži in ptice
imajo radi jagode. 

Včasih babici na vrtu tudi pomagam. Zelenjavo je treba okopavati, da bolje
raste. Pa tudi opleti jo moramo. Kadar je zelo suho, moramo grede zalivati.
Zelenjava lepo raste, mi pa se veselimo.

Milena Čik-Pipp

Poletne počitnice

Poletne počitnice so bile prijetne, toda minile so zelo hitro. V juniju in juliju
sem bila doma. Veliko sem spala, gledala televizijo, brala knjige. Avgusta smo
bili z družino in sorodniki na Blatnem jezeru. Zjutraj ob pol sedmih smo se
napotili z avtom. Najprej smo se ustavili v Sümegu in smo si ogledali grad.
Potem smo se peljali do Badacsonya. Ogledali smo si pristanišče. Potem smo
se peljali z ladjo v Fonyód. Bilo je zelo lepo vreme, zato smo se tu kopali in
sončili. Popoldne ob štirih je peljala ladja nazaj v Badacsony. Tu smo se spre-
hajali, nakupovali, potem jedli dobre ribe. Zvečer ob devetih smo prišli domov. 

Zame je bil ta dan najlepše poletno doživetje.

Andrea Pint (časopis Porabje, 2001)

Otroški zeliščarski tabor

Štirje učenci iz naše šole Jožefa Košiča na Gornjem Seniku smo bili v ze liš -
čarskem taboru v Petišovcih v Sloveniji. To smo bili: Gusti, Norbi, Gabi in jaz.

27. julija smo se namestili v bungalove, kjer smo spali in so nam predstavili
program. Zvečer je bil spoznavni večer. Razen nas so bili v taboru učenci iz
okolice Lendave ter trije iz Števanovcev. Naslednji dan smo šli na najbližji
travnik in smo nabirali zdravilne rastline. Prikazali so nam tudi postopke
sušenja in shranjevanja zdravilnih zelišč. Popoldne smo se kopali v termalnem
kopališču Lipa.

Moj konjiček

Prosti čas imam samo ob koncu tedna ali poleti. Med tednom se moram veliko
učiti. Ko je petek in se konča pouk, sem zelo vesela. Vem, da zdaj lahko vza-
mem v roke čudovite knjige. Največkrat berem romane, drame. Moj drugi
najljubši konjiček je iti v gledališče. Tja hodim s šolo. Večkrat tudi v
Zalaegerszeg.

Da bi svojo lepo postavo ohranila, veliko telovadim. V prostem času
obiščem svoje prijateljice. Takrat se veliko pogovarjamo ali gremo v kino, če
vrtijo kakšen dober film.

Nikoli se ne dolgočasim, vedno si najdem kaj zanimivega. Vesela bi bila, če
bi imela še več prostega časa!

Lilla Fasching (časopis Porabje, 2001)

Že od otroštva zelo rada igram nogomet. To je moj konjiček. Verjetno je to
nenavadno, ampak dandanes vse več deklet igra nogomet.

Kot otroci smo mnogo igrali nogomet z mojimi bratranci. Oni so me naučili
igrati in od takrat mi je zelo všeč ta šport. Že drugo leto igram v ženski ekipi
v Monoštru, katera se imenuje Select. Na televiziji rada gledam nogometne
tekme skupaj z očetom in sestro. Tudi moja sestra ima rada ta šport. Poleti smo
vsak dan igrali nogomet s prijatelji na nogometnem igrišču. To je zelo dobra
stvar, ker je šport zdrav, in med igro se vedno počutim zelo dobro. 

Po mojem mnenju je nogomet eden najboljših športov na svetu.

Nikoletta Vajda (časopis Porabje, 2001)
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Jaz jih tako rada hrustam kot zajček. Solata je tudi že velika. Vsak dan jo jemo
za kosilo. Povrhu se posladkamo še z rdečimi jagodami. A tudi polži in ptice
imajo radi jagode. 

Včasih babici na vrtu tudi pomagam. Zelenjavo je treba okopavati, da bolje
raste. Pa tudi opleti jo moramo. Kadar je zelo suho, moramo grede zalivati.
Zelenjava lepo raste, mi pa se veselimo.

Milena Čik-Pipp

Poletne počitnice

Poletne počitnice so bile prijetne, toda minile so zelo hitro. V juniju in juliju
sem bila doma. Veliko sem spala, gledala televizijo, brala knjige. Avgusta smo
bili z družino in sorodniki na Blatnem jezeru. Zjutraj ob pol sedmih smo se
napotili z avtom. Najprej smo se ustavili v Sümegu in smo si ogledali grad.
Potem smo se peljali do Badacsonya. Ogledali smo si pristanišče. Potem smo
se peljali z ladjo v Fonyód. Bilo je zelo lepo vreme, zato smo se tu kopali in
sončili. Popoldne ob štirih je peljala ladja nazaj v Badacsony. Tu smo se spre-
hajali, nakupovali, potem jedli dobre ribe. Zvečer ob devetih smo prišli domov. 

Zame je bil ta dan najlepše poletno doživetje.

Andrea Pint (časopis Porabje, 2001)

Otroški zeliščarski tabor

Štirje učenci iz naše šole Jožefa Košiča na Gornjem Seniku smo bili v ze liš -
čarskem taboru v Petišovcih v Sloveniji. To smo bili: Gusti, Norbi, Gabi in jaz.

27. julija smo se namestili v bungalove, kjer smo spali in so nam predstavili
program. Zvečer je bil spoznavni večer. Razen nas so bili v taboru učenci iz
okolice Lendave ter trije iz Števanovcev. Naslednji dan smo šli na najbližji
travnik in smo nabirali zdravilne rastline. Prikazali so nam tudi postopke
sušenja in shranjevanja zdravilnih zelišč. Popoldne smo se kopali v termalnem
kopališču Lipa.

Moj konjiček

Prosti čas imam samo ob koncu tedna ali poleti. Med tednom se moram veliko
učiti. Ko je petek in se konča pouk, sem zelo vesela. Vem, da zdaj lahko vza-
mem v roke čudovite knjige. Največkrat berem romane, drame. Moj drugi
najljubši konjiček je iti v gledališče. Tja hodim s šolo. Večkrat tudi v
Zalaegerszeg.

Da bi svojo lepo postavo ohranila, veliko telovadim. V prostem času
obiščem svoje prijateljice. Takrat se veliko pogovarjamo ali gremo v kino, če
vrtijo kakšen dober film.

Nikoli se ne dolgočasim, vedno si najdem kaj zanimivega. Vesela bi bila, če
bi imela še več prostega časa!

Lilla Fasching (časopis Porabje, 2001)

Že od otroštva zelo rada igram nogomet. To je moj konjiček. Verjetno je to
nenavadno, ampak dandanes vse več deklet igra nogomet.

Kot otroci smo mnogo igrali nogomet z mojimi bratranci. Oni so me naučili
igrati in od takrat mi je zelo všeč ta šport. Že drugo leto igram v ženski ekipi
v Monoštru, katera se imenuje Select. Na televiziji rada gledam nogometne
tekme skupaj z očetom in sestro. Tudi moja sestra ima rada ta šport. Poleti smo
vsak dan igrali nogomet s prijatelji na nogometnem igrišču. To je zelo dobra
stvar, ker je šport zdrav, in med igro se vedno počutim zelo dobro. 

Po mojem mnenju je nogomet eden najboljših športov na svetu.

Nikoletta Vajda (časopis Porabje, 2001)
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Poletje

Gozdovi šumijo,
vse živo zori,
zapuščamo šolo 
in šolske klopi.

Za leto modrejši
drvimo čez plan,
spet k soncu hitimo,
v jutrišnji dan.

Maruša Sedlak

Kresnice

Male lučke plešejo,
med drevjem se lovijo.
Zale so kresničice
poletno noč začarale.

Srečo nam prinesejo,
skrivnostno nas učijo:
Ustavi svoj korak in glej,
bogat je svet, bogat brez mej.

Lenčka Kupper

Hura, tu je poletje!

Ko omenimo poletje, takoj pomislimo tudi na počitnice. Šole so zaprte, mi pa
brezskrbno preživljamo lepe dneve. Poletje je najtoplejši letni čas. Dnevi so dol -
gi, noči kratke. Včasih je celo preveč vroče. Po dolgih vročinah so mnogokrat hu -
de nevihte. Močan veter in dež lahko naredita veliko škode. Hudo pa je, če pada
toča. Ta uniči vse na vrtovih in poljih. Poletni meseci so: junij, julij in avgust. 

V prvi polovici junija se še potimo v šoli. Učitelji sprašujejo, zaključujejo
ocene. Potem dobimo spričevala in začnejo se težko pričakovane počitnice. Te
trajajo ves julij in avgust. Mnogi učenci pravijo, da je to najlepši del leta. Toda
avgusta že komaj čakamo začetek šole, da spet srečamo prijatelje.

Poleti je tudi na vrtu in njivah mnogo dela. Kmetje žanjejo ječmen, pšeni-
co, rž in oves. Če je dovolj dežja, krompir in koruza lepo rasteta. Mame na
vrtovih pridno pobirajo kumarice, fižol, paprike in drugo zelenjavo. Nekaj je
sproti porabijo, drugo pa vložijo v steklenice za zimo. Tudi v gozdu je poleti
lepo, posebej če rastejo gobe. Nabiramo jurčke, lisičke in golobice. Jurčke in
lisičke lahko tudi prodamo in kaj zaslužimo.

V počitnicah mnogo lenarimo, se ukvarjamo s športom ali kam odpotuje-
mo. Gremo na izlete, k sorodnikom ali na različna letovanja. Letujemo na
Blatnem jezeru, redki srečneži pa tudi na morju. Posebej lepe počitnice so
tudi, ko gremo v razne tabore, kjer se učimo in spoznavamo nove prijatelje.

90

O, dekla, ne daj se na pavra,
pri pavri se dela težko.
Pri pavri boš rano gor stanola,
boš nosila črne roké.

O, dekla, ne daj se na pavra,
pri pavri se dela težko.
Pri meni boš v senci ležala,
boš nosila bejle roké.

Porabska ljudska

O, dekla
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Počitnice

Letos se pa res že zelo veselimo počitnic. Šli bomo na deželo k babici. Ona
ima velik sadni in zelenjavni vrt. Češnje že zorijo. Upam, da jih ne bodo
pozobale ptice. V zelenjavnem vrtu ima babica veliko zelenjave. Redkvice so
že debele. Za malico jih narežemo na kruh z maslom. Tudi korenčki so že veliki.
Jaz jih tako rada hrustam kot zajček. Solata je tudi že velika. Vsak dan jo jemo
za kosilo. Povrhu se posladkamo še z rdečimi jagodami. A tudi polži in ptice
imajo radi jagode. 

Včasih babici na vrtu tudi pomagam. Zelenjavo je treba okopavati, da bolje
raste. Pa tudi opleti jo moramo. Kadar je zelo suho, moramo grede zalivati.
Zelenjava lepo raste, mi pa se veselimo.

Milena Čik-Pipp

Poletne počitnice

Poletne počitnice so bile prijetne, toda minile so zelo hitro. V juniju in juliju
sem bila doma. Veliko sem spala, gledala televizijo, brala knjige. Avgusta smo
bili z družino in sorodniki na Blatnem jezeru. Zjutraj ob pol sedmih smo se
napotili z avtom. Najprej smo se ustavili v Sümegu in smo si ogledali grad.
Potem smo se peljali do Badacsonya. Ogledali smo si pristanišče. Potem smo
se peljali z ladjo v Fonyód. Bilo je zelo lepo vreme, zato smo se tu kopali in
sončili. Popoldne ob štirih je peljala ladja nazaj v Badacsony. Tu smo se spre-
hajali, nakupovali, potem jedli dobre ribe. Zvečer ob devetih smo prišli domov. 

Zame je bil ta dan najlepše poletno doživetje.

Andrea Pint (časopis Porabje, 2001)

Otroški zeliščarski tabor

Štirje učenci iz naše šole Jožefa Košiča na Gornjem Seniku smo bili v ze liš -
čarskem taboru v Petišovcih v Sloveniji. To smo bili: Gusti, Norbi, Gabi in jaz.

27. julija smo se namestili v bungalove, kjer smo spali in so nam predstavili
program. Zvečer je bil spoznavni večer. Razen nas so bili v taboru učenci iz
okolice Lendave ter trije iz Števanovcev. Naslednji dan smo šli na najbližji
travnik in smo nabirali zdravilne rastline. Prikazali so nam tudi postopke
sušenja in shranjevanja zdravilnih zelišč. Popoldne smo se kopali v termalnem
kopališču Lipa.

Moj konjiček

Prosti čas imam samo ob koncu tedna ali poleti. Med tednom se moram veliko
učiti. Ko je petek in se konča pouk, sem zelo vesela. Vem, da zdaj lahko vza-
mem v roke čudovite knjige. Največkrat berem romane, drame. Moj drugi
najljubši konjiček je iti v gledališče. Tja hodim s šolo. Večkrat tudi v
Zalaegerszeg.

Da bi svojo lepo postavo ohranila, veliko telovadim. V prostem času
obiščem svoje prijateljice. Takrat se veliko pogovarjamo ali gremo v kino, če
vrtijo kakšen dober film.

Nikoli se ne dolgočasim, vedno si najdem kaj zanimivega. Vesela bi bila, če
bi imela še več prostega časa!

Lilla Fasching (časopis Porabje, 2001)

Že od otroštva zelo rada igram nogomet. To je moj konjiček. Verjetno je to
nenavadno, ampak dandanes vse več deklet igra nogomet.

Kot otroci smo mnogo igrali nogomet z mojimi bratranci. Oni so me naučili
igrati in od takrat mi je zelo všeč ta šport. Že drugo leto igram v ženski ekipi
v Monoštru, katera se imenuje Select. Na televiziji rada gledam nogometne
tekme skupaj z očetom in sestro. Tudi moja sestra ima rada ta šport. Poleti smo
vsak dan igrali nogomet s prijatelji na nogometnem igrišču. To je zelo dobra
stvar, ker je šport zdrav, in med igro se vedno počutim zelo dobro. 

Po mojem mnenju je nogomet eden najboljših športov na svetu.

Nikoletta Vajda (časopis Porabje, 2001)
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Vse poleti je brez reda,
kopa se še abeceda,
a poštevanka kriči:
„Urnik slovnico škropi!” Tabla komajda še gleda,

prah na šolska vrata seda,
zvonec kinka, zasmrči,
šolark, šolarjev pa  ni ...

Poletje
S/Š-zgodba

Na nebu je svetila velika zlata luna, žabec Zdravko pa je sedel pod lapuhovim
listom in pisal svoji dragi žabi Živi. Seveda je bilo v njegovem pismu kot po
navadi vse polno strešic preveč. Takole je pisal:

Spet je bil komar Jože za poštarja, poletel je preko mlake in izročil pismo Živi.
Ta je pomignila kresnici, da ji je posvetila, in prebrala pismo...

Polonca Kovač

KDOR NE DELA, NAJ NE JE!
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KDOR NE DELA, NAJ NE JE!
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Počitnice

Letos se pa res že zelo veselimo počitnic. Šli bomo na deželo k babici. Ona
ima velik sadni in zelenjavni vrt. Češnje že zorijo. Upam, da jih ne bodo
pozobale ptice. V zelenjavnem vrtu ima babica veliko zelenjave. Redkvice so
že debele. Za malico jih narežemo na kruh z maslom. Tudi korenčki so že veliki.
Jaz jih tako rada hrustam kot zajček. Solata je tudi že velika. Vsak dan jo jemo
za kosilo. Povrhu se posladkamo še z rdečimi jagodami. A tudi polži in ptice
imajo radi jagode. 

Včasih babici na vrtu tudi pomagam. Zelenjavo je treba okopavati, da bolje
raste. Pa tudi opleti jo moramo. Kadar je zelo suho, moramo grede zalivati.
Zelenjava lepo raste, mi pa se veselimo.

Milena Čik-Pipp

Poletne počitnice

Poletne počitnice so bile prijetne, toda minile so zelo hitro. V juniju in juliju
sem bila doma. Veliko sem spala, gledala televizijo, brala knjige. Avgusta smo
bili z družino in sorodniki na Blatnem jezeru. Zjutraj ob pol sedmih smo se
napotili z avtom. Najprej smo se ustavili v Sümegu in smo si ogledali grad.
Potem smo se peljali do Badacsonya. Ogledali smo si pristanišče. Potem smo
se peljali z ladjo v Fonyód. Bilo je zelo lepo vreme, zato smo se tu kopali in
sončili. Popoldne ob štirih je peljala ladja nazaj v Badacsony. Tu smo se spre-
hajali, nakupovali, potem jedli dobre ribe. Zvečer ob devetih smo prišli domov. 

Zame je bil ta dan najlepše poletno doživetje.

Andrea Pint (časopis Porabje, 2001)

Otroški zeliščarski tabor

Štirje učenci iz naše šole Jožefa Košiča na Gornjem Seniku smo bili v ze liš -
čarskem taboru v Petišovcih v Sloveniji. To smo bili: Gusti, Norbi, Gabi in jaz.

27. julija smo se namestili v bungalove, kjer smo spali in so nam predstavili
program. Zvečer je bil spoznavni večer. Razen nas so bili v taboru učenci iz
okolice Lendave ter trije iz Števanovcev. Naslednji dan smo šli na najbližji
travnik in smo nabirali zdravilne rastline. Prikazali so nam tudi postopke
sušenja in shranjevanja zdravilnih zelišč. Popoldne smo se kopali v termalnem
kopališču Lipa.

Moj konjiček

Prosti čas imam samo ob koncu tedna ali poleti. Med tednom se moram veliko
učiti. Ko je petek in se konča pouk, sem zelo vesela. Vem, da zdaj lahko vza-
mem v roke čudovite knjige. Največkrat berem romane, drame. Moj drugi
najljubši konjiček je iti v gledališče. Tja hodim s šolo. Večkrat tudi v
Zalaegerszeg.

Da bi svojo lepo postavo ohranila, veliko telovadim. V prostem času
obiščem svoje prijateljice. Takrat se veliko pogovarjamo ali gremo v kino, če
vrtijo kakšen dober film.

Nikoli se ne dolgočasim, vedno si najdem kaj zanimivega. Vesela bi bila, če
bi imela še več prostega časa!

Lilla Fasching (časopis Porabje, 2001)

Že od otroštva zelo rada igram nogomet. To je moj konjiček. Verjetno je to
nenavadno, ampak dandanes vse več deklet igra nogomet.

Kot otroci smo mnogo igrali nogomet z mojimi bratranci. Oni so me naučili
igrati in od takrat mi je zelo všeč ta šport. Že drugo leto igram v ženski ekipi
v Monoštru, katera se imenuje Select. Na televiziji rada gledam nogometne
tekme skupaj z očetom in sestro. Tudi moja sestra ima rada ta šport. Poleti smo
vsak dan igrali nogomet s prijatelji na nogometnem igrišču. To je zelo dobra
stvar, ker je šport zdrav, in med igro se vedno počutim zelo dobro. 

Po mojem mnenju je nogomet eden najboljših športov na svetu.

Nikoletta Vajda (časopis Porabje, 2001)
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Poletje

Gozdovi šumijo,
vse živo zori,
zapuščamo šolo 
in šolske klopi.

Za leto modrejši
drvimo čez plan,
spet k soncu hitimo,
v jutrišnji dan.

Maruša Sedlak

Kresnice

Male lučke plešejo,
med drevjem se lovijo.
Zale so kresničice
poletno noč začarale.

Srečo nam prinesejo,
skrivnostno nas učijo:
Ustavi svoj korak in glej,
bogat je svet, bogat brez mej.

Lenčka Kupper

Hura, tu je poletje!

Ko omenimo poletje, takoj pomislimo tudi na počitnice. Šole so zaprte, mi pa
brezskrbno preživljamo lepe dneve. Poletje je najtoplejši letni čas. Dnevi so dol -
gi, noči kratke. Včasih je celo preveč vroče. Po dolgih vročinah so mnogokrat hu -
de nevihte. Močan veter in dež lahko naredita veliko škode. Hudo pa je, če pada
toča. Ta uniči vse na vrtovih in poljih. Poletni meseci so: junij, julij in avgust. 

V prvi polovici junija se še potimo v šoli. Učitelji sprašujejo, zaključujejo
ocene. Potem dobimo spričevala in začnejo se težko pričakovane počitnice. Te
trajajo ves julij in avgust. Mnogi učenci pravijo, da je to najlepši del leta. Toda
avgusta že komaj čakamo začetek šole, da spet srečamo prijatelje.

Poleti je tudi na vrtu in njivah mnogo dela. Kmetje žanjejo ječmen, pšeni-
co, rž in oves. Če je dovolj dežja, krompir in koruza lepo rasteta. Mame na
vrtovih pridno pobirajo kumarice, fižol, paprike in drugo zelenjavo. Nekaj je
sproti porabijo, drugo pa vložijo v steklenice za zimo. Tudi v gozdu je poleti
lepo, posebej če rastejo gobe. Nabiramo jurčke, lisičke in golobice. Jurčke in
lisičke lahko tudi prodamo in kaj zaslužimo.

V počitnicah mnogo lenarimo, se ukvarjamo s športom ali kam odpotuje-
mo. Gremo na izlete, k sorodnikom ali na različna letovanja. Letujemo na
Blatnem jezeru, redki srečneži pa tudi na morju. Posebej lepe počitnice so
tudi, ko gremo v razne tabore, kjer se učimo in spoznavamo nove prijatelje.

90

O, dekla, ne daj se na pavra,
pri pavri se dela težko.
Pri pavri boš rano gor stanola,
boš nosila črne roké.

O, dekla, ne daj se na pavra,
pri pavri se dela težko.
Pri meni boš v senci ležala,
boš nosila bejle roké.

Porabska ljudska

O, dekla
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trajajo ves julij in avgust. Mnogi učenci pravijo, da je to najlepši del leta. Toda
avgusta že komaj čakamo začetek šole, da spet srečamo prijatelje.

Poleti je tudi na vrtu in njivah mnogo dela. Kmetje žanjejo ječmen, pšeni-
co, rž in oves. Če je dovolj dežja, krompir in koruza lepo rasteta. Mame na
vrtovih pridno pobirajo kumarice, fižol, paprike in drugo zelenjavo. Nekaj je
sproti porabijo, drugo pa vložijo v steklenice za zimo. Tudi v gozdu je poleti
lepo, posebej če rastejo gobe. Nabiramo jurčke, lisičke in golobice. Jurčke in
lisičke lahko tudi prodamo in kaj zaslužimo.

V počitnicah mnogo lenarimo, se ukvarjamo s športom ali kam odpotuje-
mo. Gremo na izlete, k sorodnikom ali na različna letovanja. Letujemo na
Blatnem jezeru, redki srečneži pa tudi na morju. Posebej lepe počitnice so
tudi, ko gremo v razne tabore, kjer se učimo in spoznavamo nove prijatelje.
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O, dekla, ne daj se na pavra,
pri pavri se dela težko.
Pri pavri boš rano gor stanola,
boš nosila črne roké.

O, dekla, ne daj se na pavra,
pri pavri se dela težko.
Pri meni boš v senci ležala,
boš nosila bejle roké.

Porabska ljudska

O, dekla
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Počitnice

Letos se pa res že zelo veselimo počitnic. Šli bomo na deželo k babici. Ona
ima velik sadni in zelenjavni vrt. Češnje že zorijo. Upam, da jih ne bodo
pozobale ptice. V zelenjavnem vrtu ima babica veliko zelenjave. Redkvice so
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Jaz jih tako rada hrustam kot zajček. Solata je tudi že velika. Vsak dan jo jemo
za kosilo. Povrhu se posladkamo še z rdečimi jagodami. A tudi polži in ptice
imajo radi jagode. 

Včasih babici na vrtu tudi pomagam. Zelenjavo je treba okopavati, da bolje
raste. Pa tudi opleti jo moramo. Kadar je zelo suho, moramo grede zalivati.
Zelenjava lepo raste, mi pa se veselimo.

Milena Čik-Pipp

Poletne počitnice

Poletne počitnice so bile prijetne, toda minile so zelo hitro. V juniju in juliju
sem bila doma. Veliko sem spala, gledala televizijo, brala knjige. Avgusta smo
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napotili z avtom. Najprej smo se ustavili v Sümegu in smo si ogledali grad.
Potem smo se peljali do Badacsonya. Ogledali smo si pristanišče. Potem smo
se peljali z ladjo v Fonyód. Bilo je zelo lepo vreme, zato smo se tu kopali in
sončili. Popoldne ob štirih je peljala ladja nazaj v Badacsony. Tu smo se spre-
hajali, nakupovali, potem jedli dobre ribe. Zvečer ob devetih smo prišli domov. 

Zame je bil ta dan najlepše poletno doživetje.

Andrea Pint (časopis Porabje, 2001)

Otroški zeliščarski tabor

Štirje učenci iz naše šole Jožefa Košiča na Gornjem Seniku smo bili v ze liš -
čarskem taboru v Petišovcih v Sloveniji. To smo bili: Gusti, Norbi, Gabi in jaz.
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Moj konjiček

Prosti čas imam samo ob koncu tedna ali poleti. Med tednom se moram veliko
učiti. Ko je petek in se konča pouk, sem zelo vesela. Vem, da zdaj lahko vza-
mem v roke čudovite knjige. Največkrat berem romane, drame. Moj drugi
najljubši konjiček je iti v gledališče. Tja hodim s šolo. Večkrat tudi v
Zalaegerszeg.

Da bi svojo lepo postavo ohranila, veliko telovadim. V prostem času
obiščem svoje prijateljice. Takrat se veliko pogovarjamo ali gremo v kino, če
vrtijo kakšen dober film.

Nikoli se ne dolgočasim, vedno si najdem kaj zanimivega. Vesela bi bila, če
bi imela še več prostega časa!

Lilla Fasching (časopis Porabje, 2001)

Že od otroštva zelo rada igram nogomet. To je moj konjiček. Verjetno je to
nenavadno, ampak dandanes vse več deklet igra nogomet.

Kot otroci smo mnogo igrali nogomet z mojimi bratranci. Oni so me naučili
igrati in od takrat mi je zelo všeč ta šport. Že drugo leto igram v ženski ekipi
v Monoštru, katera se imenuje Select. Na televiziji rada gledam nogometne
tekme skupaj z očetom in sestro. Tudi moja sestra ima rada ta šport. Poleti smo
vsak dan igrali nogomet s prijatelji na nogometnem igrišču. To je zelo dobra
stvar, ker je šport zdrav, in med igro se vedno počutim zelo dobro. 

Po mojem mnenju je nogomet eden najboljših športov na svetu.

Nikoletta Vajda (časopis Porabje, 2001)
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Poletje
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vse živo zori,
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in šolske klopi.
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V visoki travi

Tam za gozdom mehka trava
vse poletje zeleni;
tam se s Pikijem igrava
vse od jutra do noči.

Damjana Kenda Hussu

Školjka

Tam za gozdom mehka trava
se v vetru pozibava;
zrasla više je od hiše,
v njej je skrivanje zabava.

Tam za gozdom mehka trava
kakor morje valovi;
meni kuka ven le glava,
Pikiju ven rep štrli.

Leto 
za letom
je v morju
živela
in pila
lepoto
skrivnostnih globin.

V roke
jo vzemi,
k ušescu
prisloni,
z nežnim
šumenjem
bo pel njen spomin.

Zora Saksida

Sem in tja

Sem in tja, sem in tja
ziblje me gugalnica.
Mimo švigajo drevesa,
veter vleče me za ušesa.

Vera Albreht

Minka modruje

Kaj naj postanem,
ko bom velika?
Mnogo izbire je,
mnogo me mika!

Naj kot zdravnica
zdravim bolnike?
Kot vrtnarica
negujem sadike?

Naj bom kot mamica
sredi družine?
Naj kot plezalka
splezam v višine?

Ali bi slavna
pevka postala?
Bi kot pilotka
v zrak se pognala?

Kdor je pripravljen,
doma in drugod
našel le srečo
in pravo bo pot!”

Stana Vinšek

Naj bom igralka?
Naj bom plesalka?
Naj li postanem
rekordna plavalka?

Kaj naj postanem,
ko bom velika?
Mnogo izbire je, 
mnogo me mika!

Mamica pravi:
„Počakaj, deklič,
prišel bo čas
in prišel bo poklic.

Glej, da takrat so ti
pridne roke,
glavica bistra
in toplo srce.
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Spoznavali smo tudi travniške čajne mešanice in njihovo delovanje na
človeško telo. Obiskali smo zeliščni vrt v Črenšovcih in smo se pogovarjali o
tem, kako uporabljamo zelišča v kuhinji. Pripravili smo si tudi malo kuharico. 

Ogledali smo si znamenitosti mesta Lendava, se sprehajali in obiskali
Lendavske gorice. Bili smo tudi v gradu. Zadnji dan smo še spoznali življenje
in delo na zeliščarski kmetiji, ogledali smo si učno pot ob Muri. Seveda smo
se poleg teh programov vsak dan kopali, igrali na dvorišču, igrali nogomet in
se pogovarjali z vrstniki. 

Hitro je minil ta teden in že smo morali iti domov.

Kristian Treiber (časopis Porabje, 2001)

Bila sem v poletni šoli

Že nekaj let v Sloveniji organizirajo poletno šolo slovenskega jezika tudi za
porabske učence. Tako sem na njej letos sodelovala že tretjič.

31. julija smo se odpeljali v poletno šolo v Belo krajino, v Črnomelj. Prvič
sem bila v tej pokrajini in zato mi je bilo zelo lepo. Bela krajina je dobila ime
po belih brezah in belih kraških skalah.

Vsi učenci smo stanovali pri družinah, samo učiteljice so stanovale v
dijaškem domu. Družina, pri kateri sem živela 14 dni, se imenuje Petrovčič.
Živijo v Črnomlju, blizu osnovne šole Loka. Z gostitelji smo bili na
Hrvaškem, na otoku Krku. Nekaj dni pozneje pa smo se peljali z letalom. Od
zgoraj sem videla Metliko, Črnomelj in tudi hišo, kjer sem živela. Bela krajina
je bila iz letala čudovita. Trikrat smo bili tudi na reki Kolpi. 

V poletni šoli je bilo 32 udeležencev, ki so prišli iz različnih držav: iz
Amerike, Bosne in Hercegovine, Madžarske, Jugoslavije, Rusije, Nizo zem -
ske, Švice in Hrvaške. Vsak dan smo šli tudi v šolo. Jaz sem bila v četrti
skupini. Naša učiteljica je prišla iz Francije. Veliko smo se učili: književnost,
slovnico, zgodovino in zemljepis. Skupaj smo imeli celodnevni izlet in zato že
veliko vemo o Beli krajini. Obiskali smo rojstno hišo Otona Župančiča v
Vinici. 

Tretjič sem bila v poletni šoli, ampak najbolje sem se počutila prav letos.

Žuži Šulič (časopis Porabje, 1999)

V Hotelu Lipa v Monoštru

Agica želi postati receptorka. Zato večkrat obišče teto Elzo, ki dela kot recep-
torka v Hotelu Lipa v Monoštru. Teta ji razlaga, kaj je delo receptorke v
hotelu, Agica pa pozorno posluša ali opazuje, ko pridejo gostje. Delo recep-
torke ji je vedno bolj všeč. Ko pridejo gostje iz Slovenije, teta Elza govori z
njimi slovensko. Agica je ponosna na teto, ki zna toliko jezikov, da se lahko
lepo pogovarja z vsakim gostom. Nekega dne je bilo še posebej zanimivo.
Prišla je mlada družina iz Slovenije: oče, mama in hčerka. 

Pogovor

Receptorka: Dober dan! Želite, prosim?
Moški: Dober dan! Prihajamo iz Slovenije. Po telefonu smo pri vas re-

zervirali triposteljno sobo za dve prenočitvi. Pišemo se Novak,
prihajamo iz Ljubljane.

Receptorka: (Išče po seznamu rezervacij, najde priimek Novak.) Toda, gos-
pod, mi nimamo triposteljnih sob. Imamo le dvoposteljne sobe in
apartmaje.
Ker ste trije, smo vam rezervirali apartma.

G. Novak: V redu. Koliko pa stane nočitev z zajtrkom za tri osebe?
Koliko prostorov in kakšna oprema pa je v apartmaju?

Receptorka: Nočitev z zajtrkom za tri osebe stane 15.000 forintov.
Tudi z evri lahko plačate. V apartmaju sta dva prostora, spalnica
in dnevni prostor, razen tega še kopalnica in stranišče. Tudi tele-
fon in televizor imate, pa mini bar s pijačo, če boste žejni.

G. Novak: V redu.
Receptorka: Zdaj mi pa dajte vaše potne liste, prosim, da zapišem podatke.
G. Novak: Tu so potni listi, izvolite.

Teta Elza, pravzaprav receptorka, gleda potne liste, vnaša podatke v računalnik.
Ko konča, izroči gospodu Novaku ključe.

Receptorka: Izvolite, tu so ključi. Želim vam prijetno bivanje v našem hotelu.
Soba 111 je v prvem nadstropju. Restavracija je v pritličju.
Želim vam lep dan!

G. Novak: Hvala. Zelo ste prijazni. Pri vas bomo tudi večerjali.

Agici je delo tete Elze bilo vedno bolj všeč. Zato je sklenila, da bo tudi ona pos -
tala receptorka. Po končani osnovni šoli se bo vpisala v srednjo turistično šolo.
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V visoki travi

Tam za gozdom mehka trava
vse poletje zeleni;
tam se s Pikijem igrava
vse od jutra do noči.

Damjana Kenda Hussu

Školjka

Tam za gozdom mehka trava
se v vetru pozibava;
zrasla više je od hiše,
v njej je skrivanje zabava.

Tam za gozdom mehka trava
kakor morje valovi;
meni kuka ven le glava,
Pikiju ven rep štrli.

Leto 
za letom
je v morju
živela
in pila
lepoto
skrivnostnih globin.

V roke
jo vzemi,
k ušescu
prisloni,
z nežnim
šumenjem
bo pel njen spomin.

Zora Saksida

Sem in tja

Sem in tja, sem in tja
ziblje me gugalnica.
Mimo švigajo drevesa,
veter vleče me za ušesa.

Vera Albreht

Minka modruje

Kaj naj postanem,
ko bom velika?
Mnogo izbire je,
mnogo me mika!

Naj kot zdravnica
zdravim bolnike?
Kot vrtnarica
negujem sadike?

Naj bom kot mamica
sredi družine?
Naj kot plezalka
splezam v višine?

Ali bi slavna
pevka postala?
Bi kot pilotka
v zrak se pognala?

Kdor je pripravljen,
doma in drugod
našel le srečo
in pravo bo pot!”

Stana Vinšek

Naj bom igralka?
Naj bom plesalka?
Naj li postanem
rekordna plavalka?

Kaj naj postanem,
ko bom velika?
Mnogo izbire je, 
mnogo me mika!

Mamica pravi:
„Počakaj, deklič,
prišel bo čas
in prišel bo poklic.

Glej, da takrat so ti
pridne roke,
glavica bistra
in toplo srce.
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Spoznavali smo tudi travniške čajne mešanice in njihovo delovanje na
človeško telo. Obiskali smo zeliščni vrt v Črenšovcih in smo se pogovarjali o
tem, kako uporabljamo zelišča v kuhinji. Pripravili smo si tudi malo kuharico. 

Ogledali smo si znamenitosti mesta Lendava, se sprehajali in obiskali
Lendavske gorice. Bili smo tudi v gradu. Zadnji dan smo še spoznali življenje
in delo na zeliščarski kmetiji, ogledali smo si učno pot ob Muri. Seveda smo
se poleg teh programov vsak dan kopali, igrali na dvorišču, igrali nogomet in
se pogovarjali z vrstniki. 

Hitro je minil ta teden in že smo morali iti domov.

Kristian Treiber (časopis Porabje, 2001)

Bila sem v poletni šoli

Že nekaj let v Sloveniji organizirajo poletno šolo slovenskega jezika tudi za
porabske učence. Tako sem na njej letos sodelovala že tretjič.

31. julija smo se odpeljali v poletno šolo v Belo krajino, v Črnomelj. Prvič
sem bila v tej pokrajini in zato mi je bilo zelo lepo. Bela krajina je dobila ime
po belih brezah in belih kraških skalah.

Vsi učenci smo stanovali pri družinah, samo učiteljice so stanovale v
dijaškem domu. Družina, pri kateri sem živela 14 dni, se imenuje Petrovčič.
Živijo v Črnomlju, blizu osnovne šole Loka. Z gostitelji smo bili na
Hrvaškem, na otoku Krku. Nekaj dni pozneje pa smo se peljali z letalom. Od
zgoraj sem videla Metliko, Črnomelj in tudi hišo, kjer sem živela. Bela krajina
je bila iz letala čudovita. Trikrat smo bili tudi na reki Kolpi. 

V poletni šoli je bilo 32 udeležencev, ki so prišli iz različnih držav: iz
Amerike, Bosne in Hercegovine, Madžarske, Jugoslavije, Rusije, Nizo zem -
ske, Švice in Hrvaške. Vsak dan smo šli tudi v šolo. Jaz sem bila v četrti
skupini. Naša učiteljica je prišla iz Francije. Veliko smo se učili: književnost,
slovnico, zgodovino in zemljepis. Skupaj smo imeli celodnevni izlet in zato že
veliko vemo o Beli krajini. Obiskali smo rojstno hišo Otona Župančiča v
Vinici. 

Tretjič sem bila v poletni šoli, ampak najbolje sem se počutila prav letos.

Žuži Šulič (časopis Porabje, 1999)

V Hotelu Lipa v Monoštru

Agica želi postati receptorka. Zato večkrat obišče teto Elzo, ki dela kot recep-
torka v Hotelu Lipa v Monoštru. Teta ji razlaga, kaj je delo receptorke v
hotelu, Agica pa pozorno posluša ali opazuje, ko pridejo gostje. Delo recep-
torke ji je vedno bolj všeč. Ko pridejo gostje iz Slovenije, teta Elza govori z
njimi slovensko. Agica je ponosna na teto, ki zna toliko jezikov, da se lahko
lepo pogovarja z vsakim gostom. Nekega dne je bilo še posebej zanimivo.
Prišla je mlada družina iz Slovenije: oče, mama in hčerka. 

Pogovor

Receptorka: Dober dan! Želite, prosim?
Moški: Dober dan! Prihajamo iz Slovenije. Po telefonu smo pri vas re-

zervirali triposteljno sobo za dve prenočitvi. Pišemo se Novak,
prihajamo iz Ljubljane.

Receptorka: (Išče po seznamu rezervacij, najde priimek Novak.) Toda, gos-
pod, mi nimamo triposteljnih sob. Imamo le dvoposteljne sobe in
apartmaje.
Ker ste trije, smo vam rezervirali apartma.

G. Novak: V redu. Koliko pa stane nočitev z zajtrkom za tri osebe?
Koliko prostorov in kakšna oprema pa je v apartmaju?

Receptorka: Nočitev z zajtrkom za tri osebe stane 15.000 forintov.
Tudi z evri lahko plačate. V apartmaju sta dva prostora, spalnica
in dnevni prostor, razen tega še kopalnica in stranišče. Tudi tele-
fon in televizor imate, pa mini bar s pijačo, če boste žejni.

G. Novak: V redu.
Receptorka: Zdaj mi pa dajte vaše potne liste, prosim, da zapišem podatke.
G. Novak: Tu so potni listi, izvolite.

Teta Elza, pravzaprav receptorka, gleda potne liste, vnaša podatke v računalnik.
Ko konča, izroči gospodu Novaku ključe.

Receptorka: Izvolite, tu so ključi. Želim vam prijetno bivanje v našem hotelu.
Soba 111 je v prvem nadstropju. Restavracija je v pritličju.
Želim vam lep dan!

G. Novak: Hvala. Zelo ste prijazni. Pri vas bomo tudi večerjali.

Agici je delo tete Elze bilo vedno bolj všeč. Zato je sklenila, da bo tudi ona pos -
tala receptorka. Po končani osnovni šoli se bo vpisala v srednjo turistično šolo.
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Kaktus in jež

Na okenski polici je cvetel kaktus. Mimo je pricapljal jež in se obregnil: „Uf,
kako smešen bodičar! Igle že ima, drugega pa ne zna. Poglejte mene: uniču-
jem črve, hrošče, polže, kuščarje in žabe; celo strupenih kač se ne ustrašim.”

Kaktus je hvalisavca mirno poslušal, nato pa ga je vprašal: „In cveteti znaš
tudi, kajne?”

„Cveteti?” se je zdrznil jež, ki je šele sedaj opazil prekrasni kaktusov cvet. 
„Ne, tega nisem nikoli znal.”
„No, vidiš, boter,” je brez jeze nadaljeval kaktus. „Ti pokončuješ golazen,

jaz razveseljujem ljudi z rdečimi cvetovi. Ni ga, ki bi bil popoln. Vsak je za
nekaj, nihče za vse!”

Vojan Tihomir Arhar

V bukovem gozdu,
sredi dreves,
v mraku začel se
gobji je ples.
Mnogo gospode
gobje izbrane
je napolnilo
gozdne dvorane.
Drobne kresnice
luč so prižgale,
žolne po deblih
takt ropotale.

V ritmu so pari
se zavrteli,
mladi in stari,
vitki, debeli,
da so klobučki 
v zraku frleli.

Jurček-gobanček
stal je ob strani,
gledal je dame
v plesni dvorani:
ajdovke, sirovke
in golobičke,
brezovke, sivke
in žolte lisičke 
ali med vsemi
najbolj povšeči
mu je klobuček
pikčasti, rdeči ...
Mušnico zalo
prosi za raj,
ta pa zabrusi
brž mu nazaj:
„Kaj boš ti, revček!
Čakaš zaman – z mano bo plesal
vražji goban!”

Meta Rainer

Gobji ples
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Poletne vremenske napovedi – pregovori

Če rožnika (junija) toplo dežuje,
kašče in panje napolnjuje.

Kadar od daleč grmi,
kmalu deži.

Hude nevihte
ne trajajo dolgo.

Če se avgusta
po gorah kadi,
kupi si kožuh
za zimske noči!

Zaseda za medveda

Vzamemo puško V vejah sedimo
in gremo na hruško. in sline cedimo.
Na hruško? Sline?
Seveda, Seveda,
čakat medveda! zaradi medveda!

Odvržemo puško,
utrgamo hruško ...
In jo pojemo?
Seveda,
namesto medveda!

Miroslav Košuta

Pošta nekoč ... in danes

Danes nalepimo na pismo ali razglednico poštno znamko in pošta opravi vse
delo: pisma zbere, jih razporedi in na koncu odda v natanko tisti nabiralnik,
kamor smo pismo ali razglednico poslali. 

Nekoč so prenašali sporočila s konji. Če si hotel poslati komu pismo, si ga
dal jezdecu in ga prosil, naj ga odnese. Včasih je bilo potrebno odnesti pismo
zelo zelo daleč. Zato so bile ob poti postavljene postaje, kjer si je jezdec lahko
odpočil in zamenjal konja. Takrat še ni bilo poštnih znamk.

Pozneje so prevažali pošto s poštnimi kočijami. Potem so izumili vlak. Ker
je vlak hitrejši kot jezdec ali kočija in ker je bilo pošte vedno več, so začeli
voziti pošto z vlaki. Danes vozijo pošto s posebnimi avtomobili, v daljne kraje
pa jo peljejo ladje ali letala.

Etelka je napisala pismo prijateljici, ki stanuje v Budimpešti. Dala ga je v
ovojnico, jo zalepila in nanjo napisala prijateljičin naslov. Nato je prilepila še
znamko. Pismo je vrgla v poštni nabiralnik. Enkrat na dan pripelje tod mimo
poštni avto. Poštar izstopi, odklene nabiralnik, vzame iz njega pošto in jo da
v posebno torbo. Ko so v nabiralni torbi vsa pisma, jih poštar odnese na pošto
in strese na mizo. Tudi drugi poštarji naredijo tako. Potem pisma razvrstijo.
Vsa pisma, ki bodo šla v Budimpešto, dajo v eno vrečo, tista za Sombotel v
drugo in tako dalje, vse do konca. Vreče s pismi naložijo na vlak, avtobus ali
poseben poštni avto. V daljne kraje pelje pošto ladja ali letalo.

Vrečo s pismi za Budimpešto zvečer odpelje poštni avto. Zjutraj imajo poš-
tarji v Budimpešti že pisma v svojih torbah. Tisti, ki raznaša pošto v ulici, kjer
stanuje Etelkina prijateljica, bo vložil pismo v njen nabiralnik. Prijateljica bo
odprla nabiralnik in našla v njem Etelkino pismo.

Postala bom prodajalka

V našem razredu že vsak učenec ve, kaj želi postati. Jaz želim postati proda-
jalka. Tudi moja sestra se je odločila za ta poklic. Njej je zelo všeč, ker lahko
govori z ljudmi. Če starejši ljudje pridejo v trgovino, jim prijazno pomaga. Če
vprašajo, jim pove, koliko kaj stane. Zdaj je že zelo težko biti prodajalec, kajti
cene se pogosto spreminjajo. 

Prodajalka želim postati zato, ker rada računam in rada imam ljudi. Učila
se bom v Monoštru. Govorijo, da je ta šola zelo dobra. Šli smo si jo ogledat.
Meni je bila všeč. Tri učenke iz našega razreda želimo postati prodajalke. 

Upam, da me sprejmejo na to šolo in da jo bom uspešno končala.

Monika Ropoš (časopis Porabje, 1994)
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delo: pisma zbere, jih razporedi in na koncu odda v natanko tisti nabiralnik,
kamor smo pismo ali razglednico poslali. 

Nekoč so prenašali sporočila s konji. Če si hotel poslati komu pismo, si ga
dal jezdecu in ga prosil, naj ga odnese. Včasih je bilo potrebno odnesti pismo
zelo zelo daleč. Zato so bile ob poti postavljene postaje, kjer si je jezdec lahko
odpočil in zamenjal konja. Takrat še ni bilo poštnih znamk.

Pozneje so prevažali pošto s poštnimi kočijami. Potem so izumili vlak. Ker
je vlak hitrejši kot jezdec ali kočija in ker je bilo pošte vedno več, so začeli
voziti pošto z vlaki. Danes vozijo pošto s posebnimi avtomobili, v daljne kraje
pa jo peljejo ladje ali letala.

Etelka je napisala pismo prijateljici, ki stanuje v Budimpešti. Dala ga je v
ovojnico, jo zalepila in nanjo napisala prijateljičin naslov. Nato je prilepila še
znamko. Pismo je vrgla v poštni nabiralnik. Enkrat na dan pripelje tod mimo
poštni avto. Poštar izstopi, odklene nabiralnik, vzame iz njega pošto in jo da
v posebno torbo. Ko so v nabiralni torbi vsa pisma, jih poštar odnese na pošto
in strese na mizo. Tudi drugi poštarji naredijo tako. Potem pisma razvrstijo.
Vsa pisma, ki bodo šla v Budimpešto, dajo v eno vrečo, tista za Sombotel v
drugo in tako dalje, vse do konca. Vreče s pismi naložijo na vlak, avtobus ali
poseben poštni avto. V daljne kraje pelje pošto ladja ali letalo.

Vrečo s pismi za Budimpešto zvečer odpelje poštni avto. Zjutraj imajo poš-
tarji v Budimpešti že pisma v svojih torbah. Tisti, ki raznaša pošto v ulici, kjer
stanuje Etelkina prijateljica, bo vložil pismo v njen nabiralnik. Prijateljica bo
odprla nabiralnik in našla v njem Etelkino pismo.

Postala bom prodajalka

V našem razredu že vsak učenec ve, kaj želi postati. Jaz želim postati proda-
jalka. Tudi moja sestra se je odločila za ta poklic. Njej je zelo všeč, ker lahko
govori z ljudmi. Če starejši ljudje pridejo v trgovino, jim prijazno pomaga. Če
vprašajo, jim pove, koliko kaj stane. Zdaj je že zelo težko biti prodajalec, kajti
cene se pogosto spreminjajo. 

Prodajalka želim postati zato, ker rada računam in rada imam ljudi. Učila
se bom v Monoštru. Govorijo, da je ta šola zelo dobra. Šli smo si jo ogledat.
Meni je bila všeč. Tri učenke iz našega razreda želimo postati prodajalke. 

Upam, da me sprejmejo na to šolo in da jo bom uspešno končala.

Monika Ropoš (časopis Porabje, 1994)
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Kaktus in jež

Na okenski polici je cvetel kaktus. Mimo je pricapljal jež in se obregnil: „Uf,
kako smešen bodičar! Igle že ima, drugega pa ne zna. Poglejte mene: uniču-
jem črve, hrošče, polže, kuščarje in žabe; celo strupenih kač se ne ustrašim.”

Kaktus je hvalisavca mirno poslušal, nato pa ga je vprašal: „In cveteti znaš
tudi, kajne?”

„Cveteti?” se je zdrznil jež, ki je šele sedaj opazil prekrasni kaktusov cvet. 
„Ne, tega nisem nikoli znal.”
„No, vidiš, boter,” je brez jeze nadaljeval kaktus. „Ti pokončuješ golazen,

jaz razveseljujem ljudi z rdečimi cvetovi. Ni ga, ki bi bil popoln. Vsak je za
nekaj, nihče za vse!”

Vojan Tihomir Arhar

V bukovem gozdu,
sredi dreves,
v mraku začel se
gobji je ples.
Mnogo gospode
gobje izbrane
je napolnilo
gozdne dvorane.
Drobne kresnice
luč so prižgale,
žolne po deblih
takt ropotale.

V ritmu so pari
se zavrteli,
mladi in stari,
vitki, debeli,
da so klobučki 
v zraku frleli.

Jurček-gobanček
stal je ob strani,
gledal je dame
v plesni dvorani:
ajdovke, sirovke
in golobičke,
brezovke, sivke
in žolte lisičke 
ali med vsemi
najbolj povšeči
mu je klobuček
pikčasti, rdeči ...
Mušnico zalo
prosi za raj,
ta pa zabrusi
brž mu nazaj:
„Kaj boš ti, revček!
Čakaš zaman – z mano bo plesal
vražji goban!”

Meta Rainer

Gobji ples
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Če rožnika (junija) toplo dežuje,
kašče in panje napolnjuje.

Kadar od daleč grmi,
kmalu deži.

Hude nevihte
ne trajajo dolgo.

Če se avgusta
po gorah kadi,
kupi si kožuh
za zimske noči!
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ISBN 978-963-9734-35-7

Croatica Nonprofit Kft.
A kiadásért felel: Horváth Csaba ügyvezető igazgató

Tördelőszerkesztő: Zámbóné Berencsi Katalin
Terjedelem: 10 (A/5) ív
Raktári szám: CT-3122

A nyomdai munkálatokat a Kiadó nyomdája végezte.

Zaplula je barčica moja

Zaplula, zaplula je barčica moja, :3 ×
zaplula, zaplula je sredi morja.

Ne morem, ne morem se jaz povrnauti,
vej pridem, vej pridem jaz k tebi nazaj.

Je morje, je morje široko, globoko,
ne vidim, ne vidim nej konec, nej kraj.

Porabska ljudska
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Zidar stavbe
zida,
malto na opeko
kida.

Kruh in žemlje
da nam pek,
ter želi nam dober tek.

Tajnica tipka,
zapiše termin,
kliče v Ljubljano
in v Berlin.

Frizerka
lase postriže,
kodre naredi,
da občudujejo te vsi.

Mehanik vzame
ključ, vijak,
in popravi
tovornjak.

Kuhar 
z belo kapo,
jed pripravi vsako.

Bolniška sestra
maže, streže,
rano ti obveže.

Kadar revež si,
bolnik,
te ozdravi spet
zdravnik.

Mili Hrobath

Poklici
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Ježek

Cic in Frc sta med počitnicami veliko hodila na izlete. Nekoč sta na robu
gozda srečala žalostnega ježka.

„Kaj pa ti je?” ga je vprašal Cic. „Med mojim domom in grmovjem, v
katerem živijo moji bratranci in sestrične, so zgradili cesto,” je jokal ježek. „In
zdaj ne morem k njim na počitnice!”

Frc je hotel kot policaj kar z liziko namesto loparčka ustaviti avtomobile.
Cic ga je zadnji hip potegnil s ceste.

„Hm, ljudje bi zgradili predor,” je razmišljal Cic. „In tudi mi ga bomo!” se
je zasmejal ježek. “Poklical bom svoje prijatelje krtke.”

Kmalu so prišli vsi krti iz okolice. Bili so veseli, da lahko pomagajo ježku.
Zgradili so prečudovit predor. In skozi ta predor je šel potem ježek na počit-
nice k svojim bratrancem in sestričnam. 

Andrej Rozman Roza

Zdaj pa eno za lep konec!
Tako pisano veselo,
da srce vam bo zapelo,
ko umolkne šolski zvonec,
ko ta šola se zapre
in drugačna se prične.

Tista šola, ki vseskozi
teče, ne konča ob letu,
kot pač tečejo na svetu
nam življenja kolovozi,
tista šola, ki modri
tja do konca vse ljudi.

Saj je treba vse poznati:
kaj šepeče v polju žito,
kaj med travami je skrito,
kaj modruje hrast košati,
kaj škrjanci žvrgole
in ljudje, kako žive.

To je šola na poljani,
šola, pesem in veselje
kot pomladne lepe želje,
kot ves svet na sončni dlani
je veselega srca,
da jesen sadove dá.

Tone Pavček

Ob koncu šolskega leta

Torej, bratci, kar na delo!
Pa veliko dobre sreče,
za tri polne solne vreče!
Da srce nam bo veselo,
da bo dober klas in plen
za te dni in za jesen.
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Ježek

Cic in Frc sta med počitnicami veliko hodila na izlete. Nekoč sta na robu
gozda srečala žalostnega ježka.

„Kaj pa ti je?” ga je vprašal Cic. „Med mojim domom in grmovjem, v
katerem živijo moji bratranci in sestrične, so zgradili cesto,” je jokal ježek. „In
zdaj ne morem k njim na počitnice!”

Frc je hotel kot policaj kar z liziko namesto loparčka ustaviti avtomobile.
Cic ga je zadnji hip potegnil s ceste.

„Hm, ljudje bi zgradili predor,” je razmišljal Cic. „In tudi mi ga bomo!” se
je zasmejal ježek. “Poklical bom svoje prijatelje krtke.”

Kmalu so prišli vsi krti iz okolice. Bili so veseli, da lahko pomagajo ježku.
Zgradili so prečudovit predor. In skozi ta predor je šel potem ježek na počit-
nice k svojim bratrancem in sestričnam. 
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Tista šola, ki vseskozi
teče, ne konča ob letu,
kot pač tečejo na svetu
nam življenja kolovozi,
tista šola, ki modri
tja do konca vse ljudi.

Saj je treba vse poznati:
kaj šepeče v polju žito,
kaj med travami je skrito,
kaj modruje hrast košati,
kaj škrjanci žvrgole
in ljudje, kako žive.

To je šola na poljani,
šola, pesem in veselje
kot pomladne lepe želje,
kot ves svet na sončni dlani
je veselega srca,
da jesen sadove dá.

Tone Pavček

Ob koncu šolskega leta

Torej, bratci, kar na delo!
Pa veliko dobre sreče,
za tri polne solne vreče!
Da srce nam bo veselo,
da bo dober klas in plen
za te dni in za jesen.
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Zidar stavbe
zida,
malto na opeko
kida.

Kruh in žemlje
da nam pek,
ter želi nam dober tek.

Tajnica tipka,
zapiše termin,
kliče v Ljubljano
in v Berlin.

Frizerka
lase postriže,
kodre naredi,
da občudujejo te vsi.

Mehanik vzame
ključ, vijak,
in popravi
tovornjak.

Kuhar 
z belo kapo,
jed pripravi vsako.

Bolniška sestra
maže, streže,
rano ti obveže.

Kadar revež si,
bolnik,
te ozdravi spet
zdravnik.

Mili Hrobath

Poklici
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Ježek

Cic in Frc sta med počitnicami veliko hodila na izlete. Nekoč sta na robu
gozda srečala žalostnega ježka.

„Kaj pa ti je?” ga je vprašal Cic. „Med mojim domom in grmovjem, v
katerem živijo moji bratranci in sestrične, so zgradili cesto,” je jokal ježek. „In
zdaj ne morem k njim na počitnice!”

Frc je hotel kot policaj kar z liziko namesto loparčka ustaviti avtomobile.
Cic ga je zadnji hip potegnil s ceste.

„Hm, ljudje bi zgradili predor,” je razmišljal Cic. „In tudi mi ga bomo!” se
je zasmejal ježek. “Poklical bom svoje prijatelje krtke.”

Kmalu so prišli vsi krti iz okolice. Bili so veseli, da lahko pomagajo ježku.
Zgradili so prečudovit predor. In skozi ta predor je šel potem ježek na počit-
nice k svojim bratrancem in sestričnam. 

Andrej Rozman Roza

Zdaj pa eno za lep konec!
Tako pisano veselo,
da srce vam bo zapelo,
ko umolkne šolski zvonec,
ko ta šola se zapre
in drugačna se prične.

Tista šola, ki vseskozi
teče, ne konča ob letu,
kot pač tečejo na svetu
nam življenja kolovozi,
tista šola, ki modri
tja do konca vse ljudi.

Saj je treba vse poznati:
kaj šepeče v polju žito,
kaj med travami je skrito,
kaj modruje hrast košati,
kaj škrjanci žvrgole
in ljudje, kako žive.

To je šola na poljani,
šola, pesem in veselje
kot pomladne lepe želje,
kot ves svet na sončni dlani
je veselega srca,
da jesen sadove dá.

Tone Pavček

Ob koncu šolskega leta

Torej, bratci, kar na delo!
Pa veliko dobre sreče,
za tri polne solne vreče!
Da srce nam bo veselo,
da bo dober klas in plen
za te dni in za jesen.
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Metodična navodila učiteljem

Uvod

Učbenik POZDRAVLJENA, SLOVENŠČINA! – BERILO za 6. razred
narodnostnih osnovnih šol v Porabju želi, prav tako kot njegov predhodnik,
berilo za 5. razred, imeti velik krog naslovnikov; v prvi vrsti ste to učenci in
učitelji, k aktivnemu sodelovanju pa vabi tudi starše in stare starše. Zakaj?
Zato, ker pouk slovenske materinščine staršev in starih staršev ni le stvar šole,
ampak tudi drugih, posrednih soudeležencev učno-vzgojnega procesa v na -
rod nostni šoli, predvsem staršev, starih staršev in vseh, ki na kakršenkoli način
prispevajo k ohranjanju slovenstva v Porabju. 

Najbolj odgovorni in poklicani za poučevanje slovenske materinščine v
Porabju pa ste prav vi, učiteljice in učitelji. Zato vam s pričujočim berilom
želim odpreti nekatere nove možnosti poučevanja slovenščine v Porabju,
poučevanja, ki naj bo učencem v veselje in zabavo, ne pa v breme. Pouk
slovenščine naj bo zanimiv, vesel in sproščujoč. To je v veliki meri odvisno od
učbenika, ki je na voljo, v največji meri pa od zanimivega, sproščenega,
jezikovno kompetentnega, narodno zavednega in pozitivno mislečega učitelja.
Temu morajo veliko pomagati seveda tudi starši.

Obseg berila

Berilo ima osem poglavij, ki so popolnoma v skladu z veljavnim učnim načrtom
za pouk slovenskega jezika. Posamezna poglavja, skladno s predpisano vsebi-
no, prinašajo umetnostna in neumetnostna besedila. Slednjih je več, saj se
koncept berila podreja temeljnim ciljem pouka slovenskega jezika v porab-
skih šolah, ki so:

• pridobivanje, ohranjanje in bogatenje znanja materinščine učenčevih
staršev in prednikov,

• razvijanje učenčevih sporazumevalnih zmožnosti, ki vključujejo tudi te -
melj na vedenja o slovnici, predvsem skozi praktično rabo,

• usvajanje osnovnih komunikacijskih vzorcev v slovenskem jeziku in

• oblikovanje pozitivnega odnosa do slovenskega jezika ter lastne narod-
nostne pripadnosti.

Turistična vodička predstavlja svoj domači kraj .................................. 28
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Gremo v knjižnico!

Za branje priporočamo

Zbirke več avtorjev:

• Sončnica na rami

• Ringaraja

• Leto v pesmi ujeto

• Pravljice za leto in dan

• Kralič pa Lejpa Vida (porabske pravljice)

• Slovenske ljudske pravljice

Še nekaj naslovov knjig, ki jih boste z veseljem prebrali:

• Polonca Kovač: Zgodbe od a do ž

• Andrej Rozman Roza: Mali rimski cirkus

• Neža Maurer: Kam pa teče voda

• Tone Pavček: Čenčarija, Majnice: fulaste pesmi

• Kajetan Kovič: Zlata ladja, Križemkraž

• Miroslav Košuta: Ptička smejalka

• Niko Grafenauer: Pedenjped

• Danilo Gorinšek: Vrtiljak

Družina, domovina ................................................................................. 51

Sončeva izštevanka (Bina Štampe Žmavc) ........................................... 52
Moj dom ............................................................................................... 52
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Metodična navodila učiteljem

Uvod

Učbenik POZDRAVLJENA, SLOVENŠČINA! – BERILO za 6. razred
narodnostnih osnovnih šol v Porabju želi, prav tako kot njegov predhodnik,
berilo za 5. razred, imeti velik krog naslovnikov; v prvi vrsti ste to učenci in
učitelji, k aktivnemu sodelovanju pa vabi tudi starše in stare starše. Zakaj?
Zato, ker pouk slovenske materinščine staršev in starih staršev ni le stvar šole,
ampak tudi drugih, posrednih soudeležencev učno-vzgojnega procesa v na -
rod nostni šoli, predvsem staršev, starih staršev in vseh, ki na kakršenkoli način
prispevajo k ohranjanju slovenstva v Porabju. 

Najbolj odgovorni in poklicani za poučevanje slovenske materinščine v
Porabju pa ste prav vi, učiteljice in učitelji. Zato vam s pričujočim berilom
želim odpreti nekatere nove možnosti poučevanja slovenščine v Porabju,
poučevanja, ki naj bo učencem v veselje in zabavo, ne pa v breme. Pouk
slovenščine naj bo zanimiv, vesel in sproščujoč. To je v veliki meri odvisno od
učbenika, ki je na voljo, v največji meri pa od zanimivega, sproščenega,
jezikovno kompetentnega, narodno zavednega in pozitivno mislečega učitelja.
Temu morajo veliko pomagati seveda tudi starši.

Obseg berila

Berilo ima osem poglavij, ki so popolnoma v skladu z veljavnim učnim načrtom
za pouk slovenskega jezika. Posamezna poglavja, skladno s predpisano vsebi-
no, prinašajo umetnostna in neumetnostna besedila. Slednjih je več, saj se
koncept berila podreja temeljnim ciljem pouka slovenskega jezika v porab-
skih šolah, ki so:

• pridobivanje, ohranjanje in bogatenje znanja materinščine učenčevih
staršev in prednikov,

• razvijanje učenčevih sporazumevalnih zmožnosti, ki vključujejo tudi te -
melj na vedenja o slovnici, predvsem skozi praktično rabo,

• usvajanje osnovnih komunikacijskih vzorcev v slovenskem jeziku in

• oblikovanje pozitivnega odnosa do slovenskega jezika ter lastne narod-
nostne pripadnosti.

Turistična vodička predstavlja svoj domači kraj .................................. 28
Monošter ............................................................................................... 28
Sakalovci .............................................................................................. 29
Žuželčji žur (Andrej Rozman Roza) ..................................................... 29
E-zgodba (Polonca Kovač) ................................................................... 30

Zima ......................................................................................................... 31

Prvi sneg (Gustav Krklec) .................................................................... 32
Zima ..................................................................................................... 32
Po telefonu (Franci Lakovič) ................................................................ 33
Sneg pripoveduje (Neža Maurer) ......................................................... 34
Ptičke (Valentin Polanšek) ................................................................... 34
Pesem nagajivka (Oton Župančič) ....................................................... 35
Zima na kmetih (Alenka Kozinc) ......................................................... 35
Kak mesarimo pujčka? ......................................................................... 36
Kratko veselje ....................................................................................... 36
Pletilja zima (Sabina Mali) .................................................................. 37
Nove smuči (Leni Sticker) .................................................................... 38
Zimske vremenske napovedi – pregovori ............................................. 38
Mačeha in pastorka (Slovenska ljudska pripoved) ............................... 39
Pismo božičku (Nina Mazi) .................................................................. 40
Mama peče kekse ................................................................................. 41
Božič po svetu ...................................................................................... 41
Pust v Porabju ....................................................................................... 42
Pust (Igo Gruden) ................................................................................. 43
Z-zgodba (Polonca Kovač) ................................................................... 44

Čuvajmo naravo! .................................................................................... 45

Ekologija – varovanje narave ................................................................ 46
Narava ................................................................................................... 46
Če ... (Dorli Hammerschall) ................................................................ 46
Varstvo okolja ....................................................................................... 47
Breza in avtocesta (Matej Bor) ............................................................. 47
Barve dreves (Miroslav Košuta) ........................................................... 48
Kam z odpadki? ................................................................................... 48
Zbirali smo star papir in železo ............................................................ 49
Črviva pesem (Andrej Rozman Roza) .................................................. 50
O-zgodba (Polonca Kovač) .................................................................. 50

97-112:97-112.qxd  9/4/2009  11:12 AM  Page 108

109100

Gremo v knjižnico!

Za branje priporočamo

Zbirke več avtorjev:

• Sončnica na rami

• Ringaraja

• Leto v pesmi ujeto

• Pravljice za leto in dan

• Kralič pa Lejpa Vida (porabske pravljice)

• Slovenske ljudske pravljice

Še nekaj naslovov knjig, ki jih boste z veseljem prebrali:

• Polonca Kovač: Zgodbe od a do ž

• Andrej Rozman Roza: Mali rimski cirkus

• Neža Maurer: Kam pa teče voda

• Tone Pavček: Čenčarija, Majnice: fulaste pesmi

• Kajetan Kovič: Zlata ladja, Križemkraž

• Miroslav Košuta: Ptička smejalka

• Niko Grafenauer: Pedenjped

• Danilo Gorinšek: Vrtiljak

Družina, domovina ................................................................................. 51

Sončeva izštevanka (Bina Štampe Žmavc) ........................................... 52
Moj dom ............................................................................................... 52
Kaj vse je tata (Tone Pavček) ............................................................... 53
Kako raste mama (Tone Pavček) .......................................................... 54
Kdo je doma glava družine (Neja Mlakar) .......................................... 54
Metka in ded (Mirko Kunčič) ............................................................... 55
Zgodba o žalostnem dedku (Jana Milčinski) ....................................... 55
Teta olika (Evelina Umek) .................................................................... 56
Trije važiči (Branka Jurca) .................................................................. 56
O važičih in osebnih zaimkih (Majda Koren) ...................................... 57
Iščemo hišico (Anja Štefan) .................................................................. 58
Naša hiša .............................................................................................. 59
Domovina (Herman Germ) .................................................................. 59
Vsaka domovina ima svoje nebo .......................................................... 60
Potovanje v Slovenijo ........................................................................... 61
Prijatelj (Saša Vegri) ............................................................................. 62
Moj prijatelj .......................................................................................... 62
Micika v püngradi (Porabska ljudska) ................................................. 63
Z/ž-zgodba (Polonca Kovač) ................................................................ 64

Pomlad ..................................................................................................... 65

Prišla je pomlad .................................................................................... 66
Sonce vabi (Zora Saksida) ................................................................... 66
Pomlad (Anja Štefan) ............................................................................ 67
April, april! (Claudia Daniel) .............................................................. 67
Češnja v belem (Lojze Krakar) ............................................................ 67
Sprtolejtje blüzi ide (Porabska ljudska) ............................................... 68
Žarek in polž (Vojan Tihomir Arhar) ................................................... 69
Voda (Zvonimir Balog) ......................................................................... 69
Košnja (Smiljan Rozman) ..................................................................... 69
Trije metulji (Češka ljudska pripovedka) ............................................. 70
Pomladanske vremenske napovedi – pregovori .................................... 71
Pomlad (Danilo Gorinšek) ................................................................... 71
Velika noč (Fran Saleški Finžgar) ....................................................... 72
Maj (Danilo Gorinšek) ......................................................................... 73
Pravljica o ljubezni med tulipanom in vrtnico (Franjo Frančič) ......... 73

97-112:97-112.qxd  9/4/2009  11:12 AM  Page 100

Pozdravljena slovenscina_TK_CT-3122.indd   100 2014.06.03.   11:17:15



101108

Metodična navodila učiteljem

Uvod

Učbenik POZDRAVLJENA, SLOVENŠČINA! – BERILO za 6. razred
narodnostnih osnovnih šol v Porabju želi, prav tako kot njegov predhodnik,
berilo za 5. razred, imeti velik krog naslovnikov; v prvi vrsti ste to učenci in
učitelji, k aktivnemu sodelovanju pa vabi tudi starše in stare starše. Zakaj?
Zato, ker pouk slovenske materinščine staršev in starih staršev ni le stvar šole,
ampak tudi drugih, posrednih soudeležencev učno-vzgojnega procesa v na -
rod nostni šoli, predvsem staršev, starih staršev in vseh, ki na kakršenkoli način
prispevajo k ohranjanju slovenstva v Porabju. 

Najbolj odgovorni in poklicani za poučevanje slovenske materinščine v
Porabju pa ste prav vi, učiteljice in učitelji. Zato vam s pričujočim berilom
želim odpreti nekatere nove možnosti poučevanja slovenščine v Porabju,
poučevanja, ki naj bo učencem v veselje in zabavo, ne pa v breme. Pouk
slovenščine naj bo zanimiv, vesel in sproščujoč. To je v veliki meri odvisno od
učbenika, ki je na voljo, v največji meri pa od zanimivega, sproščenega,
jezikovno kompetentnega, narodno zavednega in pozitivno mislečega učitelja.
Temu morajo veliko pomagati seveda tudi starši.

Obseg berila

Berilo ima osem poglavij, ki so popolnoma v skladu z veljavnim učnim načrtom
za pouk slovenskega jezika. Posamezna poglavja, skladno s predpisano vsebi-
no, prinašajo umetnostna in neumetnostna besedila. Slednjih je več, saj se
koncept berila podreja temeljnim ciljem pouka slovenskega jezika v porab-
skih šolah, ki so:

• pridobivanje, ohranjanje in bogatenje znanja materinščine učenčevih
staršev in prednikov,

• razvijanje učenčevih sporazumevalnih zmožnosti, ki vključujejo tudi te -
melj na vedenja o slovnici, predvsem skozi praktično rabo,

• usvajanje osnovnih komunikacijskih vzorcev v slovenskem jeziku in

• oblikovanje pozitivnega odnosa do slovenskega jezika ter lastne narod-
nostne pripadnosti.

Turistična vodička predstavlja svoj domači kraj .................................. 28
Monošter ............................................................................................... 28
Sakalovci .............................................................................................. 29
Žuželčji žur (Andrej Rozman Roza) ..................................................... 29
E-zgodba (Polonca Kovač) ................................................................... 30

Zima ......................................................................................................... 31

Prvi sneg (Gustav Krklec) .................................................................... 32
Zima ..................................................................................................... 32
Po telefonu (Franci Lakovič) ................................................................ 33
Sneg pripoveduje (Neža Maurer) ......................................................... 34
Ptičke (Valentin Polanšek) ................................................................... 34
Pesem nagajivka (Oton Župančič) ....................................................... 35
Zima na kmetih (Alenka Kozinc) ......................................................... 35
Kak mesarimo pujčka? ......................................................................... 36
Kratko veselje ....................................................................................... 36
Pletilja zima (Sabina Mali) .................................................................. 37
Nove smuči (Leni Sticker) .................................................................... 38
Zimske vremenske napovedi – pregovori ............................................. 38
Mačeha in pastorka (Slovenska ljudska pripoved) ............................... 39
Pismo božičku (Nina Mazi) .................................................................. 40
Mama peče kekse ................................................................................. 41
Božič po svetu ...................................................................................... 41
Pust v Porabju ....................................................................................... 42
Pust (Igo Gruden) ................................................................................. 43
Z-zgodba (Polonca Kovač) ................................................................... 44

Čuvajmo naravo! .................................................................................... 45

Ekologija – varovanje narave ................................................................ 46
Narava ................................................................................................... 46
Če ... (Dorli Hammerschall) ................................................................ 46
Varstvo okolja ....................................................................................... 47
Breza in avtocesta (Matej Bor) ............................................................. 47
Barve dreves (Miroslav Košuta) ........................................................... 48
Kam z odpadki? ................................................................................... 48
Zbirali smo star papir in železo ............................................................ 49
Črviva pesem (Andrej Rozman Roza) .................................................. 50
O-zgodba (Polonca Kovač) .................................................................. 50

97-112:97-112.qxd  9/4/2009  11:12 AM  Page 108

109100

Gremo v knjižnico!

Za branje priporočamo

Zbirke več avtorjev:

• Sončnica na rami

• Ringaraja

• Leto v pesmi ujeto

• Pravljice za leto in dan

• Kralič pa Lejpa Vida (porabske pravljice)

• Slovenske ljudske pravljice

Še nekaj naslovov knjig, ki jih boste z veseljem prebrali:

• Polonca Kovač: Zgodbe od a do ž

• Andrej Rozman Roza: Mali rimski cirkus

• Neža Maurer: Kam pa teče voda

• Tone Pavček: Čenčarija, Majnice: fulaste pesmi

• Kajetan Kovič: Zlata ladja, Križemkraž

• Miroslav Košuta: Ptička smejalka

• Niko Grafenauer: Pedenjped

• Danilo Gorinšek: Vrtiljak

Družina, domovina ................................................................................. 51

Sončeva izštevanka (Bina Štampe Žmavc) ........................................... 52
Moj dom ............................................................................................... 52
Kaj vse je tata (Tone Pavček) ............................................................... 53
Kako raste mama (Tone Pavček) .......................................................... 54
Kdo je doma glava družine (Neja Mlakar) .......................................... 54
Metka in ded (Mirko Kunčič) ............................................................... 55
Zgodba o žalostnem dedku (Jana Milčinski) ....................................... 55
Teta olika (Evelina Umek) .................................................................... 56
Trije važiči (Branka Jurca) .................................................................. 56
O važičih in osebnih zaimkih (Majda Koren) ...................................... 57
Iščemo hišico (Anja Štefan) .................................................................. 58
Naša hiša .............................................................................................. 59
Domovina (Herman Germ) .................................................................. 59
Vsaka domovina ima svoje nebo .......................................................... 60
Potovanje v Slovenijo ........................................................................... 61
Prijatelj (Saša Vegri) ............................................................................. 62
Moj prijatelj .......................................................................................... 62
Micika v püngradi (Porabska ljudska) ................................................. 63
Z/ž-zgodba (Polonca Kovač) ................................................................ 64

Pomlad ..................................................................................................... 65

Prišla je pomlad .................................................................................... 66
Sonce vabi (Zora Saksida) ................................................................... 66
Pomlad (Anja Štefan) ............................................................................ 67
April, april! (Claudia Daniel) .............................................................. 67
Češnja v belem (Lojze Krakar) ............................................................ 67
Sprtolejtje blüzi ide (Porabska ljudska) ............................................... 68
Žarek in polž (Vojan Tihomir Arhar) ................................................... 69
Voda (Zvonimir Balog) ......................................................................... 69
Košnja (Smiljan Rozman) ..................................................................... 69
Trije metulji (Češka ljudska pripovedka) ............................................. 70
Pomladanske vremenske napovedi – pregovori .................................... 71
Pomlad (Danilo Gorinšek) ................................................................... 71
Velika noč (Fran Saleški Finžgar) ....................................................... 72
Maj (Danilo Gorinšek) ......................................................................... 73
Pravljica o ljubezni med tulipanom in vrtnico (Franjo Frančič) ......... 73

97-112:97-112.qxd  9/4/2009  11:12 AM  Page 100

101108

Metodična navodila učiteljem

Uvod

Učbenik POZDRAVLJENA, SLOVENŠČINA! – BERILO za 6. razred
narodnostnih osnovnih šol v Porabju želi, prav tako kot njegov predhodnik,
berilo za 5. razred, imeti velik krog naslovnikov; v prvi vrsti ste to učenci in
učitelji, k aktivnemu sodelovanju pa vabi tudi starše in stare starše. Zakaj?
Zato, ker pouk slovenske materinščine staršev in starih staršev ni le stvar šole,
ampak tudi drugih, posrednih soudeležencev učno-vzgojnega procesa v na -
rod nostni šoli, predvsem staršev, starih staršev in vseh, ki na kakršenkoli način
prispevajo k ohranjanju slovenstva v Porabju. 

Najbolj odgovorni in poklicani za poučevanje slovenske materinščine v
Porabju pa ste prav vi, učiteljice in učitelji. Zato vam s pričujočim berilom
želim odpreti nekatere nove možnosti poučevanja slovenščine v Porabju,
poučevanja, ki naj bo učencem v veselje in zabavo, ne pa v breme. Pouk
slovenščine naj bo zanimiv, vesel in sproščujoč. To je v veliki meri odvisno od
učbenika, ki je na voljo, v največji meri pa od zanimivega, sproščenega,
jezikovno kompetentnega, narodno zavednega in pozitivno mislečega učitelja.
Temu morajo veliko pomagati seveda tudi starši.

Obseg berila

Berilo ima osem poglavij, ki so popolnoma v skladu z veljavnim učnim načrtom
za pouk slovenskega jezika. Posamezna poglavja, skladno s predpisano vsebi-
no, prinašajo umetnostna in neumetnostna besedila. Slednjih je več, saj se
koncept berila podreja temeljnim ciljem pouka slovenskega jezika v porab-
skih šolah, ki so:

• pridobivanje, ohranjanje in bogatenje znanja materinščine učenčevih
staršev in prednikov,

• razvijanje učenčevih sporazumevalnih zmožnosti, ki vključujejo tudi te -
melj na vedenja o slovnici, predvsem skozi praktično rabo,

• usvajanje osnovnih komunikacijskih vzorcev v slovenskem jeziku in

• oblikovanje pozitivnega odnosa do slovenskega jezika ter lastne narod-
nostne pripadnosti.

Turistična vodička predstavlja svoj domači kraj .................................. 28
Monošter ............................................................................................... 28
Sakalovci .............................................................................................. 29
Žuželčji žur (Andrej Rozman Roza) ..................................................... 29
E-zgodba (Polonca Kovač) ................................................................... 30

Zima ......................................................................................................... 31

Prvi sneg (Gustav Krklec) .................................................................... 32
Zima ..................................................................................................... 32
Po telefonu (Franci Lakovič) ................................................................ 33
Sneg pripoveduje (Neža Maurer) ......................................................... 34
Ptičke (Valentin Polanšek) ................................................................... 34
Pesem nagajivka (Oton Župančič) ....................................................... 35
Zima na kmetih (Alenka Kozinc) ......................................................... 35
Kak mesarimo pujčka? ......................................................................... 36
Kratko veselje ....................................................................................... 36
Pletilja zima (Sabina Mali) .................................................................. 37
Nove smuči (Leni Sticker) .................................................................... 38
Zimske vremenske napovedi – pregovori ............................................. 38
Mačeha in pastorka (Slovenska ljudska pripoved) ............................... 39
Pismo božičku (Nina Mazi) .................................................................. 40
Mama peče kekse ................................................................................. 41
Božič po svetu ...................................................................................... 41
Pust v Porabju ....................................................................................... 42
Pust (Igo Gruden) ................................................................................. 43
Z-zgodba (Polonca Kovač) ................................................................... 44

Čuvajmo naravo! .................................................................................... 45

Ekologija – varovanje narave ................................................................ 46
Narava ................................................................................................... 46
Če ... (Dorli Hammerschall) ................................................................ 46
Varstvo okolja ....................................................................................... 47
Breza in avtocesta (Matej Bor) ............................................................. 47
Barve dreves (Miroslav Košuta) ........................................................... 48
Kam z odpadki? ................................................................................... 48
Zbirali smo star papir in železo ............................................................ 49
Črviva pesem (Andrej Rozman Roza) .................................................. 50
O-zgodba (Polonca Kovač) .................................................................. 50

97-112:97-112.qxd  9/4/2009  11:12 AM  Page 108

109100

Gremo v knjižnico!

Za branje priporočamo

Zbirke več avtorjev:

• Sončnica na rami

• Ringaraja

• Leto v pesmi ujeto

• Pravljice za leto in dan

• Kralič pa Lejpa Vida (porabske pravljice)

• Slovenske ljudske pravljice

Še nekaj naslovov knjig, ki jih boste z veseljem prebrali:

• Polonca Kovač: Zgodbe od a do ž

• Andrej Rozman Roza: Mali rimski cirkus

• Neža Maurer: Kam pa teče voda

• Tone Pavček: Čenčarija, Majnice: fulaste pesmi

• Kajetan Kovič: Zlata ladja, Križemkraž

• Miroslav Košuta: Ptička smejalka

• Niko Grafenauer: Pedenjped

• Danilo Gorinšek: Vrtiljak

Družina, domovina ................................................................................. 51

Sončeva izštevanka (Bina Štampe Žmavc) ........................................... 52
Moj dom ............................................................................................... 52
Kaj vse je tata (Tone Pavček) ............................................................... 53
Kako raste mama (Tone Pavček) .......................................................... 54
Kdo je doma glava družine (Neja Mlakar) .......................................... 54
Metka in ded (Mirko Kunčič) ............................................................... 55
Zgodba o žalostnem dedku (Jana Milčinski) ....................................... 55
Teta olika (Evelina Umek) .................................................................... 56
Trije važiči (Branka Jurca) .................................................................. 56
O važičih in osebnih zaimkih (Majda Koren) ...................................... 57
Iščemo hišico (Anja Štefan) .................................................................. 58
Naša hiša .............................................................................................. 59
Domovina (Herman Germ) .................................................................. 59
Vsaka domovina ima svoje nebo .......................................................... 60
Potovanje v Slovenijo ........................................................................... 61
Prijatelj (Saša Vegri) ............................................................................. 62
Moj prijatelj .......................................................................................... 62
Micika v püngradi (Porabska ljudska) ................................................. 63
Z/ž-zgodba (Polonca Kovač) ................................................................ 64

Pomlad ..................................................................................................... 65

Prišla je pomlad .................................................................................... 66
Sonce vabi (Zora Saksida) ................................................................... 66
Pomlad (Anja Štefan) ............................................................................ 67
April, april! (Claudia Daniel) .............................................................. 67
Češnja v belem (Lojze Krakar) ............................................................ 67
Sprtolejtje blüzi ide (Porabska ljudska) ............................................... 68
Žarek in polž (Vojan Tihomir Arhar) ................................................... 69
Voda (Zvonimir Balog) ......................................................................... 69
Košnja (Smiljan Rozman) ..................................................................... 69
Trije metulji (Češka ljudska pripovedka) ............................................. 70
Pomladanske vremenske napovedi – pregovori .................................... 71
Pomlad (Danilo Gorinšek) ................................................................... 71
Velika noč (Fran Saleški Finžgar) ....................................................... 72
Maj (Danilo Gorinšek) ......................................................................... 73
Pravljica o ljubezni med tulipanom in vrtnico (Franjo Frančič) ......... 73

97-112:97-112.qxd  9/4/2009  11:12 AM  Page 100

Pozdravljena slovenscina_TK_CT-3122.indd   101 2014.06.03.   11:17:15



103

• Potem sledi preverjanje razumevanja s pomočjo učiteljevih vprašanj.
Učenci odgovarjajo, najprej si pomagajo z besedilom, nato zaprejo knjige
in poskušajo na zastavljena vprašanja odgovarjati brez pomoči besedila.

• Kako obravnavamo nove besede? Učitelj naj poskuša z razlago pomena
posamezne besede, opisno, v kontekstu, v besednih zvezah. Če učenci res
ne uganejo pomena (če je beseda popolnoma nova, brez možnosti ana lo -
gij), uporabimo slovar. Ampak vedimo, to je skrajna možnost! 

• Mnogo ponavljamo in utrjujemo standardne stavčne vzorce.

• Ob koncu obravnave učenci zapišejo kratko obnovo obravnavanega
besedila.

• Učitelj zapisano preveri, popravi in (če gre za daljše in zahtevnejše
zapise) vrednoti.

• Še nekaj naslednjih ur se vračamo k obravnavanemu besedilu, utrju -
jemo besede in stavčne vzorce. Mnogo vadimo ustno sporazumeva nje,
spraševanje, odgovarjanje, navodila v zvezi s poukom in drugimi dejav -
nostmi. 

• Vsako obravnavano besedilo poskušajmo vgraditi v konkretno živ -
ljenj  sko jezikovno situacijo, zato so besedila, zbrana v berilu, preprosta,
vsakdanja in življenjska.

• Pisne izdelke učencev skrbno pregledamo in popravimo.
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Ker imajo šole različno število ur, namenjenih slovenskemu jeziku, je izbor
besedil v berilu zelo širok. Učitelj se bo, v skladu z možnostmi, znanjem
učencev in potrebami, odločil za optimalno rabo ponujenih besedil. 

Namen širše ponudbe besedil pa je tudi ta, da ponujeno pritegne učence, da
tudi sami kaj preberejo, mogoče tudi skupaj s starši ali starimi starši, ali po
prijaznem namigu poiščejo knjigo kakšnega avtorja v knjižnici in preberejo,
na primer še več njegovih pesmi ali zgodb.

Iz ponujenega torej vzemite vsaj tisto, kar bo zadostilo predpisanim ciljem
in standardom. Vedno pa imejte v zavesti končni rezultat – funkcionalno
jezikovno znanje učencev. Kaj je to? Obvladanje osnovnih sporazumevalnih
vzorcev za vsakdanje praktično sporazumevanje in pozitiven odnos do
slovenskega jezika. Tega pa bodo učenci imeli le v primeru, če jim ga boste,
spoštovani učitelji, z lastnim zgledom vcepili vi!

Interpretacija posameznih besedil

Posamezna besedila, za katera se odločite, se morajo obravnavati temeljito in
natančno, priporočam, da po metodi obravnave ali interpretacije besedila
v tujem jeziku. Večina besedil v berilu ima v pripadajočem delovnem zvezku
že zapisane določene naloge, na primer vprašanja za razumevanje, ustne in
pisne naloge za utrjevanje in ponav ljanje, pa tudi za kreativno ustvarjanje na
osnovi dane ideje. Seveda se v berilo ni moglo zapisati vseh podrobnosti
obravnave posameznih besedil, zato tu opozarjam na najvažnejše.

PRIMER: Imamo besedilo.

• Najprej ga prebere učitelj (seveda glasno, jasno, razločno, pravilno po -
sebej pazi na pravilne naglase besed, ki jih pred glasnim branjem preveri
v SSKJ); če se mu zdi zahtevno, prebere dvakrat. Potem glasno berejo
učenci.

• V naslednji fazi učitelj preverja razumevanje besedila. Učenci v slo-
varčke zapisujejo nove besede, ki jih pojasnjujejo z učiteljevo pomočjo.

• Ko dosežemo zadovoljivo razumevanje, besedilo prevedemo.
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Učne oblike in metode

Berilo za 6. razred predvideva predvsem naslednje učne oblike:

• delo v dvojicah,
• delo v skupinah,
• individualno delo učencev (ob pomoči staršev ali starih staršev) in
• zelo malo frontalnega pouka.

Učenje jezika mora biti dinamično, naslovniki  učenci morajo ves čas biti
aktivni udeleženci učno-vzgojnega procesa.

Tudi učne metode morajo biti temu primerne:

• največ medsebojne komunikacije – razgovora, učiteljeva razlaga je del
te – komunikacije,

• zelo pomembne so ponazoritve,
• ponavljanje in
• utrjevanje.

V ospredju je komunikacijska metoda pouka jezika, s pomočjo katere
poskušamo aktivirati vse učenčeve čute. Nikoli ne pozabimo na cilje, zato
poskušajmo vedno izbrati primerne učne oblike in metode.

Didaktični pripomočki

Osnovna didaktična pripomočka pri pouku jezika sta vsekakor berilo in
jezikovna vadnica. Pri sodobnem jezikovnem pouku, ki ga je potrebno opti-
malno popestriti, pa uporabljamo še različne druge didaktične pripomočke,
kot so na primer:

• video kasete,
• različni leksikoni, enciklopedije, monografije,
• Slovar slovenskega knjižnega jezika na računalniku,
• računalniški jezikovni programi na zgoščenkah (CD-ROM) in drugo.

Učitelj mora tudi sam pripraviti veliko ponazarjalnega gradiva. 
Pri pouku osnovne jezikovne komunikacije pa je važno tudi izkustveno

učenje, na primer ob učni enoti TRGOVINA si le-to najprej ogledamo, kaj
povprašamo, lahko tudi dramatiziramo konkretno jezikovno situacijo in šele
nato to učno enoto „šolsko” obravnavamo.

Raba jezika

V berilu je velika večina besedil v slovenskem knjižnem jeziku, le majhen
del tudi v narečju. Znanje knjižnega jezika je najvišji cilj, ki si ga zastavlja -
mo pri poučevanju, toda to dosežemo tako, da nadgradimo znanje narečja. 

Ker pa le redki učenci še govorijo narečje, je tudi to potrebno vaditi v šoli,
kot tudi nenehno opozarjati na sorodnost narečja in knjižnega jezika. Vsak
učitelj bi se moral zavedati, da je narečje=materinščina tista osnova, na kateri
lahko gradimo. Vsi smo vrojeni v narečje, le-to govorimo od prvih trenut kov
svojega jezikovnega zavedanja.

ZATO – UČENJE SLOVENSKEGA JEZIKA GRADIMO NA NA REČ JU
IN POSTOPNO PREHAJAJMO H KNJIŽNEMU JEZIKU!!

Namesto zaključka

Berilo za 6. razred skupaj z berilom za 5. razred odpira nove možnosti in pri -
ložnosti za privlačen pouk slovenskega jezika v porabskih narodnostnih šolah.
Dragi učitelji, sprejmite ta zanimiv izziv in skupaj z učenci ustvarite nove
temelje za ohranitev slovenščine in slovenstva v Porabju.

IN – BREZ ZADREG GOVORITE Z UČENCI SLOVENSKO!
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• Slovar slovenskega knjižnega jezika na računalniku,
• računalniški jezikovni programi na zgoščenkah (CD-ROM) in drugo.

Učitelj mora tudi sam pripraviti veliko ponazarjalnega gradiva. 
Pri pouku osnovne jezikovne komunikacije pa je važno tudi izkustveno

učenje, na primer ob učni enoti TRGOVINA si le-to najprej ogledamo, kaj
povprašamo, lahko tudi dramatiziramo konkretno jezikovno situacijo in šele
nato to učno enoto „šolsko” obravnavamo.

Raba jezika

V berilu je velika večina besedil v slovenskem knjižnem jeziku, le majhen
del tudi v narečju. Znanje knjižnega jezika je najvišji cilj, ki si ga zastavlja -
mo pri poučevanju, toda to dosežemo tako, da nadgradimo znanje narečja. 

Ker pa le redki učenci še govorijo narečje, je tudi to potrebno vaditi v šoli,
kot tudi nenehno opozarjati na sorodnost narečja in knjižnega jezika. Vsak
učitelj bi se moral zavedati, da je narečje=materinščina tista osnova, na kateri
lahko gradimo. Vsi smo vrojeni v narečje, le-to govorimo od prvih trenut kov
svojega jezikovnega zavedanja.

ZATO – UČENJE SLOVENSKEGA JEZIKA GRADIMO NA NA REČ JU
IN POSTOPNO PREHAJAJMO H KNJIŽNEMU JEZIKU!!

Namesto zaključka

Berilo za 6. razred skupaj z berilom za 5. razred odpira nove možnosti in pri -
ložnosti za privlačen pouk slovenskega jezika v porabskih narodnostnih šolah.
Dragi učitelji, sprejmite ta zanimiv izziv in skupaj z učenci ustvarite nove
temelje za ohranitev slovenščine in slovenstva v Porabju.

IN – BREZ ZADREG GOVORITE Z UČENCI SLOVENSKO!
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Ker imajo šole različno število ur, namenjenih slovenskemu jeziku, je izbor
besedil v berilu zelo širok. Učitelj se bo, v skladu z možnostmi, znanjem
učencev in potrebami, odločil za optimalno rabo ponujenih besedil. 

Namen širše ponudbe besedil pa je tudi ta, da ponujeno pritegne učence, da
tudi sami kaj preberejo, mogoče tudi skupaj s starši ali starimi starši, ali po
prijaznem namigu poiščejo knjigo kakšnega avtorja v knjižnici in preberejo,
na primer še več njegovih pesmi ali zgodb.

Iz ponujenega torej vzemite vsaj tisto, kar bo zadostilo predpisanim ciljem
in standardom. Vedno pa imejte v zavesti končni rezultat – funkcionalno
jezikovno znanje učencev. Kaj je to? Obvladanje osnovnih sporazumevalnih
vzorcev za vsakdanje praktično sporazumevanje in pozitiven odnos do
slovenskega jezika. Tega pa bodo učenci imeli le v primeru, če jim ga boste,
spoštovani učitelji, z lastnim zgledom vcepili vi!

Interpretacija posameznih besedil

Posamezna besedila, za katera se odločite, se morajo obravnavati temeljito in
natančno, priporočam, da po metodi obravnave ali interpretacije besedila
v tujem jeziku. Večina besedil v berilu ima v pripadajočem delovnem zvezku
že zapisane določene naloge, na primer vprašanja za razumevanje, ustne in
pisne naloge za utrjevanje in ponav ljanje, pa tudi za kreativno ustvarjanje na
osnovi dane ideje. Seveda se v berilo ni moglo zapisati vseh podrobnosti
obravnave posameznih besedil, zato tu opozarjam na najvažnejše.

PRIMER: Imamo besedilo.

• Najprej ga prebere učitelj (seveda glasno, jasno, razločno, pravilno po -
sebej pazi na pravilne naglase besed, ki jih pred glasnim branjem preveri
v SSKJ); če se mu zdi zahtevno, prebere dvakrat. Potem glasno berejo
učenci.

• V naslednji fazi učitelj preverja razumevanje besedila. Učenci v slo-
varčke zapisujejo nove besede, ki jih pojasnjujejo z učiteljevo pomočjo.

• Ko dosežemo zadovoljivo razumevanje, besedilo prevedemo.
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Gremo v knjižnico!

Za branje priporočamo

Zbirke več avtorjev:

• Sončnica na rami

• Ringaraja

• Leto v pesmi ujeto

• Pravljice za leto in dan

• Kralič pa Lejpa Vida (porabske pravljice)

• Slovenske ljudske pravljice

Še nekaj naslovov knjig, ki jih boste z veseljem prebrali:

• Polonca Kovač: Zgodbe od a do ž

• Andrej Rozman Roza: Mali rimski cirkus

• Neža Maurer: Kam pa teče voda

• Tone Pavček: Čenčarija, Majnice: fulaste pesmi

• Kajetan Kovič: Zlata ladja, Križemkraž

• Miroslav Košuta: Ptička smejalka

• Niko Grafenauer: Pedenjped

• Danilo Gorinšek: Vrtiljak
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Metodična navodila učiteljem

Uvod

Učbenik POZDRAVLJENA, SLOVENŠČINA! – BERILO za 6. razred
narodnostnih osnovnih šol v Porabju želi, prav tako kot njegov predhodnik,
berilo za 5. razred, imeti velik krog naslovnikov; v prvi vrsti ste to učenci in
učitelji, k aktivnemu sodelovanju pa vabi tudi starše in stare starše. Zakaj?
Zato, ker pouk slovenske materinščine staršev in starih staršev ni le stvar šole,
ampak tudi drugih, posrednih soudeležencev učno-vzgojnega procesa v na -
rod nostni šoli, predvsem staršev, starih staršev in vseh, ki na kakršenkoli način
prispevajo k ohranjanju slovenstva v Porabju. 

Najbolj odgovorni in poklicani za poučevanje slovenske materinščine v
Porabju pa ste prav vi, učiteljice in učitelji. Zato vam s pričujočim berilom
želim odpreti nekatere nove možnosti poučevanja slovenščine v Porabju,
poučevanja, ki naj bo učencem v veselje in zabavo, ne pa v breme. Pouk
slovenščine naj bo zanimiv, vesel in sproščujoč. To je v veliki meri odvisno od
učbenika, ki je na voljo, v največji meri pa od zanimivega, sproščenega,
jezikovno kompetentnega, narodno zavednega in pozitivno mislečega učitelja.
Temu morajo veliko pomagati seveda tudi starši.

Obseg berila

Berilo ima osem poglavij, ki so popolnoma v skladu z veljavnim učnim načrtom
za pouk slovenskega jezika. Posamezna poglavja, skladno s predpisano vsebi-
no, prinašajo umetnostna in neumetnostna besedila. Slednjih je več, saj se
koncept berila podreja temeljnim ciljem pouka slovenskega jezika v porab-
skih šolah, ki so:

• pridobivanje, ohranjanje in bogatenje znanja materinščine učenčevih
staršev in prednikov,

• razvijanje učenčevih sporazumevalnih zmožnosti, ki vključujejo tudi te -
melj na vedenja o slovnici, predvsem skozi praktično rabo,

• usvajanje osnovnih komunikacijskih vzorcev v slovenskem jeziku in

• oblikovanje pozitivnega odnosa do slovenskega jezika ter lastne narod-
nostne pripadnosti.
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Metodična navodila učiteljem

Uvod

Učbenik POZDRAVLJENA, SLOVENŠČINA! – BERILO za 6. razred
narodnostnih osnovnih šol v Porabju želi, prav tako kot njegov predhodnik,
berilo za 5. razred, imeti velik krog naslovnikov; v prvi vrsti ste to učenci in
učitelji, k aktivnemu sodelovanju pa vabi tudi starše in stare starše. Zakaj?
Zato, ker pouk slovenske materinščine staršev in starih staršev ni le stvar šole,
ampak tudi drugih, posrednih soudeležencev učno-vzgojnega procesa v na -
rod nostni šoli, predvsem staršev, starih staršev in vseh, ki na kakršenkoli način
prispevajo k ohranjanju slovenstva v Porabju. 

Najbolj odgovorni in poklicani za poučevanje slovenske materinščine v
Porabju pa ste prav vi, učiteljice in učitelji. Zato vam s pričujočim berilom
želim odpreti nekatere nove možnosti poučevanja slovenščine v Porabju,
poučevanja, ki naj bo učencem v veselje in zabavo, ne pa v breme. Pouk
slovenščine naj bo zanimiv, vesel in sproščujoč. To je v veliki meri odvisno od
učbenika, ki je na voljo, v največji meri pa od zanimivega, sproščenega,
jezikovno kompetentnega, narodno zavednega in pozitivno mislečega učitelja.
Temu morajo veliko pomagati seveda tudi starši.

Obseg berila

Berilo ima osem poglavij, ki so popolnoma v skladu z veljavnim učnim načrtom
za pouk slovenskega jezika. Posamezna poglavja, skladno s predpisano vsebi-
no, prinašajo umetnostna in neumetnostna besedila. Slednjih je več, saj se
koncept berila podreja temeljnim ciljem pouka slovenskega jezika v porab-
skih šolah, ki so:

• pridobivanje, ohranjanje in bogatenje znanja materinščine učenčevih
staršev in prednikov,

• razvijanje učenčevih sporazumevalnih zmožnosti, ki vključujejo tudi te -
melj na vedenja o slovnici, predvsem skozi praktično rabo,

• usvajanje osnovnih komunikacijskih vzorcev v slovenskem jeziku in

• oblikovanje pozitivnega odnosa do slovenskega jezika ter lastne narod-
nostne pripadnosti.
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Ježek

Cic in Frc sta med počitnicami veliko hodila na izlete. Nekoč sta na robu
gozda srečala žalostnega ježka.

„Kaj pa ti je?” ga je vprašal Cic. „Med mojim domom in grmovjem, v
katerem živijo moji bratranci in sestrične, so zgradili cesto,” je jokal ježek. „In
zdaj ne morem k njim na počitnice!”

Frc je hotel kot policaj kar z liziko namesto loparčka ustaviti avtomobile.
Cic ga je zadnji hip potegnil s ceste.

„Hm, ljudje bi zgradili predor,” je razmišljal Cic. „In tudi mi ga bomo!” se
je zasmejal ježek. “Poklical bom svoje prijatelje krtke.”

Kmalu so prišli vsi krti iz okolice. Bili so veseli, da lahko pomagajo ježku.
Zgradili so prečudovit predor. In skozi ta predor je šel potem ježek na počit-
nice k svojim bratrancem in sestričnam. 

Andrej Rozman Roza

Zdaj pa eno za lep konec!
Tako pisano veselo,
da srce vam bo zapelo,
ko umolkne šolski zvonec,
ko ta šola se zapre
in drugačna se prične.

Tista šola, ki vseskozi
teče, ne konča ob letu,
kot pač tečejo na svetu
nam življenja kolovozi,
tista šola, ki modri
tja do konca vse ljudi.

Saj je treba vse poznati:
kaj šepeče v polju žito,
kaj med travami je skrito,
kaj modruje hrast košati,
kaj škrjanci žvrgole
in ljudje, kako žive.

To je šola na poljani,
šola, pesem in veselje
kot pomladne lepe želje,
kot ves svet na sončni dlani
je veselega srca,
da jesen sadove dá.

Tone Pavček

Ob koncu šolskega leta

Torej, bratci, kar na delo!
Pa veliko dobre sreče,
za tri polne solne vreče!
Da srce nam bo veselo,
da bo dober klas in plen
za te dni in za jesen.
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S/Š-zgodba (nadaljevanje)

Živa je s pomočjo kresnice, ki ji je svetila, prebrala Zdravkovo pismo in
napisala tale odgovor:

To je zadnje pismo, ki ga poznamo. Nemara sta se Zdravko in Živa res pre-
strašila štorklje in se preselila drugam. Ti pa spet pomagaj in postavi strešice
na prava mesta! Pa lepe počitnice ti želim!

Polonca Kovač

NAJ ČLOVEK POL SVETA OBTEČE,
NAJBOLJŠI KRUH DOMA SE PEČE.

Mamici! (Franc Princ) ......................................................................... 74
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