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UVODNIK  
 
Za šolsko leto 2013/2014 se lahko brez obotavljanja reče, da je bilo leto z več vzponi kot 
padci. Varovanci, ki nismo prvo leto v zavodu, smo se v primerjavi s preteklim letom 
poboljšali in popravili svoje vedenje. Postali smo starejši in tudi bolj izkušeni. Tudi 
otrokom, ki so prišli v zavod v letošnjem šolskem letu, smo bili dober zgled in so se trudili 
za odhode domov ob koncih tedna in tudi za odhod iz zavoda ob koncu šolskega leta. 
 
Čeprav se v zavodu dogajajo konflikti in pogosto »letijo« očitki, da so drugi krivi za vse 
naše težave, vam moram povedati, da ni tako hudo. V VIZ Smednik se trudijo in nas skušajo 
usmeriti ter spraviti na dobro pot. Nič groznega se nam ne godi, saj smo vendarle 
preskrbljeni z vsem kar rabimo, po vrhu pa imamo tudi cel kup ugodnosti. 
 
Vsakič, ko mi nekdo reče, da zavod ni nič drugega kot slaba izkušnja, jaz preprosto 
odvrnem: »Ni vedno vse rožnato in pokrito z biseri. Zavod je lahko SUPER izkušnja, celo 
poučna je. Seveda se je potrebno držati določenih pravil in spoštovati avtoriteto.« Ampak 
večino časa pa se nihče ne pritožuje. 
 
Kakorkoli, skupaj s svojimi kolegi iz uredniškega odbora tega glasila in našima mentoricama 
Melito Filo in Karmen Berus bi vas radi popeljali skozi to šolsko glasilo v prijetnem duhu in 
vam predstavili šolsko-zavodske aktivnosti, kakšen intervju ali dva in marsikatero drugo 
zanimivost iz našega življenja in bivanja v zavodu. Uživajte v branju! 
 

Stjepan Vidović, 9. a 
 

 
 

Uredniški odbor (od leve proti desni): Kaja Golobič, 9. a, Stjepan Vidović, 9. a, Mejrema Burkić, 8. a in Kenan Medvešček, 8. a 
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Mejrema Burkić, 8. a 
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BESEDA RAVNATELJA  
 
 
 
 
 
 

V preteklem šolskem letu so me učenci presenetili z idejo o 
intervjuju ob koncu leta. Da pa ne bo leto letu enako, so se 
letos odločili, da bodo rdečo nit uvodne besede prepustili kar 
ravnatelju. 
 
Ob pričetku šolskega leta smo si skupaj z učenci zastavili 
osnovni cilj, da preživimo to šolsko leto kar najbolj kvalitetno 
in brez večjih posebnosti. Predvsem je bila velika želja po 
dobrem šolskem uspehu in urejanju medsebojnih odnosov. 

Obdobje in starost otrok in mladostnikov pa je ravno pravšnja, da se je določenim 
skušnjavam težko upreti. V zavodu imamo drugo leto zapored dekliško vzgojno skupino 
polno zasedeno, zato so skušnjave pubertetnikov še večje. 
 
Vsaka generacija otrok prinese s seboj neko novo svežino in tudi nove zahteve. V vsakem 
izmed vas je veliko dobrih lastnosti, ki smo jih odkrivali in vam jih tudi vedno znova 
pokazali. Na različne načine se trudimo, da bi vam olepšali delček vašega zahtevnega 
otroštva in vas pripravili kar najbolje za življenje, ki je vse prej kot lahko.  
 
Prepričan sem, da ste v VIZ Frana Milčinskega Smlednik v teh letih bivanja in šolanja 
doživeli marsikaj lepega. Nobena skrivnost pa ni, da ste se velikokrat tudi jezili na nas 
odrasle, ki smo nad vami bdeli od jutra do noči, jezili ste se tudi na prijatelje in sošolce 
ter na ves svet, ki vas ni dovolj dobro razumel. Mislim pa, da boste šele v dneh, ki so pred 
vami, lahko objektivno ocenili naša prizadevanja. 
 
Ob slovesu in podoživljanju lepih, svetlih in sončnih trenutkov v zavodu, se od 68. 
generacije osnovnošolcev tudi poslavljam. Vsem vam, ki pa tudi v prihodnjem šolskem letu 
ostajate v zavodu, pa želim obilico kakovostnega preživljanja počitnic, doživljanja lepih 
stvari, predvsem pa vam želim, da bi se pozitivno naravnani ter z novimi cilji in lepimi 
načrti za vašo prihodnost jeseni vrnili v Smlednik.  
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TO SMO MI 
 

V šolskem letu 2013/2014 smo imeli na šoli pet oddelkov, in sicer: 
• 1 kombinirani oddelek 6. in 7. razreda devetletke, 
• 1 oddelek 7. razreda devetletke, 
• 1 oddelek 8. razreda devetletke, 
• 2 oddelka 9. razreda devetletke. 

 
9. a 

Kaja Golobič 
Blanka Juhart 

Tercisio Kovačec 
Andrej Miklič 
Dejan Novak 

Tomaž Tajnšek 
Stjepan Vidović 

 

Razrednik: Silvo Bogataj

9. b 
Davor Bojić 
Saša Morn 

Nataša Prah 
Davor Šabić 

Alvedin Tepić 
Miha Zagradnik 

 
 

Razredničarka: Irena Majdič 
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DA NAS NE POZABITE … 
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PRVA SKUPINA SE PREDSTAVI 
 
Čez leto se je dogajalo mnogo stvari. 
Začelo se je 3. septembra za tiste, ki so 
bile prejšnje leto tukaj, za novinke pa malo 
ali dosti pozneje. Smo kot ena velika 
zmešana družina. Mnogokrat se prepiramo 
med sabo, se skupaj smejimo, celo jokamo 
skupaj. Mnogo lepih stvari se je zgodilo med 
našim bivanjem v zavodu. Obisk lunaparka, 
odhod na pico v Vivo, izlet na Brdo pri 
Kranju … Zgodilo pa se je tudi nekaj ne 
tako lepih stvari, ampak jih raje ne 
omenjamo. Čeprav večkrat izjavimo, da 

komaj čakamo, da se znebimo vseh iz 
zavoda, to ni čisto res. Ne glede na to, kar 
se zgodi oziroma se je zgodilo, smo se 
navezali drug na drugega. Ne le 
prijateljsko, ampak tako, kot da smo si 
družina, kot da nas je deset sester na kupu. 
Vzgojitelji seveda tudi štejejo. Čeprav jih 
dostikrat pošiljamo nekam, kamor ne bi bilo 
treba, jim govorimo, da naj nam ne 
»najedajo«, same dobro vemo, da nam 
»najedajo« za naše dobro. 

 
Skupino sestavljamo: Majda Pašalič, Kaja Golobič, Mejra Burkić, Saša Morn, Pia Pergar Hribljan, 
Nataša Prah, Simona Kuhar, Blanka Juhart, Tara Ivanić in Lea Sojer. 
 
Vzgojitelja: Irena Korbar in Anže Selko 
 
DOGODEK, PRIGODA, IZKUŠNJA, KI JE BILA ZABAVNA IN SE JO BOM SPOMNILA ŠE DOLGO … 
 
Na športnem dnevu v Planici sva s Kajo 
morali prečkati vodo. Jaz sem šla čez brez 
težav, Kaji pa se je vdrlo. Bilo nama je tako 
smešno, da ji nisem mogla niti pomagati. 
 

Mejrema Burkić, 8. a 
 

 

Prosti čas smo preživljali v kamnolomu. 
Vzgojitelj je hotel splezati, vendar ni šlo. 
Punce smo mu pomagale, ob naši pomoči se 
je ves popraskal do kolen. 
 

Nataša Prah, 9. b 
 

Ko smo se šli sankat, sem padla v vodo. 
Sanke sem vrgla naprej, meni pa se je 
vdrlo. 
 

Kaja Golobič, 9. a 
 

 
 

V spominu mi bo najbolj ostal nagradni 
izhod v lunapark in vožnja s kladivom »No 
Limit«.  

 

Blanka Juhart, 9. a 
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Všeč mi je bilo, ko smo se v kamnolomu 
spuščali s sankami. Bilo je zelo zabavno. 
Sama sem se nekajkrat spustila, še bolj 
zabavno pa je bilo gledati druge. 

 

Lea Sojer, 7. a 
 

 
 

Nagradni izhod, ko smo šli v bunkerje, mi 
bo najbolj ostal v spominu. Vzgojitelj nas je 
strašil. Skril se je v temi in si nato svetil s 
svetilko v obraz. 

 

Tara Ivanić, 8. a 
 

 
 

Nagradnega izhoda v lunapark se bom 
zagotovo spominjala. Najbolj všeč mi je 
bilo na »No limit«. 
 

Pia Pergar Hribljan, 8. a 
 

 

Najbolj všeč mi je bil nagradni izhod v 
lunapark. Uživala sem v hiši strahov, na 
kladivo »No Limit« pa si nisem upala, ker se 
bojim višine. 
 

Saša Morn, 9. b 
 

 
 

Spoznala sem nove ljudi in to, da imajo tudi 
drugi probleme, nekateri celo večje kot 
jaz. V spominu mi bo ostal dogodek, ki se 
mi je zgodil, ko sem po MTV-ju videla spot. 
Pomislila sem, kako »hud tip«, na koncu pa 
sem ugotovila, da je ženska. Vprašala sem 
se, ali so mi všeč ženske? No, niso mi. V tej 
skupini je bilo ves čas dogajanje in to mi je 
všeč. 
 

Majda Pašalič, 7. a 
 

 
 

V spominu mi bo ostal nagradni izhod v 
lunapark in vožnja s kladivom. Ponosna sem 
tudi na vodenje novoletne prireditve. 
 

Simona Kuhar, 7. a 
 

  



  PRVI KORAKI 

 

8 

DRUGA SKUPINA SE PREDSTAVI 
 
Drugo skupino sestavljamo sami talenti, in 
sicer Davor Bojić, Kenan Medvešček, Davor 
Šabić, Tomaž Tajnšek in Miha Zagradnik. 
Naša vzgojitelja sta Melita Filo in Mitja 
Svete. 
 

Nadarjeni smo na različnih področjih. Smo 
delavni. Tuja nam nista niti metla niti krpa. 
Spretni smo z lopato in grabljami. Znamo 
zamenjati žarnico ali gumo na kolesu. Tudi 
ročne spretnosti smo urili vse leto. Vsaka 
ženska bi si nas želela v svoji kuhinji, saj 
smo na kupu sami kuharski navdušenci. 
Lahko vam skuhamo mehiško večerjo, 
spečemo torto, se prelevimo v picopeka, 
slaščičarja ali pa v našem atriju »obrnemo« 
kakšen čevapčič in ražnjič na žaru. Do punc 
smo kavalirji. Radi razkazujemo svoje 
mišice. Za dobre postave skrbimo s 
športom. Radi igramo košarko, nogomet 
(imamo tudi najboljšega nogometaša v 
zavodu), se vozimo s kolesi in rolerji. V 
skupinskem atriju jezo sproščamo z 
boksom. Smo strastni kvartopirci, včasih se 
težko odločimo ali bi igrali remi ali poker. 
Smo romantiki in puncam pišemo dolga 
ljubezenska pisma, znamo zložiti tudi 
kakšen verz. V naši skupini je doma tudi 
glasba. Rap scena je najboljša, v uho nam 
gre tudi »jugo muzka«. Čeprav smo 
samozavestni, ne želimo, da mislite, da smo 
samovšečni, zato bomo svoje besede 
podkrepili z dokaznim (foto) gradivom in 
nekaj verzi. 
 

Talenti iz druge ☺ 
 

 

 
 

 
 

 
 



  PRVI KORAKI 

 

9 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Druga 
 

»Bojić najdl časa u zavodu je, 
kar se tiče prejšnih ljudi, pozna skor use. 

Kenan u zavod za njim je pršou, 
učasih ma željo, da ceu zavod bi razbou. ☺ 

Pol pa midva s Tajnškom sva pršla, 
najprej se nismo maral, zdej pa kt familija. 

Na koncu te zgodbe še Miha je pršou, 
z njegovim swegom celo sceno je ubou. 

Naša poglavarja »KAO« Mitja pa Melita bla, 
Melita učasih sitna bla, 

kdaj tut komu na K**** šla, 
ampak tut se je izkazala. 

Mitja pa car je biu, 
učasih pa tut je težiu. 

 
Zdej čist usi od zavoda se bomo poslovil, 

zarad njega se skor tut »pobil«. 
 

Davor Šabić – Š(v)aba, 9. b 
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TRETJA SKUPINA SE PREDSTAVI 
 
OD ZGODNJE JESENI DO POZNE POMLADI 
 
V mesecu septembru smo se (poleg navajanja 
na delovni ritem) člani tretje vzgojne skupine 
odpravili tudi na različne dogodke. Lepo 
vreme smo izkoristili za kolesarjenje v okolici, 
odšli pa smo tudi v Kranj, kjer smo se zabavali 
in se sladkali s sladoledom. Ker pa nam po 
žilah kroži adrenalin, smo se odpravili še na 
motokros stezo, kjer smo se preizkusili v 
spretnostni vožnji po grbinah. Naša država je 
gostila evropsko prvenstvo v košarki, zato smo 
si tudi mi ogledali eno izmed tekem 
Eurobasket 2013. Uživali smo v kvalitetni 
košarki in vsem, kar sodi zraven. Poleg tega je 
bila tekma zelo napeta, Belgijci pa so zmagali 
v podaljšku. To je razveselilo manjšino in v 
slabo voljo spravilo večino fantov, ki so 
navijali za Nemce. Komaj čakamo oktober in 
nove podvige. Vmes pa še učenje in delo ter 
seveda čim več prostih koncev tedna v 
domačem okolju. 
 

 
 

V mesecu oktobru smo tretja vzgojna skupina 
opravičili naziv najboljši! Ker smo se vedli 
neverjetno vzorno, smo bili nagrajeni s pico. 
Šla je v slast! Poleg vsega smo ugotovili, kaj 
vse zmoremo. Predvsem rešujemo težave na 
primeren način, smo spoštljivi, pridni pri delu 
in v šoli. Pohvaljeni z vseh strani. Kot skupina 
smo si lahko odšli ogledat film Čefurji raus! 
Zabavali smo se v telovadnici, skakali in 
tekmovali na poligonu. Ob prijetnih jesenskih 
dneh smo rolali, rolkali in kolesarili na Stari 
grad nad Smlednikom. V skupini nam je 
družbo delala vzgojiteljica Saša. Bila je 
prijetna popestritev in pomoč. Dva 
najuspešnejša učenca odideva še na nagradni 

izhod v kino. Ogledali pa smo si še boje 
bodočih šampionov v judu na mladinskem 
svetovnem prvenstvu v ljubljanskih Stožicah. 
Polni vtisov odhajamo na krompirjeve 
počitnice. Povsod je lepo, a doma je 
najlepše! 
 

 
 

Mesec november je bil pester. Da bi popestrili 
vsakdan in si večer naredili domačen, smo se 
odločili in spekli pico. Glavna kuharja sta bila 
Andrej in Tercisio. Vzgojitelj in kuhar Zvone 
sta le dodala tako imenovano »višnjo na torti« 
k popolnemu izdelku. Nihče ni ostal 
ravnodušen. Vsi so se strinjali, da bi se to 
lahko ponovilo že naslednji dan. Z vidika 
zdrave prehrane to ne gre. Žal! Da je bil 
jedilnik še bolj pregrešen, sta poskrbela Dean 
in Žan, ki sta nam spekla vrhunske piškote. 
Kot je v navadi, smo obiskali telovadnico na 
OŠ Simona Jenka, in da se ne ponavljamo, 
smo tokrat odigrali nogomet z ekstremno 
veliko žogo. Zabava je bila na vrhuncu, 
sodelovali smo prav vsi. Naše vedenje in 
nadpovprečne rezultate je opazil tudi 
ravnatelj in nas presenetil z obiskom, pohvalo 
in nagradnim izletom. Odločili smo se za 
paintball. Energijo smo sprostili, doživeli naše 
sanje in ustrelili oba vzgojitelja, ki sta se na 
koncu vseeno z nami odpeljala domov. Seveda 
smo pred odhodom pojedli še pico. Ob vrnitvi 
pa smo zaspali (še preden smo odšli v 
posteljo). Ni kaj, Rambo je zakon! Za konec 
pa sta dva člana naše skupine (Andrej in 
Tercisio) nastopila v šolski nogometni ekipi, ki 
zastopa naš zavod na občinskem šolskem 
nogometnem prvenstvu. 
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December je bil pester in kratek, saj smo se 
24. v mesecu že odpravili na počitnice. V tem 
času nam je uspelo odigrati povratno 
nogometno tekmo s super veliko žogo. Zopet 
zanimiva tekma, ki je bila vsem v veselje, še 
posebej pa seveda zmagovalcem, ki so ostali 
isti. Okrasili smo skupino in postavili 
novoletno jelko. V prostem času smo 
izdelovali novoletna darila za starše in naše 
socialne delavce. Pri tem nam je bila 
učiteljica Irena v veliko pomoč. Izdelki ne bi 
imeli takšne umetniške vrednosti brez njenih 
čarobnih rok. Hvala. Na novoletni prireditvi 
smo sodelovali s premiero in reprizo. Najprej 
za socialne delavce, kasneje pa še za naše 
najbližje. Nekateri smo plesali, drugi govorili 
portugalsko, vsi skupaj pa smo gledalce 
spravili v smeh. Pravega decembra ni brez 
slavnostne večerje. Ker smo učenci aktivno 
sodelovali in sami izbrali jedilnik, nam je šla 
še bolj v slast. Hvala za pomoč tudi 
zaposlenim v kuhinji. Lepo urejena jedilnica 
je pričarala kanček novoletnega vzdušja. Na 
koncu smo si zaželeli še lepe počitnice in 
nove energije za leto in uspehe, ki so pred 
nami. 
 

 
 

Novo leto smo začeli nagradno. Tercisio in 
Kristijan sta (kot najboljša med najboljšimi) 
odšla na ogled kino predstave. Film je bil 
super, zato sta se vrnila polna navdušenja. 
Kako se ne bi, ko pa sta si ogledala Katarino 
Čas v Volku iz Wall Streeta. Pa še 
vsakodnevne rutine sta bila oproščena. Januar 
je mesec smučanja, saj se pripravljamo na 
smučarsko tekmovanje. Sicer se pred 
konkurenco skrivamo, a nekaj posnetkov s 
priprav na Krvavcu le posredujemo javnosti. O 
naši kvaliteti pa se boste prepričali na Starem 
vrhu, ko bo šlo zares. Ker je februar mesec 
kulture, mi pa smo korak pred časom, smo si 
že konec januarja ogledali super gledališko 
predstavo. V Cankarjevem domu sta nas 
navduševala Pavle Ravnohrib in Boštjan 
Gombač v predstavi Martin in Gregor ali od 
junaka do bedaka. Vsi smo si bili enotni, da je 
bila igra prekratka. Deležni smo bili še 
vodenega ogleda slovenskega hrama kulture. 
Vsega tega ne bi bilo brez pomoči gospe 
Jasmine. Še enkrat hvala za vse. 
 

 
 

Najkrajši mesec v koledarskem letu je bil še 
krajši, saj so bile vmes zimske počitnice. Smo 
pa vseeno počeli kar nekaj zanimivih stvari. V 
telovadnici smo v duhu olimpijskih iger in 
podpori hokejistom še mi odigrali hokejsko 
tekmo. Rezultat ni bil v ospredju, pomembna 
je bila dobra volja. Namen je bil dosežen. 
Tisti, ki smo bili zdravi, smo odšli na Osolnik. 
Dva sta odšla na informativne dneve, saj se 
približuje prva prelomnica v življenju (srednja 
šola). Bolj ali manj smo spremljali olimpijske 
igre v Sočiju. Izkoristili smo snežno odejo in 
celo tekli na smučeh po okolici zavoda. 
Počitnice pa so bile prekratke. Za konec pa 
smo odšli še na smučanje na Krvavec in za 
rojstni dan organizirali piknik z žarom. Še 
dobro, da februar ni daljši. 
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V marcu je bil vrhunec prvenstvo v smučanju 
na Starem vrhu. Andrej in Tercisio sta več kot 
dostojno zastopala zavod in našo skupino, 
vzgojiteljica Sergeja pa je le dodala piko na i. 
Na koncu pa je bilo potrebno vseeno priznati 
premoč gostiteljem. Doživeli smo tudi pustni 
torek. Poleg tega, da smo se za eno leto 
najedli krofov, smo se zabavali, tekmovali in 
bili nagrajeni. Nekateri nas sploh niso 
prepoznali. Tokrat smo odšli v telovadnico, 
kjer smo igrali košarko. Bil je zanimiv dvoboj, 
na koncu pa smo bili vsi zadovoljni, saj smo 
za svoje telo naredili dobro delo. Najboljši 
učenec skupine je odšel na nagradni izhod. 
Dean je izbral biljard. Svoje mojstrstvo je 
dokazal na terenu. Ker pa je marec postregel 
že s prvimi spomladanskimi žarki, smo to 
izkoristili in odšli na Stari grad, kjer smo 
spoznavali plezanje po skalah. Pridružil se 
nam je še Matic in s svojo igrivostjo popestril 
življenje v skupini. Komaj čakamo prvi april. 
 

 
 

V mesecu aprilu smo najprej praznovali 
rojstni dan. Tercisio je dopolnil 16 let. 
Najedli smo se dobro, vzdušje je bilo odlično. 
Ker se bliža poletje, smo odšli v Atlantis in 
obnovili plavalne veščine. Vodni užitki so bili 
enkratni. V Cankarjevem domu smo si ogledali 
predstavo Prosto po Prešernu. Večina nas je 
uživala, nekaj pa nas je spremljalo predstavo 
na hodniku. Razlog je bil tehten. Pridružila se 
nam je študentka Neža in spoznavala lepote 
vzgojiteljskega poklica. Sprejeli smo jo dobro 
in upamo, da se vrne kot vzgojiteljica, ko 
diplomira. Odšli smo na sprehod na Stari grad, 
prehodili križev pot ravno pred velikonočnimi 
prazniki ter uživali v plezanju. Okusili smo 
tudi ostrino jeklenic. Na likovnem druženju v 

Višnji Gori smo izražali svoje potenciale in bili 
ustrezno nagrajeni. Dean nam je postregel s 
tiramisujem in s tem opravil sprejemni izpit 
na slaščičarsko šolo. Na nogometnem turnirju 
zavodov pa je slaba polovica fantov iz naše 
skupine več kot dostojno zastopala barve VIZ 
Smlednik. Sledijo prvomajske počitnice in 
foto finish šolskega leta. Le kam odidemo na 
zaključni izlet? 
 

 
 

Mesec maj je minil relativno mirno. 
Devetošolci so pisali NPZ-je, prav tako 
šestošolec. Občutki so mešani. Kakšno je 
znanje, se bo videlo. Najboljša učenca sta 
odšla na nagradni izhod. Odločila sta se za 
bowling, vrhunec zabave in užitkov. Izplača se 
potrudit. Ocenjevali so nam sobe in prostore 
ter upravičeno pričakujemo najvišja mesta. 
Drugače pa smo se trudili na učnih urah. To 
nam je vzelo precej koncentracije, saj je 
pomlad s seboj prinesla čudovite sončne 
žarke. Skratka, večina nas je v pričakovanju 
zadnjih dni v zavodu in koraka v novo 
življenje. 

 

Tretja smo:  
Matic Kaltak,  

Aleks Vižintin,  
Žan Senjur, 

Kristijan Toprek, 
Dean Tratnik, 

Andrej Mikič, in 
Tercisio Kovačec.  

 
 

Vzgojitelja:  
Sergeja Anžič in 

Miha Babšek 
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ČETRTA SKUPINA SE PREDSTAVI 
 
Četrto skupino sestavljamo Stjepan, Adi, Davor, Rok in Dejan ter vzgojitelja Dušan in Ingrid.  
 
Stjepan je večna »glavca«, ki ima včasih 
predolg jezik. Sicer je precej inteligenten, 
pravičen in prijazen, da ne govorimo o 
njegovem šarmu. Je večni navijač FC 
Bayern Münchna ter malo tudi torinskega 
Juventusa. Njegova največja idola sta Mario 
Mandžukić in Andrea Pirlo. 
 

Adi ima izvrstne likovne sposobnosti in 
večkrat nariše kakšno imenitno risbo v 
skupinske namene. Včasih poda tudi kakšno 
pametno idejo za destinacijo skupinskega 
nagradnega izhoda. V takih primerih se zelo 
angažira, da se skupina vede v skladu z 
vsemi dogovori.  
 

Davor je izvrsten v zabijanju golov pri 
nogometu. Vendar ne v nasprotnikovo, 
temveč v svojo mrežo. Ah, šalo na stran, 
saj se je zgodilo samo dvakrat. V enem 
dnevu. Na turnirju. Poleg tega nas Davor 
vedno znova preseneti s smešnimi izjavami, 
kot so »rasistični sarkazem« ali »Kdaj je bil 
Bin Laden predsednik?« in podobno.  
 

 

Rok je skupinska neroda in vseved kar se 
tiče traktorjev, konjev, ribolova, igranja 
šaha in kmečkih opravil nasploh (v teoriji in 
praksi). Čeprav se velikokrat razburi brez 
pravega razloga, se nato tudi zelo hitro 
pomiri. Vse nas pa v dobro voljo spravi 
njegov glasen in iskren smeh.  
 
Dejan je bolj tih in temačen tip človeka. Ko 
pa pride do računalnika in računalniških 
igric, se lahko že sam okliče za mojstra. 
Sicer ni preveč športni tip človeka, a sem ga 
že videl igrati hokej in nogomet. Verjemite, 
da ima fant potencial! 
 

 
 

Vzgojitelj Dušan, po duši Štajerec, je velik 
veseljak, zavodski žar mojster, ko pride do 
kakšnih praznovanj, poznavalec nogometa 
in strastni navijač NK Maribor. Pogovori o 
nogometu so zato stalnica, manj prijetno 
pa je, ko me zbada glede Bayernovega 
izpada iz Lige prvakov. A imam orožje proti 
temu. V takih trenutkih mu namreč 
pokažem stavni listek, kjer sem stavil na 
Maribor, ko je igral proti Sevilli in z 
žalostnim tonom pripomnim, da sem stavo 
izgubil.  
 

Vzgojiteljica Ingrid, tudi iz daljne dežele 
bučnega olja, je zelo v redu oseba. Vedno 
se je pripravljena pogovoriti o naših 
težavah, pa čeprav zato včasih ostane v 
zavodu še v svojem prostem času. Je tudi 
zelo prijazna, včasih še preveč, vendar nam 
je to vsem zelo všeč. Vedno je nasmejana 
in svojih težav ne prenaša na gojence. 
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Sicer fantje v skupini radi gledamo televizijo, igramo 
playstation in smo skupaj športno aktivni. Obiskujemo 
nogometni krožek, in sicer pod vodstvom nočnega vzgojitelja 
Grega, igramo badminton ali balinčke, skrbimo pa tudi za 
svoje mišice in zato z nočnim vzgojiteljem Domnom 
obiskujemo fitnes. Da pa ne bi slučajno preveč shujšali, 
obiskujemo tudi kuharski krožek, kjer nas učiteljica Saša uči 
predvsem, kako pripraviti sladice. 
 

Vendar pa vse ni vedno tako rožnato. Med seboj se včasih tudi 
skregamo na tak ali drugačen način, vendar kasneje vedno 
najdemo skupni jezik s pomočjo medsebojnih pogajanj.  
 

V tem šolskem letu se je imela skupina zelo lepo. Obiskali 
smo kinematografe (večkrat), praznovali rojstne dneve, 
organizirali lepo slavnostno skupinsko večerjo ob koncu 
koledarskega leta (tudi skuhali smo sami in bilo je odlično), 
bili na paintballu, organizirali čudovito novoletno prireditev, 
kjer nas je obiskal tudi dedek Mraz, se zelo potrudili z 

maskami za pustni torek (sicer smo v spretnostnih igrah zasedli nehvaležno četrto mesto, a sta 
naš dalmatinec Rok in pišče Davor odnesla nagradi za najboljši kostum), ob urejanju našega 
atrija pa se naučili tudi osnovnih vrtnarskih veščin.  
 

 
 

Ob slovesu je nekoliko težko. Predvsem zato, ker smo se drug na drugega navadili in skupaj 
dobro funkcioniramo. A v prihodnost zremo optimistično in smo prepričani, da nam bo 
(vsakemu na svoji poti) uspelo. 
 

Stjepan Vidović, 9. a 
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Dean Tratnik, 8.a 
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PAMET JE BOLJŠA KOT ŽAMET 
 
EPI READING BADGE/ANGLEŠKA BRALNA 
ZNAČKA  
 
V šolskem letu 2013/2014 je učenec Žan 
Senjur sodeloval na tekmovanju Epi 
Reading Badge/Angleška bralna značka.  
 
Tekmovanje je organizirala Državna založba 
Slovenije – Šolski epicenter. 
 
Skozi šolsko leto (natančneje do marca 
2014) so morali učenci prebrati pet knjig, ki 
jih je določil izvajalec (DZS) in potem so 
reševali teste. Naš Žan  je prebral  sledeče 
knjige: 
 

 
1. Animal Athletes, 
2. The Outsiders, 
3. African Safari, 
4. William Tell, 
5. The Cup in the Forest 
 

in se skozi šolsko leto udeleževal priprav na 
test. 

 
Dosegel je 97 % in osvojil ZLATO 
PRIZNANJE! 
 
Čestitamo! 
 

Mentorica: Indira Činč 

 
Imamo tudi skrite talente. Naša Majda je napisala sledeči pesmici: 

 
I MISS THE DAYS … 

 
I miss the days, when we were kids, 

when we could imagine a whole new world, 
when we closed our lids. 

 
I miss the days when I was small, 

when the only fear I had 
was to trip and fall. 

 
I miss the days when there were no back-stabbing. 

Now, the things people say behind my back, 
make me want to start gagging. 

 
I miss the days when we imagined 

the whole world in front of us; 
but now, our daily lives 
just make us furious. 

 
I miss the days when we were young, 
when we thought smoking wasn't fun; 

but now, 
they call us »the youth with a rotten lung«. 

 
Written by: Majda Pašalič, 7. a 

March 2014 
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A BROKEN FAMILY 

 
She is waiting for the last minute to ring. 

She's in the back of the class, her sight starts to sting. 
Everyone runs through the door, while the clock is still ticking, 

in her mind she's lost and she starts singing. 
 

She comes home and sees so many bottles lying, 
curse words from her drunk father start flying. 
She says "calm down" and is warmly smiling. 

She goes in her room,  starts crying 
feeling like she's slowly dying. 

 
She takes the gun from under her pillow, 
the last thing she sees is a pretty willow. 

She lies on the floor bleeding, 
her heart  slowly stops beating. 

 
Her drunk father comes running, up 

in his hands: a big alcohol cup. 
He drops his cup when he stares in front of himself, 

he yells: "Why did you do this to yourself?" 
 

Her mother comes home really tired, 
she wanted to tell her family she's just been fired. 

 
He starts kicking her, her mind is full of fear. 

He says: "You're the reason she's dead!"; 
around the woman a pool of blood starts to spread. 

 
The woman's last words were: "You loved alcohol more than us." 

He coldly replied: " Alcohol was the only thing I ever was." 
 

Written by: Majda Pašalič, 7. a 
May 2014 

 
 
 
ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE 
 
Naša učenca Andrej  Miklič in Stjepan Vidović sta se udeležila šolskega tekmovanja iz 
angleščine. Medtem ko je Andreju zmanjkalo le nekaj točk do uvrstitve, se je Stjepan uvrstil v 
»polfinale« in se udeležil regijskega tekmovanja. Osnova za regijsko tekmovanje je bil roman 
David Copperfield, ki ga je napisal angleški pisatelj Charles Dickens. Stjepan je dosegel dobrih 
75 %.  
 

Obema čestitamo! 
 



  PRVI KORAKI 

 

18 

Pri angleščini pa smo se tudi veliko potili, delali, reševali naloge v delovnem zvezku, na 
koncu se nam je vrtelo v glavah od glagolskih časov, idiomov, pridevnikov, samostalnikov … 
 
»Glagolski čas? Kaj pa vem … Pogledam na uro in vam povem ...« 
 
Tudi prevajali smo. 
 

We are running out of milk. 
Tečemo za mlekom. 

 
My father was crossed with me. 

Oče me je pribil na križ. 
 

When we meet, we are happy. 
Ko jemo meso, smo srečni. 

 
What on earth were you doing there? 

Kaj na Zemlji ste počeli tam? 
 

I'm going to find out. 
Šel bom ven, da najdem ... 

 
 

So far so good. 
Tako daleč, pa tako dobro. 

 
He had nightmares. 

Imel je nočne kobile. 
 

Cheer up! 
Češnje gor! 

 
I don't have a clue. 

Nimam lepila. 
 

A good student never bully schoolmates. 
Dober študent nikoli ne »buli« v sošolce. 

 
I have to figure out how to bring my parents round to let me off the hook. 
Moram »pogruntati«, kako naj pretentam starše, da me dajo dol s kljuke. 

 
 
 

Avtorji: učenci OŠ Frana Milčinskega Smlednik 
Zbrala: Indira Činč 
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MEDPREDMETNO POVEZOVANJE V 8. 
RAZREDU 
 
Tehnika in tehnologija ter fizika 
 
Pri tehniki so učenci svoje novo usvojeno 
znanje risanja v izometrični projekciji, 
preizkusili v fizikalnem eksperimentu 
risanja z močjo usmerjene svetlobe skozi 
lečo in tako spoznavali fizikalne zakonitosti 
raznovrstnih leč. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Mentorici: Irena Majdič in Katja Kuralt 
 

 
ZIMA NAM JE POKAZALA ZOBE 
 
To leto je teta zima pokazala zobe in je zamrznila drevje, pod sneg je skrila avtomobile in na 
cesto pometla polomljeno drevje. Zima ni bila že kar nekaj časa tako huda. Polomila je tudi 
električno napeljavo. To pomeni, da je kar nekaj ljudi ostalo brez elektrike. Mnogi niso imeli 
tople vode in luči. Sicer se je zima že malo umirila in dovolila gasilcem, vojakom in 
reševalcem, da opravijo svoje delo ter počistijo zasnežene ceste in popravijo električno 
napeljavo. Zima pa ima tudi nekaj pozitivnih strani. Otroci se lahko igrajo na snežni odeji, 
postavljajo snežene može in se kepajo. Upajmo, da tako hude zime ne bo še kar nekaj časa, saj 
nimamo prav lepih spominov na letošnjo zimo. 
 

Miha Zagradnik, 9. b 
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V tem letu se je zgodil čudež. Padal je sneg 
in potem še ledeni dež. Razmere so bile 
tako hude, da so razglasili oranžni oz. rdeči 
alarm. Drevesa so se podirala, veliko ljudi 
pa je ostalo brez elektrike in pitne vode. 
 

Davor Jurić, 7. b 
 

 

Po vsej Sloveniji je padal sneg in dež. 
Zaradi tega je nastal žled, ki pa je povzročil 
lomljenje vej in podiranje dreves. Posledica 
vsega tega je to, da je 50 % vseh slovenskih 
gozdov poškodovanih. Evropa je dejala, da 
bo finančno pomagala urediti gozdove in 
rešiti krizo v Sloveniji, saj je Slovenija 
veliko naredila za Evropo. 
 

Alvedin Tepić, 9. b 
 

Ko sem prišel domov, sem se komaj usedel 
in že je začelo snežiti. Čez čas je padal dež 
in potem spet sneg. Naslednji večer ni bilo 
padavin. V nedeljo pa so se začela podirati 
drevesa, poleg tega ni bilo elektrike. Zaradi 
vremenskih razmer se nisem mogel vrniti v 
zavod. 

 

Dean Tratnik, 8. a 
 
 

 
Davor Bojić, 9. b 
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INFORMATIVNI DAN IN ZIMSKE POČITNICE 
 

Moje zimske počitnice so se začele v četrtek, 
13. 2. 2014. Domov sem prišla ob 19. uri. 
Nisem bila dolgo pokonci, saj sem imela 
naslednji dan informativni dan. Z mamo in 
starejšo sestro sem se zjutraj odpravila v 
Maribor, kjer sem si ogledala frizersko in 
kozmetično šolo ter šolo za vizažiste. Za 
omenjene smeri sem se tudi odločila. V času 
šolanja bom nastanjena v stanovanjski 
skupini. Z mamo sva se dogovorili, da mi bo 
odprla bančni račun, na katerega mi bodo 
vsak mesec nakazovali štipendijo, dvignila pa 
jo bom lahko šele konec šolskega leta. 
Informativnega dne pa se je udeležila tudi 
moja sestra, ki se je odločila za Visoko šolo za 
informatiko. Med počitnicami sem bila 
večinoma doma z mamo, skoraj vsak dan pa 
je prišla na obisk tudi sestra. Obiskala pa sem 
tudi očeta, babico, strica, teto ter mojo 
nekdanjo sosedo. Poleg tega sem vsak dan 
pomagala mami (pospravila sem hišo), sestri, 
ki obiskuje četrti razred, sem pomagala pri 
nalogah. Na bivšo šolo sem šla pozdravit 
najboljšo učiteljico angleščine. Mama je bila 
navdušena, saj sem bila zelo pridna. Lahko 
rečem, da so bile te počitnice najboljše do 
sedaj. Čeprav nisem hodila ven in se 
zabavala, sem se imela odlično. Z mamo sva 
se veliko pogovarjali, kar mi je zelo koristilo. 
Vesela sem, da imam takšno mamo, saj mi 
lahko marsikaj pove in svetuje. Upam, da 
bodo počitnice spet hitro tu, da bom lahko 
dlje časa doma z mamo. 
 

Saša Morn, 9. b 
 

Počitnice so se mi začele že v četrtek, saj 
sem imel v petek informativni dan. Ogledal 
sem si dve šoli. Ena mi je bila še posebej 
všeč, in sicer medijska. Po ogledu šol pa sem 
odšel domov in kasneje ven. Počitnice so bile 
super, saj sem se veliko družil s prijatelji. 
Igrali smo košarko, se zabavali in poslušali 
glasbo. Bil sem tudi na prijateljevem 
rojstnem dnevu. Imeli smo se fantastično 
(igrali smo biljard ter se zabavali). Počitnice 
so prehitro minile. Želim si, da bi bile daljše. 
 

Davor Bojić, 9. b

 

Počitnice so se začele že v četrtek, 13. 2. 
2014. Takrat sem odšla domov, saj sem imela 
naslednji dan informativni dan. Od malih nog 
si želim vzgajati majhne otroke, zato sem se 
odločila obiskati šolo, na kateri imajo smer 
predšolska vzgoja. V petek zjutraj sem se 
tako zbudila in se uredila ter odšla z mamo na 
ogled omenjene šole. Bilo je zelo zanimivo. 
Nato sem si ogledala še drugo šolo, in sicer 
trgovsko. Slednja mi je bila manj všeč. Med 
počitnicami sem bila tudi v Mariboru in 
Velenju. Skratka, bilo je lepo. 
 

Blanka Juhart, 9. a 
 

 

 

 
 
Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in 
mladostnikov za demokracijo. Kot oblike 
demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh 
šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti 
na občinski in regionalni ravni in se zaključijo 
na nacionalnem otroškem parlamentu. V 
programu sodelujejo (ob podpori mentorjev in 
prostovoljcev) učenci in dijaki iz večine 
slovenskih šol. 
Otroški parlament je javna tribuna otrok na 
temo, ki jo izberejo osnovnošolci na 
državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi 
obliko sodelovanja otrok v družbenem 
dogajanju ter pridobivanje vedenj o 
človekovih in državljanskih pravicah. Tema 
otroškega parlamenta v šolskem letu 
2013/2014 nosi naslov Razmere v družbi.  
2-krat mesečno smo se srečevali s 
predstavniki vsakega razreda in razmišljali, 
kritično ocenjevali, izpostavljali probleme in 
debatirali o omenjeni temi. Z najbolj 
razmišljujočo in motivirano predstavnico 9. 
razreda sva se udeležili tudi območnega 
parlamenta v Ljubljani. 
 

Mentorica: Zala Erčulj Šavli 
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Vesela šola želi mlade spodbuditi k ustvarjalnemu in celovitemu 
pridobivanju znanja, veščin in spretnosti, saj ponuja znanje na 
zanimiv, zabaven in hudomušen način. 
 
Vesela šola je sklop zanimivih informacij, ki so sprva 
predstavljene v kratkem filmu, nato pa podkrepljene z 
raziskovalnimi vprašanji. Nahaja se v posebni prilogi revij Pil in 
Plus in na svojem spletnem portalu. Spletno mesto omenjene šole 

ponuja naloge iz aktualnih tem v obliki dveh stopenj. Učencem od 4. do 6. razreda je namenjena 
lažja stopnja reševanja spletnih učnih poti, učencem od 7. do 9. razreda pa težja stopnja. 
 
Ponuja predvsem tiste uporabne teme, o katerih učenci od 4. do 9. 
razreda osnovne šole, ki jim je namenjena, v šoli izvedo manj. Vsebine so 
raznovrstne in so  vezane na aktualne teme današnjega časa, 
obeleževanje posebnih dogodkov ali preprosto dopolnjevanje znanja s 
področij težje razumljivih tem. V temah je poudarjen izobraževalni 
moment, dragocena pa je povezanost vsake tematike z različnimi šolskimi 
področji. 
Letošnja vesela šola je odkrivala znane in manj znane posebnosti živih 
fosilov, odkrivali smo skrivnosti gledališča, učila nas je o razgibanem 
življenju, raziskovali smo filatelistično zgodbo, poudarjali pomen vode kot 
darilo narave in se veselili ob ZOI. 
  
Mesečno je spletne učne poti reševalo 12 učencev, ki so se raziskovanja lotili s pravo mero 
radovednosti. Od teh se je pet učencev udeležilo tudi šolskega tekmovanja, ki je bilo 12. 3. 2014. 
Stjepan Vidović, učenec 9. a razreda, pa nas je še posebej razveselil z bronastim priznanjem. 
 

Mentorica: Zala Erčulj Šavli 

 
RAČUNALNIŠKI KROŽEK 
 
Krožek je potekal 2-krat mesečno in je bil 
zabaven ter zelo zanimiv. Zelo veliko sem se 
naučil. S prijateljem sem se imel lepo, saj je 
to moja najljubša interesna dejavnost. Naši 
zadnji trenutki so bili zelo lepi in zanimivi, saj 
smo snemali še film in se imeli vedno lepo. 
Naučil sem se kar veliko stvari. Na tem krožku 
sem prvič uporabljal Windows Movie Maker in 
podobne reči. Naučil sem se tudi približno vse 
osnove, saj prej nisem nikoli delal takšnih 
stvari, zato sem zdaj ponosen sam nase. Bilo 
mi je všeč, ker delo ni bilo nikoli naporno ali 
dolgočasno. Učiteljica in ljudje okoli mene so 
bili tudi prijazni in razumevajoči, zato ni bilo 
večjih težav. Osebno ne bi nič spremenil. 
Morda le to, da bi imeli hitrejše in bolj 
»sodobne« računalnike.  
 

Kristijan Toprek, 7. b 

 
 
Krožek je potekal 2-krat na mesec. Bilo je 
nekako v redu. Naučil sem se ponovno 
uporabljati PowerPoint. Všeč mi je bilo, da ni 
bilo nič zahtevnega. Spremenil bi to, da bi 
delali z drugimi programi in ne s samo 
Wordom in PowerPointom. 
 

Dejan Novak, 9. a 
 
 
 
Naučil sem se uporabljati Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint, Windows Media Player. 
Všeč mi je bilo, ko smo se učili uporabljati 
različne programe na računalniku. Spremenil 
bi to, da bi nam ob koncu učiteljica Saša 
Rogan pustila uporabljati Facebook. 
 

Dean Tratnik, 8. a 
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PROJEKT SIMBIOZA 
 

Od 21. do 25. oktobra 2013 je v VIZ Smlednik 
potekal medgeneracijski vseslovenski projekt 
Simbioza. Udeležilo se ga je šest tečajnikov iz 
Društva upokojencev Smlednik. Prostovoljci 
Dean Tratnik, Aleks Vižintin, Kristijan Toprek, 
Lea Sojer in Tara Ivanič so tečajnikom 
predstavili zgradbo računalnika in uporabo 
programov, kot je Microsoft Word, jih vodili 
po različnih spletnih straneh, pomagali 
ustvariti elektronsko pošto in jih to naučili 
tudi uporabljati, jih vpeljali v svet Facebooka 
in svetovali pri sestavi SMS sporočil ter 
fotografiranju. Mladostniki so tako svoje 
znanje prenašali na starostnike in jim 
poskušali svet računalnikov čim bolj približati. 
Mladostniki so pri sodelovanju zelo uživali, saj 
so v tistem času postali učitelji, svetovalci in 
pomočniki.  
 

Vodja projekta: Saša Rogan  
 

 
 

INTERVJU Z LEO, TARO IN DEANOM, 
PROSTOVOLJCI PRI PROJEKTU SIMBIOZA 
 

1. Zakaj si se odločil/odločila, da postaneš 
prostovoljec/prostovoljka in pomagaš 
starejšim pri učenju računalništva? 
Lea: Zato, da starejše ljudi kaj naučimo. 
Tara: Všeč mi je, da pomagam starejšim in jih 
naučim nekaj novega. 
Dean: Prisluhnil sem svoji vesti in se odločil 
pomagati starejšim. Ponudim jim lahko to, 
kar sam že znam. 
 

2. Kaj je bilo starejše najtežje naučiti? 
Lea: Kako se uporablja internet. 
Tara: Najtežje jih je bilo naučiti, kako se 
vpišejo na Facebook. 
Dean: Uporabljati internet. 

3. Kaj vse ste starejše učili? 
Lea: Učili smo jih, kako se pride na internet, 
kako se uporablja YouTube, Facebook, 
Microsoft Word … 
Tara: Pisanja v Microsoft Wordu, uporabo 
telefonov, prijavo v Facebook in iskanje 
različnih spletnih strani. 
Dean: Učili smo jih uporabljati internetne 
strani in Microsoft Word. 
 

 
 

4. Kako si se počutil/počutila, ko si nekoga 
nekaj učil/učila oziroma si nekomu 
pomagal/pomagala? 
Lea: Počutila sem se kot učiteljica. »Ful« 
dobro je, da lahko pomagaš starejši osebi. 
Tara: Počutila sem se dobro, ker sem vedela, 
da sem nekaj dobrega naredila za druge. 
Dean: Počutil sem se dobro. Za nekoga sem 
koristen, mu lahko pomagam. 
 

 
 

5. Kaj ti je od projekta Simbioza ostalo 
najbolj v spominu? 
Lea: Najboljše mi je bilo, ko sem jih učila, 
kako si na YouTube poiščejo glasbo. 
Tara: Na projektu smo se imeli »fajn«. Gospe 
in gospodje so bili super. Na koncu smo bili vsi 
srečni. 
Dean: V spominu mi je najbolj ostalo to, da 
so se nam zahvalili, ker smo jim pomagali pri 
učenju uporabe računalnika. 
 

Kenan Medvešček, 8. a 
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Dejan Novak, 9. a  
 

 
 

Blanka Juhart, 9. a 
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LAHKIH NOG NAOKROG  
 

PLANINSKI KROŽEK 
 
Moram vam povedati, da mi je planinski 
krožek ena najboljših stvari, ki so se mi 
zgodile v zavodu. Še bolj sem spoznal 
čudovitost narave, čeprav sem že prej rad 
hodil v hribe. 
Vodi nas vzgojitelj Miha Babšek, ki je sicer 
zelo plemenit in pošten človek, vendar 
dosleden pri svojem delu. Z vzgojiteljem 
Babškom je vedno zanimivo, saj si pot do vrha 
krajšamo z različnimi debatami, ki se 
razvijajo iz ene v drugo temo. Pogosto so 
teme pogovora vezane na šport, največkrat na 
nogomet. Pojavljajo pa se tudi druge teme, in 
sicer avtomobili, življenjske izkušnje, lesna 
industrija, živalski proizvodi, usnjarska 
industrija, gradbeništvo, znana rimsko-grška 
odkritja, svetopisemske zgodbe, vpliv sončnih 
žarkov na življenje lubadarjev, kromosomi v 
očesni celici nilskega konja in še mnogo bi jih 
lahko naštel. 
 

 
 

Planinski krožek v zadnjem obdobju 
obiskujemo štirje učenci, vendar se je naša 
zasedba med letom spreminjala, saj so 
nekateri krožek zapustili, pridružil pa se nam 
je še kdo na novo. 
 

 

Osvojili smo kar nekaj vrhov, in sicer Sv. 
Jakoba, Osolnik, Polhograjsko Grmado, 
Lubnik, na polovico šmarnogorske Grmade pa 
smo prispeli celo po plezalni poti. Bilo je kar 
nekaj hribov in na prav vse smo ponosni. V 
načrtu sta tudi gori Mojstrovka in Triglav, 
vendar nam trenutno težave povzročajo 
vremenske razmere v višinah, saj je v gorah 
ogromno snega. 
Upam, da sem vam v tem prispevku vsaj malo 
približal naš planinski krožek. Moj nasvet za 
vse ljudi je, da naj začnejo hoditi v hribe. 
Občutek, ko si na vrhu, je izjemen, čeprav se 
ti včasih ne da niti »štartati«. Do hriba se na 
pol poti že dobro ogreješ (še prej) in te nič 
več ne more ustaviti na poti do vrha. Skratka, 
včasih, ko doma ni nič za delati, razen zreti 
minute in ure v televizijo, vzemite nahrbtnik, 
malico in rezervno majico ter se po gozdni 
poti odpravite v hribe. 

Stjepan Vidović, 9. a 
 

 
 

Za planinski krožek sem se odločil na pobudo 
vzgojitelja Babška. Najbolj sem si zapomnil 
vzpon na Grmado. Skoraj sem »umrl«. 

Kristijan Toprek, 7. b 
 

Planinski krožek sem si izbral, ker rad hodim, 
sem rad v naravi in tako lahko grem stran od 
zavoda. Najbolj všeč mi je bil pohod na 
Lubnik, ker je bil najbolj strm. 

Rok Duščak, 8. a 
 

Planinski krožek sem izbral, ker rad hodim v 
hribe. Najbolj všeč mi je bil zadnji pohod, ko 
smo na Grmado plezali po klinih.  

Stjepan Vidović, 9. a 
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15. POHOD V VRBO 
 

Decembra 2013 smo ob obletnici Prešernovega 
rojstva uspešno opravili 15. zaporedno 
ponovitev pohoda iz Smlednika v Vrbo. 
Petnajst let je dolga ali pa kratka doba, kakor 
se vzame. Ob dejstvu, da je to projekt, ki ima 
v zgodovini našega zavoda največ ponovitev, 
je to lep jubilej. V teh letih je dogodek postal 
izziv našim mladim dekletom in fantom, 
številnim sodelavcem; sodelovanje na pohodu 
pa omogočamo tudi zunanjim udeležencem. 
Letos so zbrali pogum in se podali na dobrih 
42 km dolgo pot naslednji naši učenci Lea, 
Simona, Kenan, Andrej, Alvedin in Davor. Prav 
lahko jih imenujemo junaki. Pri tem velja 
omeniti, da sta Andrej in Davor spoštljivo 42-
kilometrsko razdaljo letos premagala že 
drugič. 
 

 
 

Namen pohoda je bil doživeto spoznati 
Prešernov čas, dokazati sebi in drugim, da je 
možno tudi brez sodobnih prevoznih sredstev 
premagovati večje razdalje. Še bolj pa je 
pomembno mladim pohodnikom dati 
spoznanje, da je s trdno voljo in vztrajnostjo 
mogoče dosegati tudi zelo oddaljene cilje. 
 

Če ob jubileju pogledamo nazaj, smo lahko 
upravičeno ponosni na razvoj projekta. Prvič 
sem za pot uspel navdušiti štiri fante, letos je 
skupina štela 56 pohodnikov. Poleg deklet in 
fantov, ki sem jih že omenil, so bili z nami na 
poti še člani naše Stanovanjske skupine Ježek, 
20 naših delavcev (nekateri izmed njih se 
lahko pohvalijo s 5., 10. ali celo več pohodi). 
Pridružili so se nam tudi fantje in dekleta z 
vzgojiteljico iz Vzgojnega zavoda Kranj, dijaki 
in dijakinje iz Dijaškega doma Bežigrad, 
zadnji dve leti so bili med pohodniki celo 
mladostniki iz Afganistana, ki so kot prosilci 
za mednarodno zaščito nastanjeni v azilnem 
domu v Ljubljani. Letos se je z nami peš na 

pot iz Smlednika odpravila direktorica Zavoda 
za turizem in kulturo Žirovnica ga. Maja 
Zupan. 
 

Projekt nima nove dimenzije zgolj po številu 
udeležencev, ves čas smo skrbeli tudi za 
širitev vsebinske zasnove, ki že tradicionalno 
vključuje obisk Galerije Prešernovih 
nagrajencev in hiše, v kateri je Prešeren 
stanoval zadnja tri leta svojega življenja 
skupaj s sestro Katro in pisarjem Andrejem 
Rudolfom. V tej hiši je poleg stanovanja imel 
tudi odvetniško pisarno, kjer je delal kot 
deželni advokat. V Kranju redno naredimo 
postanek tudi na pesnikovem grobu. 
 

Najbolj slovesno je vedno na koncu naše poti, 
v Vrbi, kjer nas toplo sprejemajo oskrbniki 
hiše - Zavod za turizem in kulturo Žirovnica 
ter občina Žirovnica. Z njimi smo v letih 
sodelovanja zgradili pravi prijateljski odnos. V 
hiši, kjer so zibali Prešerna, smo se med 
drugim tudi srečali z njegovimi še živečimi 
sorodniki, g. Antonom Smolnikarjem in 
njegovo mamo, ki je prapranečakinja našega 
največjega pesnika. Iz njunih pripovedi smo 
izvedeli marsikatero zanimivost, ki je o 
Prešernu in njegovem rodu prej nismo 
poznali. G. Janez Mulej nam je na izjemno 
duhovit način predstavil svojega strica, 
pisatelja in dramatika Janeza Jalna, ki ga vsi 
poznamo po povesti Bobri. 
 

 
 

Veliko spominov ostaja na prehojeno pot, a v 
nadaljevanju bom v nekaj stavkih predstavil 
samo še letošnjo pot. Podobno kot v 
preteklosti je bil odhod izpred zavoda 
slovesen: pred začetkom poti smo zbrano 
prisluhnili Zdravljici, ki nam je pomagala 
premagati jutranjo zaspanost in strah pred 
spoštljivo razdaljo. V Kranju smo po prehojeni 
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prvi četrtini poti športno naravo pohoda 
obogatili z merico kulturne vsebine. Ob našem 
"pol okroglem" jubileju smo si prislužili tudi 
pozornost Mestne občine, ki nas je pogostila z 
malico in toplim čajem. V protokolarnem delu 
obiska nas je sprejel sam župan g. Mohor 
Bogataj. 
 

 
 

Kmalu potem ko smo zapustili Kranj, smo 
prečkali občinsko mejo. Mestna občina Kranj 
je bila tretja na naši poti (prej smo namreč 
hodili po ozemlju občin Medvode in Šenčur). 
Dodatno motivacijo za nadaljevanje poti po 
ozemlju občine Naklo so zagotavljali sončni 
žarki, ki so kukali izza gorske kulise. V lepem 
sončnem vremenu smo prešerne volje 
prehodili tudi najnevarnejši del poti – spust 
po vijugasti cesti od Podbrezij čez Gobovce v 
dolino Save. Bistra reka na naši levi nas je 
opomnila na tragično usodo Prešernovega 
najboljšega prijatelja Matija Čopa. 
 

 
 

V nasprotni smeri rečnega toka smo pogumno 
hodili naprej, medtem pa so naši možgani kot 
biološki računalnik samodejno zbirali podatke 
o trenutnem stanju spodnjih okončin. 
Centralni nadzorni sistem je zaznaval 
kombinacijo stopnjevanja utrujenosti in 
potrebe po osnovnem življenjskem viru 
energije. Med prvo in drugo popoldansko uro 
smo se z namenom, da obnovimo potrošeno 
energijo, ustavili na Črnivcu. 
 

Ob 15.00 smo siti in spočiti nadaljevali pot. 
Neprehojena je ostala samo še zadnja 
četrtina poti. Po petnajstih ponovitvah sem 
osebno še vedno prepričan, da je odsek preko 
begunjskega polja najlepši del, a resnici na 
ljubo za marsikaterega pohodnika tudi 
najzahtevnejši. Na koncu smo imeli srečo in 
kot vedno je bil z občutki zadovoljstva 
poplačan ves trud. In to povsem pravično, 
skladno s preprostim matematičnim pravilom, 
da mora zadovoljstvo biti premo sorazmerno 
vloženemu trudu. 
 

Letos je za izjemno lep zaključek pohoda 
poskrbel častni govornik etnolog in 
umetnostni zgodovinar prof. dr. Janez 
Bogataj, ki je eden največjih poznavalcev 
duhovnika in pisatelja Frana Saleškega 
Finžgarja, saj je z njim preživel prvih 
petnajst let svojega življenja. Dr. Bogataj 
nam je doživeto predstavil Finžgarja ter 
njegovo povezanost s Prešernom. 
 

 
 

Načrt za prihodnost nima skrivnosti. V njem je 
zapisano, da bomo v VIZ Smlednik tradicijo 
doživljajskega projekta Vrba ohranjali. Ena od 
idej je, da tudi v sodelovanju s centri za 
socialno delo. 
 

Vodja projekta: Jože Rozman 
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2. 12. 2013 smo se odpravili na pohod v Vrbo. 
Zbudile smo se ob 4.15. Potem smo se 
uredile, odšle na zajtrk in pred zavod poslušat 
himno. Sledila je hoja proti Kranju, kjer smo 
na občini malicali in si privoščili kratek 
počitek. Nato smo se odpravili naprej proti 
Vrbi. Vmes smo si privoščili še kosilo. Ena 
izmed prvih sem prišla pred Prešernovo hišo. 
Nato smo vstopili. Popili smo čaj in pojedli 
sendviče. Prišli so še ostali in smo se 
pogovarjali. Na koncu smo dobili eno veliko 
čokolado. Nato smo odšli proti avtobusu. 
Razen tega, da so me bolele noge, mi je bilo 
všeč in upam, da grem še kdaj. 
 

Simona Kuhar, 7. a 
 

Vstali smo ob 4. uri. Pojedli smo zajtrk in se 
odpravili pred zavod. Tam smo poslušali 
himno in se odpravili na dolgo pot. Ustavili 
smo se v gostilni in tam pojedli, kar so nam 
dali. Zatem smo se odpravili proti Vrbi. Prišli 
smo v Prešernovo hišo, kjer smo dobili 
čokolado in sendvič. V Vrbi nas je čakal 
avtobus, ki nas je peljal v Smlednik. Bilo je 
zelo lepo in boleče.  

Davor Jurič, 7. b 

Odšli smo 2. 12. 2013. Zbudili smo se ob 4. uri 
zjutraj, pojedli zajtrk, se pripravili in odšli 
pred zavod, kjer smo poslušali himno. Zatem 
smo se odpravili na pot proti Kranju. Hodili 
smo zelo hitro, saj smo zamujali. Ko smo 
prispeli v mesto, smo si ogledali dva muzeja 
in odšli na občino, kjer smo imeli malico. Po 
malici smo se odpravili naprej do Žirovnice, 
kjer smo pojedli kosilo in si nekoliko odpočili. 
Nato smo nadaljevali pot proti našemu cilju. 
Ko smo prispeli v Prešernovo hišo, sta nas tam 
čakala topel čaj in sendvič. Imeli smo 
predavanje in po njem smo dobili čokolado 
ter odšli na avtobus, ki nas je peljal v zavod. 
Pohod mi je bil všeč in zelo zadovoljen sem, 
da mi je uspelo priti na cilj. 
 

Kenan Medvešček, 8. a 
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ZIMOVANJE 
 
Kot je sedaj že tradicija, smo tudi letos v 
začetku zimskih počitnic odšli na smučarski 
tabor v Planico. Nastanjeni smo bili v CŠOD 
Planica, kjer svoje olimpijske medalje kujejo 
nordijski smučarji. Letos Peter Prevc in Vesna 
Fabjan. Vreme nam je pričaralo pravljični 
razgled na okoliške vršace. Prvi dan smo se 
podali na nordijsko romanje do Tamarja.  
 

 
 

Vremenske razmere so bile idilične, sicer je 
bilo nekaj hude krvi zaradi potrebnega 
napora, na cilju pa smo se pomirili z vročim 
kakavom in nato je sledila vrnitev v dolino. 
Nekateri smo bili hitrejši, drugi počasnejši, 
večina pa vsaj z enim padcem. Ko smo zbrali 
vtise, smo bili vsi zadovoljni, tegobe s poti pa 
so bile pozabljene. Po večerji je sledilo še 
predavanje o pravilih vedenja na smučišču. S 
tem, ko smo naslednji dan smučali v Kranjski 
Gori, smo teorijo spremenili v prakso. 
Najpogumnejši smo se peljali tudi s 
sedežnico. Ker še nismo bili dovolj utrujeni, 
smo večer preživeli v telovadnici. Zopet smo 
se malce izobraževali, nato pa je sledilo 
spanje. Zadnji dan smo  v dežju smučali na 
bližnjem smučišču, kjer smo se vsi vozili z 
vlečnico in vijugali po hribu navzdol. 
Presenetil nas je še ravnatelj, ki nam je 
prinesel krofe. Pokazali smo mu pridobljeno 
znanje. Polni vtisov smo se vrnili k domačim. 
Na snegu smo uživali Nataša, Lea, Rok in 
Dean, usmerjala pa sta nas vzgojitelja Sergeja 
in Miha. Komaj čakamo tretjo izvedbo. 

 
 
 

Vodja projekta: Sergeja Anžič in Miha Babšek 
 

 
 

Zimovanja sem se udeležil prvič. Želel sem 
izpopolniti znanje smučanja. Tabor sem si 
najbolj zapomnil po smučanju. Všeč mi je bil 
tudi tek na smučeh v Tamar. 

Dean Tratnik, 8. a 
 

Zimovanja sem se letos udeležila že drugič, 
ker rada smučam. Najbolj sem si ga zapomnila 
po smučanju, veselih dogodkih in po tem, da 
sem večkrat padla. 

Nataša Prah, 9. b 
 

Na zimovanju smo smučali. Najbolj sem se 
zabavala, ko smo se zadnji dan spuščali s 
krogcev. Zabavno je bilo tudi v domu. Z 
Natašo sva se že stuširali, šli sva v fantovsko 
skupino, zabavno je bilo poslušati Roka, kako 
poje pod tušem. Na taboru sem bila prvič. 
Udeležila sem se ga, ker imam rada 
smučanje. Z veseljem bi se ga udeležila še 
kdaj. 

Lea Sojer, 7. a 
 

 
 

Zimovanje mi je bilo najbolj všeč zaradi 
smučanja. Dobro je bilo, ker sem lahko šel z 
vzgojiteljem Babškom na štirisedežnico. 
Tabora sem se udeležil že lansko leto. Ker mi 
je bilo všeč, sem šel tudi letos. 

Rok Duščak, 8. a 
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POT IZ MULJAVE DO VIŠNJE GORE - 
JURČIČEVA POT 
 
Na Jurčičevo pot smo se odpravili 14. 5. 2014. 
Zbudili smo se ob običajni uri, pozajtrkovali, 
se uredili in počakali učitelja Matjaža in 
vzgojiteljico Sergejo. Z njima smo odšli do 
kombija, kjer smo se zmenili, da moramo biti 
pridni. Nato smo se peljali do Muljave, in 
sicer do Jurčičeve domačije. Pričakal nas je 
zajtrk, po okrepčilu pa smo se lotili nalog. V 
prvi nalogi smo reševali test na podlagi 
zgodbe Kozlovska sodba v Višnji Gori. Nalogo 
smo reševali Simona, Lea, Rok in Davor. V 
drugi nalogi sta Kenan in Matic risala 
ilustracijo na zastavo (prav tako na podlagi 
zgodbe Kozlovska sodba v Višnji Gori). Pri 
tretji nalogi smo plezali po mreži. Sodelovali 
smo vsi, razen Roka. Kenan nas je prijel in dal 
čez pajkovo mrežo, na drugi strani pa nas je 
prijel Adi. V četrti nalogi smo po poti nabirali 
rastline, ki smo jih pokazali in prepoznavali. 
Imeli smo zavezane oči, s pomočjo čutil 
(vohanje in otip) smo ugotavljali in 
prepoznavali rastline. V igri smo sodelovali 
vsi. Pri peti igri smo metali čevelj. Igra me je 
zelo navdušila, ker sem v prvem metu vrgla 
čevelj v sredino. Čevelj so metali še Kenan, 
Rok, Adi in Davor. Pri naslednji nalogi smo 
igrali grajsko igro. Nastopali smo vsi, igra mi 
je bila zelo všeč. V zadnji igri smo morali 
pokazati svoj talent. V okviru karaok na žalost 
nisem hotela pokazati svojega pevskega 
talenta. Sledilo je kosilo in prosti čas. Podelili 
so priznanja, nato smo se ob glasbi še malo 
zabavali. Upam, da grem še kdaj. 
 

Simona Kuhar, 7. a 
 

 

UTRINKI JURČIČEVE POTI 
 
Na Jurčičevi poti mi je bilo všeč, ker sem rad 
v naravi in mi ni bilo treba k pouku. Najbolj 
mi je bila všeč igra prepoznavanje rastlin. 
Dobro je bilo tudi kosilo. 

Rok Duščak, 8. a 
 

 
 

Zanimive so bile igre, ki smo jih igrali. Važno 
je, da sodeluješ in ne to, kako dobro ti gre. 
Najboljša mi je bila igra metanje starega 
čevlja. Bilo je zabavno, imeli smo se lepo. 

Kenan Medvešček, 8. a 
 

 
 

Pohod po Jurčičevi poti mi je bil zelo všeč. 
Šel sem prvič in bi z veseljem šel še kdaj. 
Najbolj všeč mi je bilo, ko sem igral princa. 
Sodeloval sem tudi pri metanju čevlja in 
prepoznavanju rastlin. V spominu pa mi bo 
ostalo tudi to, da sem srečal stare prijatelje 
iz Malči Beličeve. 

Matic Kaltak, 6. a 
 

Pohod je bil lep, imeli smo se super, 
postojanke so bile zanimive in zabavne. 

Davor Jurič, 7. b 
 

Najbolj všeč so mi bili talenti. Pela sem 
pesem »Ona sanja Pariz«. Z veseljem bi šla še 
kdaj. 

Lea Sojer, 7. a 
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Avtorji: učenci VIZ Frana Milčinskega Smlednik 
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KULTURA 
PUSTOVANJE  
 

V torek, 4. 3. 2014, ob 16. uri smo se vsi 
zamaskirani zbrali v večnamenskem prostoru. 
Tam smo imeli različne igre, ki jih je 
pripravila druga skupina pod vodstvom 
vzgojiteljice Melite. Najprej smo morali 
stepsti jajca in narediti sneg. Zmagala je prva 
skupina. Druga igra je bila skakanje z vrečo. 
Zmagala je četrta skupina. Sledila je igra z 
baloni. Ko smo bolj ali manj uspešno izvedli 
omenjeno igro, smo morali dati pod copate 
list papirja in z njim priti do cilja. Pri tej igri 
dekletom ni šlo najbolje od rok. Zadnja igra 
pa je bila vlečenje vrvi. Tu smo dekleta 
zmagala. Ko je bilo iger konec, smo plesali in 
se zabavali. Všeč mi je bilo, ko je 
vzgojiteljica Melita metala bombone, mi pa 
smo kot otroci iz vrtca skakali za njimi. 
Ampak to še ni vse! Sledile so tudi nagrade za 
prvo, drugo, tretje in četrto mesto ter 
nagrada za najboljšo masko. Meni je bila med 
vzgojitelji najbolj všeč zdravnica Ingrid. 
Vendar je zmagal Mitja, ker je pač najboljši 
vzgojitelj. Med učenci so nagrade za najboljše 
maske dobili Rok (pes UGLY), Simona 
(trebušna plesalka) in Nataša (ciganka). Po 
podelitvi nagrad smo se še malo zabavali in se 
lovili po telovadnici. No, vsaj Davor Š. in jaz 
sva to počela, saj mi je vzel bombon. Meni 
osebno je bila zabava všeč, samo dlje bi 
morala trajati. Igre so bile odlične. Najbolj 
zabavno mi je bilo gledati, kako so ostali  
skakali v vrečah, saj so padali po tleh. Res je 
bilo smešno. Najbolj napeto pa je bilo, ko so 
dekleta vlekla vrv. Sama sem sedela in 
navijala za dekleta, ker sem vedela, da bodo 
zmagala. Zabava je bila res krasna. Na koncu 
pa smo dobili še krofe. Lahko rečem samo še 
to, da sem pojedla toliko krofov, da jih imam 
do naslednjega leta dovolj. 
 

Saša Morn, 9. b 
 

Pustovanje je bilo v telovadnici. Udeležene so 
bile vse skupine. Mi smo bili ponovno četrti. 
Skakali smo z vrečami, z beljakov smo stepli 
sneg, smučali smo in vlekli vrv. 
 

Alvedin Tepić, 9. b 

 
 

Bilo je dobro. Bila sem sexy princeska. 
Najboljše je bilo, ko smo dekleta zmagala. 
Dobili smo krofe in sladkarije.  
 

Tara Ivanić, 8. a 
 

 
 

Bilo je zelo dobro. Všeč mi je bilo, da nismo 
imeli učne ure in šole. Zabavali smo se. 
 

Tercisio Kovačec, 9. a 
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Zbudili smo se ob 7.45 in pojedli zajtrk. Nato 
sem odšel v učilnico slovenščine, kjer je moja 
skupina izdelovala maske in pisala. Prebrali 
smo tudi pravljico o Pustu. Potem smo šli v 
dvorano, kjer se je vsaka skupina predstavila 
s svojim izdelkom. Posladkali smo se s krofi, 
učiteljica pa je naši skupini dala tudi 
čokolado. 
 

Kristijan Toprek, 7. b 
 

 
 

4. 3. 2014 je bil pustni torek. Zbudili smo se 
ob 7.45 in imeli zajtrk, nato pa smo odšli v 
šolo, kjer smo imeli tehniški dan. Izdelali smo 
vsak svojo masko. Ob 11.30 smo odšli v 
dvorano, kjer smo se pogovarjali o 
pustovanju. Ko smo končali, smo odšli v 
skupine in pojedli kosilo. Kasneje je sledilo 
pospravljanje sob. Ob 16. uri smo imeli v 
telovadnici igre, po igrah pa smo se vrnili v 
skupine na večerjo.  
 

Aleks Vižintin, 7. b 
 

 
 

OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE KAMNI 

 
V petek, 22. 11. 2013, smo si šli ogledat 
predstavo z naslovom Kamni. Predstava mi je 
bila zelo všeč. Odličen je bil igralec Matevž, 
ki je zelo dobro oponašal prestrašenega fanta 
in hudega policista. Čas mi je hitro minil. 

Malo me je sicer motilo prevračanje 
rekvizitov na odru. Upam, da si bomo ogledali 
še kakšno podobno predstavo. 
 

Lea Sojer, 7. a 
 

V okviru kulturnega dne smo si ogledali 
gledališko predstavo Kamni. Predstava mi je 
bila zelo všeč, saj je bilo vse skupaj odlično 
odigrano. Zanimivo je bilo, da je en sam 
igralec tako dobro odigral dve čisto različni 
vlogi. Poleg tega me je pritegnilo tudi to, da 
so iz tako malo rekvizitov sestavili toliko 
kadrov oziroma scen. Igrala sta Jernej 
Kuntner (Zverina in Kovač) in Matevž Müller 
(Šleva in Mlakar). Predstava je govorila o dveh 
problematičnih mladostnikih, ki sta ubila 
človeka, medtem ko sta metala kamenje z 
mostu nad avtocesto. Všeč mi je tudi, da je 
predstava uprizorjena po resničnem dogodku. 
Všeč mi je bilo, ker je predstava vključevala 
razigrano, zmedeno in temačno vzdušje. Meni 
osebno je bila omenjena predstava ena izmed 
najboljših, kar sem si jih kdajkoli ogledala. 
 

Majda Pašalič, 7. a 
 

Ogledali smo si predstavo Kamni, ki mi je bila 
zelo všeč. V njej sta nastopala Jernej Kuntner 
in Matevž Müller. Predstava je bila zelo 
glasna. Všeč mi je bilo, da je imel Matevž 
enkrat otroški glas, spet drugič odraslega. 
Predstava je govorila o dveh mladoletnih 
fantih, ki sta metala kamenje z mostu na 
avtocesto in pri tem ubila moškega. Nato je 
Matevž vse skupaj želel povedati mami, 
vendar ni zbral poguma. Na koncu se je le 
opogumil in šel na policijo. Oba mladostnika 
so zaprli. Predstava mi je bila všeč, ker sta 
nastopala samo dva igralca. Upam, da si bomo 
še kdaj ogledali kakšno predstavo. 
 

Simona Kuhar, 7. a 
 

V petek smo ob 8.55 vstopili v avtobus in se 
odpeljali proti Ljubljani. Ko smo vstopili v 
gledališče, smo v garderobi odložili jakne in 
odšli v dvorano. Ko se je igra začela, je bilo 
zelo zanimivo. Najbolj zanimivo je bilo, da 
sta igrala samo dva igralca, ki pa sta imela 
več vlog. Po koncu te zanimive predstave smo 
odšli na avtobus in se vrnili v zavod. 
 

Blanka Juhart, 9. a 



  PRVI KORAKI 

 

34 

Predstava se mi je zdela zelo zanimiva. Malo 
smešna, malo resna. Igralca sta odlično 
odigrala vloge in ena ura mi je zelo hitro 
minila. 
 

Stjepan Vidović, 9. a 
 

 
OGLED FILMA RAZCEPLJENI 
 
V sredo, 9. 4. 2014, smo se gojenci in učitelji 
VIZ Frana Milčinskega Smlednik odpravili v 
Kolosej. Tam smo si ogledali film Razcepljeni. 
Film se dogaja v Chicagu, in sicer v 
prihodnosti. Glavna igralka je Beatrice 
oziroma kasneje Tris (Shailene Woodley). V 
filmu so bili ljudje razdeljeni na pet ločin, in 
sicer glede na svoje vrline. Nesebični so bili 
Asketi, pogumni Herosi, vedoželjni Eruditi, 
odkritosrčni Veritisti in ljubeči Agapejci. Kdor 
ni spadal v nobeno od skupin, je veljal za 
razcepljenega, ki naj bi ogrožal sistem. Ko 
najstnico Tris, njena oče in mama sta 
pomembna Asketa, testirajo, ugotovijo, da 
spada med Razcepljene. Meni je bil film zelo 
všeč, igralci so dobri, prav tako pa je bila 
dobra zgodba. Skratka, vse je bilo super. 
 

Andrej Miklič, 9. a 
 

 
 

V Koloseju smo si ogledali film z naslovom 
Razcepljeni, ki je bil kar zanimiv. Bil mi je 
všeč. Dogajalo se je v prihodnosti. Bilo je 
super, ker nismo imeli pouka in smo se lahko 
malo sprostili, na koncu pa smo dobili še 
sladko presenečenje. Upam, da bomo še kdaj 
odšli v kino. 

Davor Bojić, 9. b 
 

Vstali smo ob 7.30. Imeli smo zajtrk, opravili 
smo dežurstva in se pripravili za odhod v kino. 
Najprej smo se zbrali v avli šole, nato pa smo 
v spremstvu učiteljev odšli na avtobus. Na 
njem mi je bilo dolgčas. Kamorkoli sem se 
ozrla, sem videla nekoga, ki se poljublja. Zato 
sem raje gledala skozi okno. Ko smo prišli v 
Ljubljano oziroma pred Kolosej, smo imeli 
malico, nato pa smo kupili karte za kino, in 
sicer za ogled filma Razcepljeni. Vsi skupaj 
smo se zbrali in se odpravili v dvorano. Sedela 
sem v deveti vrsti poleg Stjepana (ki je ves 
čas nekaj komentiral) in Andreja (ki je bil 
čisto tiho). Film je trajal približno dve uri in 
bil mi je zelo všeč. Bil je eden izmed 
najboljših filmov. Pohvalila pa sem tudi 
učiteljico slovenščine, ker je izbrala idealen 
film za nas. V kinu sem se imela zelo dobro. 
Lahko rečem, da mi je učiteljica Karmen s 
tem filmom polepšala dan. 
 

Saša Morn, 9. b 
 
 
 

OGLED RAZSTAVE GENIJ DA VINCI 
 

V soboto, 28. 9. 2013, smo si učenci zavoda 
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 
ogledali razstavo o Leonardu da Vinciju. Tam 
so nam predstavili knjige, v katere je 
zapisoval načrte za izdelavo izdelka ter razne 
njegove umetnine, kot so npr. slike, kolesa in 
še veliko drugih izdelkov. Najbolj zanimivo mi 
je bilo sedeti na »sedežni« in gledati video, 
kako so potekali gibi in spremembe na slikah. 
 

Kaja Golobič, 9. a 
 

Zjutraj smo se zbudile, oblekle in odhitele na 
zajtrk. Zatem smo opravile vsaka svoje 
dežurstvo in poskrbele za osebno higieno ter 
se naličile. Ob 7.40 smo se odpravile v šolo. 
Kasneje smo se z avtobusom odpeljali do 
Ljubljane, kjer smo si ogledali razstavo o 
Leonardu da Vinciju. Ogledali smo si njegova 
dela in bilo je zanimivo. Meni osebno je bila 
najbolj všeč Mona Lisa in prostor z ogledali. 
Po ogledu smo se vrnili v Smlednik.   
 

Blanka Juhart, 9. a 
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Avtorji: učenci VIZ Frana Milčinskega Smlednik 
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UMETNOST 
LIKOVNO DRUŽENJE V VIŠNJI GORI 
 
17. 4. 2014 smo se Mejra, Blanka, Nataša in Andrej v 
spremstvu učiteljice Irene in vzgojiteljice Sergeje 
odpravili na likovno druženje v Višnjo Goro. V Višnji 
Gori so nas najprej sprejeli z zajtrkom. Ko smo se 
okrepčali, smo dobili zgodbe. Na podlagi teh smo 
kasneje ustvarjali. Vzeli smo risarske pripomočke in 
odšli proti cerkvi, ki je bila od zavoda oddaljena 
dober kilometer. Dobro smo opazovali okolico, nato 
pa si je vsak izbral svojo pozicijo in tisto, kar bo risal. 
Namestili smo se pri cerkvi in slikali v bližini 
njihovega simbola (polža). Ko smo zaključili, smo se 
odpravili nazaj v zavod, kjer smo počakali podelitev 
priznanj, potem pa smo se odpravili še na kosilo. 
Imeli smo se zelo dobro. Z veseljem bi se še kdaj 
udeležili likovnega srečanja, želeli pa bi si, da ne bi 
bilo tako mrzlo kot letos.   
 

Mejrema Burkić, 8. a in Blanka Juhart, 9. a 
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LIKOVNO USTVARJANJE V SLIKI 
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Avtorji: učenci VIZ Frana Milčinskega Smlednik 
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Avtorji: učenci VIZ Frana Milčinskega Smlednik 
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ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU 
 

INTERVJU: DOMEN ZIMŠEK, MENTOR 
KROŽKA »FITNES« 
 

Koliko časa se ukvarjate s fitnesom? Kakšni 
so bili razlogi, da ste sploh začeli? 
S fitnesom se ukvarjam 
približno 7 let. Poleg 
košarke, ki sem jo 
treniral 12 let, smo od 
tedanjega trenerja 
dobili navodilo, da 
moramo obiskovati 
fitnes center. V začetku 
sem fitnes obiskoval v kombinaciji s košarko, 
potem pa me je fitnes bolj prevzel, zato sem 
košarko dal na stranski tir in sem več svoje 
energije začel vlagati v fitnes.  
 

Kaj vam je pri fitnesu najbolj všeč? 
Z jekleno voljo in močnim treningom prideš 
do rezultatov. To je način življenja. 
 

V zavodu vodite fitnes krožek. Kako pogosto 
obiščete fitnes z varovanci? 
Imam dve skupini varovancev, ki se delijo na 
dekleta in fante. Fitnes obiskujemo tedensko, 
vsaka skupina pride na vrsto na 14 dni.  
 

Kakšen je bil razlog za fitnes krožek v 
zavodu? Zakaj ste se odločili, da ga boste 
vodili in predstavili varovancem? 
Otrokom sem želel pokazati fitnes vadbo in 
način fitnes življenja, ki prinaša (z vsem 
svojim odrekanjem in trdim delom) želene 
rezultate. 
 

So morda kakšne omejitve, kdo lahko 
obiskuje fitnes z vami v okviru krožka? 
Predvsem pomembno je, da lahko krožek 
obiskujejo vsi varovanci tega zavoda v okviru 
določenih pravil, ki jih morajo upoštevati v 
zavodu in fitnesu. 
 

Kako poteka ura fitnes krožka, ko prispete v 
fitnes? 
Najprej otroci na recepciji fitnesa prevzamejo 
ključe garderobe, se preoblečejo in začnemo 
z ogrevanjem na kardio napravah. Ko se 
ogrejejo, lahko prosto trenirajo na napravah v 
fitnesu. Ob kakršnemkoli vprašanju in v 
primeru, da potrebujejo pomoč, pa sem jim 
na voljo. 

Je otrokom všeč  fitnes? Kakšna so njihova 
mnenja o njem? 

Večini otrok, ki so se udeležili krožka, je 
vadba odgovarjala, tistim redkim, ki pa jim 
pač ni, krožek zapustijo ali se sploh ne 
prijavijo na njega. Izbira je njihova. 
 

Bi nam za konec zaupali še kakšen nasvet 
glede fitnesa (tudi za tiste, ki fitnesa ne 
obiskujejo)? 
Fitnes ni le dvigovanje uteži. Z uravnoteženo 
prehrano in redno telesno aktivnostjo skrbimo 
za naše zdravje in omogočamo našemu telesu, 
da lažje prenaša različne napore, ki nam jih 
prinaša vsakdan.  
 

Stjepan Vidović, 9. a 
 

VTISI O KROŽKU 
 

Za krožek sem se odločil, ker je bilo to nekaj 
novega. Lansko leto te možnosti ni bilo. 
Fitnes sem obiskoval že med počitnicami in 
bilo mi je zelo všeč. Odločil sem se 
nadaljevati tudi v zavodu iz razloga, da nisem 
ves čas v skupini, ampak se družim in 
zabavam s prijatelji. Najbolj všeč mi je bila 
vadba na kardio napravah, na tekalni stezi. 

Davor Bojić, 9. b 
 

Fitnes sem si izbral zato, ker je to vadba, ki 
mi je všeč in se lahko »nabildaš«. Želel sem 
pridobiti na mišicah, da bi imel bolj »nabildan 
body«.  

Tomaž Tajnšek, 9. a 
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Želim utrjevati mišično maso. Všeč mi je bilo 
to, da odvečno energijo in jezo dam iz sebe s 
pomočjo vadbenih naprav. 

Davor Jurič, 7. b 
 

Fitnes obiskujem tudi doma in mi je všeč. 
Želel bi si, da bi lahko v fitnes hodili 
pogosteje, saj to, da ga obiščem na 14 dni, 
nima želenega učinka. Želim pridobiti na 
mišični masi, si očistiti telo in biti »fit« za 
poletje, za punce  :-) 

Rok Duščak, 8. a 
 

Fitnes sem izbral, ker mi tako ni dolgčas, 
obiskuje pa ga tudi moj prijatelj Žan. Najbolj 
všeč mi je vadba na kolesu. 

Kristijan Toprek, 7. b 
 

Krožek mi je všeč, ker skrbiš za svoje telo. 
Želela sem pridobiti nekaj mišic, želela sem 
se razgibati. Spoznala sem različne vadbene 
naprave, med obiskom fitnesa pa sem si lahko 
»napasla tudi oči« ;) 

Lea Sojer, 7. a 
 

 
 

Iskreno povedano mi je fitnes všeč, ker rada 
opazujem fante. Želim se tudi malo razmigati 
in razgibati. Nisem ravno ljubiteljica športa, 
krožek sem si izbrala, da nekaj naredim zase. 
V fitnesu so mi všeč postavni fantje.  

Majda Pašalič, 7. a 
 

Fitnes sem izbrala zaradi rekreacije. Rada bi 
nekaj naredila za svoje telo. Všeč mi je bilo 
opazovati fante. Bilo je zabavno, vedno smo 
se veliko smejali. Krožek obiskujem za zabavo 
in sprostitev. 

Mejrema Burkić, 8. a 
 

Krožek sem izbrala, da si okrepim mišice, 
pridobim moč v nogah in rokah. Zanimivo je 
bilo opazovati tudi fante. 

Simona Kuhar, 7. a 
 

Fitnes sem izbrala, ker sem na splošno bolj 
športen tip, želim pridobiti mišice. Najraje 
delam vaje za noge in »trebušnjake«. V 
fitnesu so bili tudi fantje, na katerih smo si 
spočile oči. 

Kaja Golobič, 9. a 
 
 

DRŽAVNO PRVENSTVO V VELESLALOMU 
IN DESKANJU ZA MD, VZ IN PD 
 

6. 3. 2014 je Vzgojni zavod Kranj na Starem 
vrhu (že tradicionalno) organiziral državno 
prvenstvo v veleslalomu in deskanju na snegu. 
Nič kaj zimski ni bil prvi pogled na strmino, ki 
je bila pripravljena za tekmo. Sončni žarki so 
pošteno uničili pripravljeno progo, zato 
ogrevalne vožnje na njej ni bilo. Vratca in 
postavitev smo si ogledali s primerne 
razdalje, da bi proga čim bolje zdržala vse 
nastopajoče. Odločili smo se za popolni 
napad. Tudi druge vožnje, ki je potekla po 
precej načeti progi, se nismo ustrašili. Borili 
smo se do zadnjih vratc in skušali izboljšati 
končni čas prve vožnje. Nekateri smo svojo 
prvo vožnjo izboljšali za več sekund.  
 

 
 

Tekmovali smo v športnem duhu in se držali 
reka, da je važno sodelovati in ne zmagati. 
Kljub temu smo nanizali lepe uvrstitve. 
Medalji sta okrog vratu obesila Kenan za 2. 
mesto v veleslalomu (kategorija fantje letnik 
1999–2001) in Andrej za 3. mesto (v kategoriji 
deskarjev na snegu). Davor Š. je zasedel v 
svoji kategoriji nehvaležno 4. mesto. Dobre 
rezultate, predvsem pa osebne zmage, so 
dosegli še Nataša, Lea, Tercisio in Robert (iz 
stanovanjske skupine). Prispevali so 
pomembne točke v skupni seštevek. Naši 
spremljevalci pa so znameniti rek malo 
priredili in se držali načela lepo je sodelovati, 
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še lepše pa zmagati. V kategoriji spremljevalk 
je zmagala vzgojiteljica Sergeja, v kategoriji 
spremljevalcev pa ravnatelj. Skupaj smo 
zbrali lepo število točk. Te so nam v skupnem 
seštevku prinesle pokal za drugo mesto. 
Odločeni, da naslednje leto napademo skupno 
prvo mesto, smo se utrujeni, vendar polni 
zadovoljstva, vrnili v zavod.  
 

Melita Filo, vzgojiteljica 
 

NOGOMETNI TURNIR V MARIBORU 
 

23. 4. 2014 se je skupina fantov, med 
katerimi sem bil tudi sam, v vijoličastih dresih 
udeležila nogometnega turnirja Dobri Asi v 
150 kilometrov oddaljenem Mariboru. Poleg 
nas so nastopali tudi fantje iz VIZ Veržej, VIZ 
Logatec, varovanci doma Antona Skale v 
Mariboru, nastopili pa so še osnovnošolci iz 
ene od celjskih osnovnih šol in ekipa gluhih 
fantov iz Skopja, ki so dosegli izjemno drugo 
mesto. 
 

 
 

Naša celotna nogometna zasedba je bila: 
Kovačec, Kaltak, Tepić, Jurič, Vidović, Miklič 
in Bojić. Vodila sta nas mentor nogometnega 
krožka, vzgojitelj Jež in učitelj športa. Na 
turnirju smo dali vsi vse od sebe. Naš vratar 
Kovačec je bil izvrsten pri obrambah strelov. 
Vidović in Jurič sta z izjemno zagrizenostjo v 
dvobojih žogo izbijala iz nevarnosti. Kaltak, 
Tepić in Miklič (1 gol) so odlično preigravali in 
natančno podajali, vendar je kot najboljši 
strelec blestel naš Davor Bojić z dvanajstimi 
goli (v glasilu lahko preberete tudi intervju z 
njim). 
 

Vsaka ekipa je igrala pet tekem. Prvo tekmo 
smo igrali proti Mariboru, nato še proti vsem 
preostalim ekipam. Ob koncu zadnje tekme 
smo si v dvorani Lesarske šole Maribor, kjer 
smo igrali nogomet, ogledali rezultate in 
lestvico. Dosegli smo četrto mesto.  

 
 

Tekmovalnemu delu je sledilo druženje in 
piknik, na katerem smo se okrepčali s 
slastnimi dobrotami. Po pikniku smo se 
zadovoljni, a izmučeni odpravili domov s 
priznanji v rokah in z velikim paketom 
sladkarij v prtljažniku kombija. Izkušnja je 
bila vsem všeč in ob koncu dneva smo bili vsi 
srečni. 

Stjepan Vidović, 9. a 
 
INTERVJU: DAVOR BOJIĆ, NOGOMETAŠ 
 

1. Veljaš za najboljšega nogometaša v 
zavodu. Kje in kdaj si začel igrati nogomet? 
Nogomet sem začel igrati v NK Kranj pri šestih 
letih. 
 

2. Na turnirju v Mariboru si dosegel 12 
zadetkov. Se počutiš kot najboljši strelec? 
Ne počutim se kot najboljši, nogomet je 
skupinski šport. Če ti soigralci ne podajo, ne 
moreš zadeti. 
 

3. Zakaj si opustil treninge nogometa? Ali 
misliš v prihodnosti nadaljevati s 
treniranjem nogometa? 
Nehal sem, ker sem imel nekaj težav. Sprva 
sem si želel nadaljevati, zdaj pa se mi ne da 
več. 
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4. Kaj misliš, da prispevaš k zavodski ekipi? 
Mislim, da prispevam veliko. Sem kapetan 
ekipe, vendar so posamezniki brez ekipe 
nemočni. Vse je odvisno od ekipe. 
 

5. Kaj je potrebno, da dosežeš gol? 
Moj recept je dober napad, dobra ekipa, čim 
več podaj in na koncu zaključek. 
 

6. Kako bi opisal zavodsko moštvo? Kako je 
na nogometnem krožku? 
Zavodsko moštvo je dobro. Na nogometnem 
turnirju v Mariboru smo dosegli lep rezultat. 
Na krožku je super, lahko se razgibamo in 
igramo. Vesel sem, da imamo nogometni 
krožek. 
 

7. Kdo je tvoj nogometni vzornik in za 
kateri klub navijaš? 
Moj vzornik je Messi, navijam za Bracelono. 
 

Kenan Medvešček, 8. a 
 
INTERVJU: TARA IVANIĆ, LEA SOJER, 
BLANKA JUHART IN NATAŠA PRAH, 
NOGOMETAŠICE 
 

1. Zakaj rada igraš nogomet? 
Tara: »Fajn« mi je. Vso jezo lahko sprostim 
preko žoge. 
Lea: Zabaven šport, razmigaš se. 
Blanka: Ker sem zraven svojega fanta. 
Nataša: Nogomet je zanimiv šport. 
 

2. Kdo te je navdušil za ta šport? 
Tara: Vzgojitelj Anže Selko. 
Lea: Bratranec, ki je treniral nogomet. 
Blanka: Vzgojitelj Grega Jež in Davor Bojić. 
Nataša: Navdušila sem se sama, v bistvu sem 
gledala sošolce in sem se jim tudi sama 
priključila. 
 

 
 

3. Si igrala nogomet že pred prihodom v 
zavod? 
Tara: Igrala sem ga, vendar nisem trenirala. 
Lea: Občasno, s prijatelji, za zabavo v 
prostem času. 
Blanka: Ja, že prej sem ga igrala. 
Nataša: Igrala sem ga že pred prihodom v 
zavod.  
 

4. Kako je igrati nogomet skupaj s fanti? 
Tara: S fanti je dobro igrati, trudijo se, da ne 
dajejo »šutov«. 
Lea: Dobro, seveda, dokler ti ne nabijejo 
»šutov«.  
Blanka: Zanimivo. 
Nataša: Naporno, ker ti dajejo »šute«. 
 

5. Najbolj zanimiv dogodek, ki se je zgodil 
med igranjem nogometa v zavodu je … 
Tara: Žoga me je zadela v obraz. Nisem se 
zavedala nič, naenkrat sem se znašala v 
skupini. Nataša mi je pomagala, me je 
pospremila. 
Lea: Ko je Tara dobila žogo v glavo in so jo vsi 
objeli. 
Blanka: Bojićevo zabijanje golov. 
Nataša: V spominu mi bo ostalo to, kako je 
Bojić z žogo zbil Taro. 
 

6. Kdo je tvoj nogometni vzornik in za 
kateri klub navijaš? 
Tara: Messi je naj nogometaš, najboljši klub 
pa je Barcelona. 
Lea: Navijam za Bercelono, najboljši 
nogometaš je Messi. 
Blanka: Najboljši nogometaš je Neymar, 
navijam za Barcelono. 
Nataša: Ronaldo je najboljši nogometaš, 
navijam pa za Barcelono. 
 

Mejrema Burkić, 8. a in Kaja Golobič, 9. a 
 
Fantom smo postavili nekaj vprašanj o 
puncah na nogometnem krožku. Zanimalo 
nas je, kako gledajo na ženske v nogometni 
ekipi. Kakšen je prispevek punc k igri? Po 
čem so si jih pri krožku najbolj zapomnili? 
 

Punce so nogometni krožek popestrile. Za 
nekatere lahko rečem, da so precej agresivne, 
spet druge pa stojijo kot »lipov bog«. 
Najboljše so bile v agresivnosti, igrale so kar 
grobo, v obrambni poziciji so se najbolj 
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izkazale, saj so po navadi žogo odbile (nabile) 
čez igrišče. Igrati s puncami je bilo zabavno in 
smešno. 

Andrej Miklič, 9. a 
 

Da so se punce priključile nogometnemu 
krožku, je v redu. Sicer večino časa stojijo 
pred golom. Svetoval bi jim, da se malo več 
gibajo. Njihov prispevek k igri bi ocenil kot 
dober. Igrajo v obrambi ali pa na golu, precej 
dobro branijo, uničijo več nasprotnikovih 
napadov. Dekleta si bom pri nogometnem 
krožku zapomnil po tem, da so se nam sploh 
upala priključiti. 

Kenan Medvešček, 8. a 
 

Meni sta zelo všeč Tara in Blanka, manj pa 
Lea, ker preveč stoji. Blanka je dobra v 
napadu. Punce so na krožku poskrbele za 
veliko smeha, zato si jih bom zapomnil po 
smejanju. 

Matic Kaltak, 6. a 
 

Na punce v nogometni ekipi gledam kot na 
osebe, ki imajo potencial in se trudijo. Všeč 
mi je, da igrajo, da zabijajo gole, preigravajo 
… So pa tudi takšne, ki stojijo na mestu. Pri 
slednjih moraš uporabljati svoje glasilke, da 
jih spodbujaš, da se premikajo, gredo do 
žoge, da ustavijo koga, ki je v napadu. 
Najboljše so v obrambi. Žal mi je, da v 
zadnjem času ne nadaljujejo vse, ki so igrale 
prej. Najbolj si jih bom zapomnil po Nataši, ki 
je izvrstna v golu in Kaji, ki mi je obranila 
deset zaporednih strelov iz petih metrov.  

Stjepan Vidović, 9.a 
 

Punce pri nogometu so O. K., malo več bi 
morale teči, saj so preveč statične. Njihov 
prispevek k igri je najboljši v obrambi, čeprav 
malo preveč stojijo. Zaradi deklet je bilo na 
krožku veliko smeha. 

Davor Jurič, 7. b 
 

Da so punce v nogometni ekipi, je v redu. 
Njihov prispevek k igri je dober, včasih sicer 
malo preveč stojijo. Zapomnil si jih bom po 
tem, da so se odločile sodelovati pri krožku. 

Tercisio Kovačec, 9. a 
 

S puncami je bilo lepo igrati. Sicer ene bolj 
obvladajo, druge manj. Dobre so v obrambi. 
Najbolj si jih bom zapomnil po »ritkah«. 

Tomaž Tajnšek, 9. a 

Če so punce del nogometne ekipe, je bolj 
zanimivo (več nas je). Za punce igrajo dobro, 
vsa čast. Brez njih bi bilo dolgočasno. K igri so 
prispevale precej, nekatere stojijo v obrambi, 
nekatere se vključujejo v napad, tudi zadele 
so. Najbolj si jih bom zapomnil po njihovih 
prekrških. 

Davor Bojić, 9. b 
 
Enaka vprašanja smo postavili tudi mentorju 
nogometnega krožka, vzgojitelju Gregu 
Ježu. 
 

Prispevek deklet na letošnjem nogometnem 
krožku je bil zelo dobrodošel. Prvič zato, ker 
je bilo premalo fantov, drugič pa zato, ker so 
lepo sodelovala in se tudi veselila druženja s 
fanti na »nogometni« način. Skratka, »fino« 
vzdušje. Dekleta so prispevala predvsem 
obrambne naloge. To so bile Blanka, Tara, 
Lea, medtem ko smo Natašo največkrat 
postavili na mesto vratarke, kjer se je zelo 
izkazala. Zapomnil si jih bom po igrivosti in 
tudi po zavzetosti pri nogometni igri. Moje 
zahteve so v celoti izpolnile in jih lahko zelo 
pohvalim.  
 

 
 

Splošno mnenje o letošnji ekipi je zelo 
pozitivno. Oboji so se zelo potrudili in tudi 
redno obiskovali krožek. V letošnjem letu nam 
je zmanjkalo tudi malo znanja in sreče. Sam 
sem zelo ponosen na svoje fante, ki so osvojili 
četrto mesto na nogometnem turnirju v 
Mariboru. Še posebej na Davorja Bojića. Na 
tem mestu se vsem mojim nogometašicam in 
nogometašem zahvaljujem za dobro družbo. 
 
 

Izjave sta zbrali:  
Mejrema Burkić, 8. a in Kaja Golobič, 9. a 
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Nataša Prah, 9. b 
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OGLEDALO 
 

Vzgojitelji in učitelji ste nam v lanskem letu nastavili ogledalo in nam sporočili veliko pozitivnih 
stvari. Čeprav smo vam povzročali sive lase, ste našli o nas veliko spodbudnih besed. Zavedamo se, 
da smo se med letom do učiteljev in vzgojiteljev skoraj vsi kdaj neprimerno vedli. Želimo, da 
pozabite na slabe stvari, saj si bomo tudi mi zapomnili le prijetne. S seboj bomo odnesli modrosti, 
ki ste nam jih dobronamerno polagali na srce. 
 

Kaj najbolj cenim pri vzgojiteljih/učiteljih v našem zavodu? 

 

Da znajo narediti lepe dneve, kjer uživamo in se 
smejimo.  

Alvedin Tepić, 9. b 
 

Da me ne »gnjavijo«. Da me vzgojiteljica Ingrid 
pride vsak večer pokrit.  

Rok Duščak, 8. a 
 

Najbolj cenim to, da so iskreni in nam želijo 
dobro. 

 Stjepan Vidović, 9. a 
 

Pri učiteljih cenim, da so bili zelo prijazni in 
nam niso dali nič zahtevnega za delati.  

Dejan Novak, 9. a 
 

Da so me naučili, kar nisem znal.  
»El Diablo« 

 

Pomoč.  
Davor Bojić, 9. b 

 

Učno pomoč, bili pa so tudi pravični.  
Davor Šabić, 9. b 

 

Da znajo pomagati.  
Kenan Medvešček, 8. a in Tomaž Tajnšek, 9. a 

 

Da so me prenašali odkar sem tukaj, da so mi 
vedno pomagali in so bili vedno prijazni z mano 
in me cenili.  

Miha Zagradnik, 9. b 
 

Da so prijazni in znajo pomagati.  
N. N. 

 

Vedenje.  
Žan Senjur, 7. b 

 

Pri vzgojiteljicah in učiteljicah cenim, da nas 
vsaj malo razumejo.  

Tercisio Kovačec, 9. a 
 

Da razumejo »hece« in niso preresni.  
Kristijan Toprek, 7. b 

 

Če kaj naredimo narobe, moramo to popraviti, 
da skrbijo za nas, nas pohvalijo in nas 
spremljajo v dobrem in slabem.  

Tara Ivanić, 8. a 
 

Da nam stojijo ob strani in nam pomagajo. 
Lea Sojer, 7. a 

 

Če imam stisko ali znorim, se vedno pogovorijo z 
mano.  

Simona Kuhar, 7. a 
 

Če smo kaj narobe delali, so nam povedali ter so 
nam dali kazen, če smo kaj ušpičili.  

Blanka Juhart, 9. a 
 

Da imajo živce za nas.  
Nataša Prah, 9. b 

 

Da nam pomagajo in svetujejo. 
Pia Pergar Hribljan, 8. a 

 

Da vedno priskočijo na pomoč in nam pomagajo.  
Mejrema Burkić, 8. a in Kaja Golobič, 9. a 

 

Da imajo potrpljenje in (dokaj) trde živce, da 
nas prenašajo.  

Majda Pašalič, 7. a 

 
 

 

Kaj so me vzgojitelji/učitelji v zavodu naučili? 

Da znam kontrolirati izbruhe.  
Alvedin Tepić, 9. b 

 

Da pospravim brez ugovora. Vzgojitelj Dušan me 
je naučil loviti ribe.  

Rok Duščak, 8. a 
 

Naučili so me, kako biti samokritičen in prevzeti 
odgovornost za svoja dejanja. 

Stjepan Vidović, 9. a 
 

Biti strpen.  
»El Diablo« 

 

Vzgojitelji so me naučili, da je veliko ljudi na 
svetu obsedenih s čistočo, učitelji pa z učno 
snovjo.  

Dejan Novak, 9. a 
 

Olike, čiščenja, snovi v šoli … 
Davor Bojić, 9. b 

 

Kako ravnati v družbi, da ne izpadem kot 
neizobražen »idiot«.  

Davor Šabić, 9. b 
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Čistiti skupino, pomagati ostalim.  
Kenan Medvešček, 8. a 

 

Čiščenja in kulture.  
Tomaž Tajnšek, 9. a 

 

Pridobivanja delovnih navad, lepšega obnašanja 
in strpnosti.  

Miha Zagradnik, 9. b 
 

Zadrževati jezo.  
Dean Tratnik, 8. a 

 

Delati zunaj, se učiti.  
N. N. 

 

Obvladovati grde besede.  
Tercisio Kovačec, 9. a 

 

Veliko in še več, npr. lepo in kulturno vedenje, 
se dobro učiti in biti tiho med učnimi urami …  

Žan Senjur, 7. b 
 

Kako pospravljati sobo ☺ in delati »generalke« 
prostorov.  

Lea Sojer, 7. a 

 

Da ne govorimo kletvic, ne rigamo med 
obrokom, da pospravimo za sabo (npr. sobo), 
naredimo nekaj dobrega za svojo skupino (npr. 
dežurstva).  

Tara Ivanić, 8. a 
 

Nehati preklinjati in rigati.  
Simona Kuhar, 7. a 

 

Lepega vedenja.  
Blanka Juhart, 9. a 

 

Primernega obnašanja in kako se učiti.  
Nataša Prah, 9. b 

 

Da se je potrebno postaviti zase, razmišljati s 
svojo glavo in spoštovati druge.  

Pia Pergar Hribljan, 8. a 
 

Spoštuj starejše. Skrajšaj jezik. Ne deri se.  
Majda Pašalič, 7. a 

 

Učne in delovne navade. Primernega reševanja 
problemov. Ko imamo problem, se je pametno 
pogovoriti, ne pa ga reševati s pretepom.  

Kaja Golobič, 9. a 
 

Da ne moreš bežati pred problemi.  
Mejrema Burkić, 8. A 

 

 
V čem se vzgojitelji/učitelji v našem zavodu razlikujejo od drugih učiteljev? 

Da so eni bolj zabavni, drugi pa preveč resni.  
Alvedin Tepić, 9. b 

 

Bolj pomagajo.  
Rok Duščak, 8. a in »El Diablo« 

 

Osebno mislim, da drugi učitelji nikoli niso 
vzdrževali tako osebnega odnosa z učenci in 
vsekakor niso bili pripravljeni vložiti toliko 
truda, da bi nam pomagali izboljšati vedenje in 
ocene.  

Stjepan Vidović, 9. a 

Z učitelji v zavodu se je lažje pogovorit ali 
dogovoriti. Učijo zelo dobro.  

Dejan Novak, 9. a 
 

Pomagajo več kot drugi, tukaj ti vse razložijo.  
Davor Bojić, 9. b 

 

Bolj se posvetijo posameznikom.  
Davor Šabić, 9. b 

 

Vedno se ti posvetijo in ti bolj pomagajo kot 
ostali učitelji.  

Miha Zagradnik, 9. b 
 

Bolj so strogi.  
Dean Tratnik, 8. a 

 

Bolj so prijazni.  
Žan Senjur, 7. b 

Učitelji zunaj zavoda ne težijo toliko ali pa 
sploh ne. 

Tercisio Kovačec, 9. a 
 

Navajeni so na otroke, kot smo mi.  
Kristijan Toprek, 7. b 

 

Nekateri so strogi, nekateri ne. Nekateri se 
igrajo (npr. frizbi, košarka, nogomet – vzgojitelj 
Selko), nekateri pa pač ne.  

Tara Ivanić, 8. a 
 

Če rabiš pomoč, ti pomagajo in si vzamejo čas 
zate.  

Lea Sojer, 7. a 
 

Bolj so prijazni in več naučijo.  
Simona Kuhar, 7. a 

 

Že to, da delajo v zavodu je drugače. Imajo šolo 
za to, da nas razumejo, saj smo v zavodu otroci 
z različnimi težavami.  

Pia Pergar Hribljan, 8. a 
 

Nas bolj poznajo in vedo, kaj nas moti in kaj 
nam je všeč, saj so z nami večino časa.  

Kaja Golobič, 9. a 
 

S tem, da se trudijo, da se nekaj naučimo in nas 
podpirajo.  

Mejrema Burkić, 8. a 
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S čim so me vzgojitelji/učitelji med šolskim letom najbolj razveselili? 

S tem, ko sem v četrtek na sestanku slišal, da 
grem domov ob 13.00.  

Rok Duščak, 8. a 
 

Da so me naučili dobrih stvari.  
»El Diablo« 

 

Z izjemno čustveno solidarnostjo, do katere je 
prišlo v končnem delu razpleta v konfliktu, tj. 
po pogovoru. Pokazali so se kot najboljši 
mediatorji, bodrilci volje in ljudje, ki so 
pripravljeni pomagati po svojih najboljših 
močeh. 

Stjepan Vidović, 9. a 
 

S prijaznostjo. 
Dejan Novak, 9. a in Žan Senjur, 7. b 

 
 

Z nagradami in lepim odnosom.  
Davor Bojić, 9. b 

 

S tem, da so mi pomagali narediti ta razred.  
Davor Šabić, 9. b 

 

S torto za rojstni dan in s tem, da so mi vedno 
pomagali.  

Miha Zagradnik, 9. b 

S čokolado.  
Dean Tratnik, 8. a 

Z izleti.  
Tercisio Kovačec, 9. a 

 

S konci tedna in počitnicami, ki sem jih preživel 
doma.  

Kristijan Toprek, 7. b 
 

Z nagradnimi izhodi, s sprehodi v Dragočajno in 
na Stari grad.  

Tara Ivanić, 8. a 
 

Da so mi pomagali pri učnih urah in so me 
spodbujali.  

Lea Sojer, 7. a 
 

Z nagradami.  
Nataša Prah, 9. b 

 

Tudi v slabih trenutkih so me spravili v dobro 
voljo.  

Pia Pergar Hribljan, 8. a 
 

Z izleti, da smo se skupaj zabavali in z njihovimi 
pristopi pri pomoči do ljudi/nas.  

Kaja Golobič, 9. a 
 

Z lepimi besedami, z dobro voljo in podporo.  
Mejrema Burkić, 8. a 

 

S pico.  
Majda Pašalič, 7. a 

 

Katero stvar, ki sem jo slišal od vzgojiteljev/učiteljev, si bom zapomnil za vedno? 

 

NK Maribor je »kao« najboljši in Domnovih 
(vzgojiteljevih) zvitih potez.  

Alvedin Tepić, 9. b 
 

Ne spomnim se natanko »verza«, ki mi je bil 
najbolj všeč, vendar mi bo za vekomaj v mislih 
ostalo nešteto število srce parajočih misli in 
globokih citatov, ki sem jih slišal v času bivanja 
v zavodu.  

Stjepan Vidović, 9. a 
 

Pri obnašanju se moram kontrolirati.  
»El Diablo« 

 

Za svoje vedenje/dejanja boš nosil posledice.  
Davor Bojić, 9. b, Davor Šabić, 9. b  

in Tomaž Tajnšek, 9. a 
 

Ne misli samo na druge, začni misliti tudi nase.  
Kenan Medvešček, 8. a 

 

Kar delam, delam zase in ne za druge ter bom to 
spoznal šele čez nekaj let.  

Miha Zagradnik, 9. b 
 

Nikoli ne govori, kar ni res.  
Dean Tratnik, 8. a 

 

Pusti se presenetiti.  
N. N. 

 

Pospravite za sabo, ne rigajte med obrokom. 
Bodite na sobni jakosti in ne kričite.  

Tara Ivanić, 8. a 
 

Misli s svojo glavo.  
Simona Kuhar, 7. a in Lea Sojer, 7. a 

 

Da moram biti poštena.  
Blanka Juhart, 9. a 

 

Vse besede, ki so mi jih namenili za reševanje 
problemov doma in drugod.  

Kaja Golobič, 9. a 
 

Da razmislim, preden kaj »bleknem«.  
Mejrema Burkić, 8. a 

 

Življenje je samo eno. Moraš živeti, kot da je 
vsak dan zadnji.  

Majda Pašalič, 7. a 

 
Zbrali: Mejrema Burkić, 8. a, Kaja Golobič 9. a, Kenan Medvešček, 8. a in Stjepan Vidović, 9. a 
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PUNCE proti FANTOM 
TOP 5  
Predstavljamo rezultate glasovanja naj avti, naj športi in naj znamke oblačil. Izmed devetih 
ponujenih predlogov in z možnostjo glasovanja za lastne predloge ste izbrali: 
 

PUNCE 
 

NAJ AVTO 
1. Audi 
2. BMW 

3. Mercedes 
4. Lamborghini 

5. Ferrari 
 

NAJ ŠPORT 
1. odbojka 
2. nogomet 
3. košarka 
4. rokomet 

5. tenis 
 

NAJ ZNAMKA OBLAČIL 
1. Adidas 
2. Nike 

3. New Yorker 
4. Puma 
5. H & M 

 

FANTJE 
 

NAJ AVTO 
1. BMW 
2. Audi 

3. Mercedes 
4. Volkswagen 

5. Ford 
 

NAJ ŠPORT 
1. tenis 

2. avto-moto športi 
3. košarka 
4. nogomet 

5. smučanje in bordanje 
 

NAJ ZNAMKA OBLAČIL 
1. Adidas 
2. Nike 
3. Puma 

4. Armani 
5. New Yorker 

 
Glasovanje so pripravili:  

Mejrema Burkić, 8. a, Kaja Golobič, 9. a, Kenan Medvešček, 8. a, Stjepan Vidović, 9. a 
 

 
 

Pia Pergar Hribljan, 8. a 
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NEKOGA MORAŠ IMETI RAD 
 

14. FEBRUAR, DAN ZALJUBLJENIH IN 
VSEH, KI SE IMAJO RADI 

 

Ljubezen je hormonska kemična reakcija, ki se 
razvije med dvema osebkoma in povzroči, da se 
privlačita. 

Stjepan Vidović, 9. a 
 

Ljubezen mi pomeni vse. To je nekaj 
najlepšega, kar se ti lahko zgodi. Ko imam osebo 
tako rad, da bi zanjo naredil vse. 

Davor Bojić, 9. b 
 

Ljubezen mi pomeni to, da imam osebo tako 
rad, da bi zanjo naredil vse, zraven pa imam 
željo še po čem več. 

Davor Šabić, 9. b 
 

Če mi nekdo kupi pico, je to ljubezen. 
Majda Pašalič, 7. a 

 

Ljubezen mi pomeni to, da se z nekom razumeš 
in mu poveš, da ga imaš rad. 

Simona Kuhar, 7. a 
 

Ljubezen je čudna stvar. 
Žan Senjur, 7. b 

 

Življenje brez ljubezni je kot dan brez sonca. 
Aleks Vižintin, 7. b 

 

Ljubezen je zelo lepa, vesela … Vsak, ki jo ima, 
mu veliko pomeni. Ko je nekdo zaljubljen, mu 
to veliko pomeni.  

Davor Jurič, 7. b 

PESEM O LJUBEZNI 
 

 

 

Kot na rastlini popek poči 
in se v cvet odpirati začne, 

tako ljubezen se nad mano vzpne. 
 

In kot kresnica v najtrši noči blesti v vsej 
svoji moči, 

razsvetljuje čustvo to mi vse. 
 

A vsa svetloba sčasoma zamre  
in cvet se posuši v nemoči. 

 
A ljubezen moja se ne bo končala, 

kot da zanjo časa ni, 
le vedno večja bo postala. 

 
Še po koncu mojih živih dni 
in še, ko boš v zemlji spala, 

živela bo dokler ta svet stoji! 
 

Zapisal: Blaž Heine Stošić, 7. a 
Vir: spletna stran 

 

 

MOJ ODNOS Z MAMO 
 

Moj odnos z mamo je bil vedno dober. Kot majhno punčko me je vedno branila pred očetom. Ko sem 
odraščala, sem bila vedno ob njej, vedno mi je vse kupila, skratka dobila sem vse, kar sem si zaželela.  
Ko pa sem bila stara dvanajst let, so se začele težave, saj se nisva več dovolj dobro razumeli. Našla sem 
si mestno družbo in se spremenila. Začela sem jo zaničevati in govoriti grdo o njej. Nisem je spoštovala. 
Takrat nisem uporabljala besed, kot so ali mi lahko prosim kupiš, daš, prineseš. Namesto tega sem 
uporabljala le dve besedi, in sicer hočem, moraš. Moja mama ni vedno vedela, kaj naj naredi, kako naj se 
izrazi, da ne bom na njo kričala in jo še bolj užalila. Stvari pa so se po enem letu zelo spremenile. 
Pristala sem v zavodu in še vedno sem krivila njo za moje neprimerno vedenje. Že po prvem tednu v 
zavodu ni bilo več tako. Spoznala sem, kaj vse sem naredila narobe in kako sem škodovala mami, ko je 
njo skrbelo zame. Hvala bogu imam sedaj z mamo odličen odnos. Včasih mi je celo kot najboljša 
kolegica, saj ji lahko zaupam stvari, vedno mi svetuje, pomaga, pri določenih stvareh me tudi podpira. 
Morda takšne mame nima vsak. Sama sem ponosna nanjo, na najin odnos in se še vedno »tepem po glavi« 
ter mi je žal za vse neprimerne besede, ki sem jih kdajkoli izrekla o njej. Pa še moj nasvet: »Prijatelji 
pridejo in gredo, starši pa ostanejo. Zato jih spoštujte, saj so oni edini, ki bodo vedno poleg vas.«  
 

Mejrema Burkić, 8. a 
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Majda Pašalič, 7. a 
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KUHARSKI KOTIČEK 
 

INTERVJU: SAŠA ROGAN, MENTORICA 
KUHARSKEGA KROŽKA 
 

1. Zakaj ste se odločili, da ponudite 
kuharski krožek? 
Kuharski krožek sem kot interesno dejavnost 
ponudila zaradi tega, ker tudi sama rada 
kuham. Poleg tega se mi zdi to neka veščina, 
ki jo lahko vsak uporablja v svojem življenju 
pri samostojnosti, hkrati pa je lahko precej 
zabavno. 
 

2. Kakšnemu konceptu ste sledili? 
Sledila sem predvsem temu, da so se 
pripravljale jedi, ki so jih mladostniki izbrali 
sami. Poudarek je bil na zelenjavi, sadju, 
mesu, zlasti pa so izbirali sladke jedi. Ob tem 
smo skušali pripravljati slovenske in tudi tuje 
jedi. 
 

3. Kakšna je bila razlika med žensko in 
moško skupino? Kateri so boljši kuharji? 
Razlika je bila predvsem ta, da je bila ženska 
številčnejša. Več punc se je udeležilo krožka, 
kar tudi posledično pomeni, da je bilo 
potrebno pripravljati bolj zapletene jedi, saj 
so morala imeti vsa dekleta uro in pol 
zadolžitve. Razlika je bila tudi ta, da so 
punce izbirale predvsem sladke jedi, fantje 
pa so na začetku izbirali bolj mesno-
zelenjavne jedi, proti koncu izvajanja krožka 
pa so izbiro prepustili meni. Nekako so punce 
veliko bolj upoštevale navodila in pravila, ki 
smo jih določili na prvem srečanju, fante pa 
je bilo potrebno na to bolj opominjati. Katera 
skupina je bila boljša? Na to težko odgovorim. 
Vsaka skupina je imela svoje specifike, vsi so 
bili po svoje simpatični in so dobro sodelovali. 
Zdi se mi, da so bili fantje bolj kreativni v 
izbiranju jedi, tudi estetsko so se bolj 
potrudili oblikovati jedi. Dekleta so se mi 
zdela bolj pripravljena sodelovati, bolj so bila 
motivirana in strastna pri kuhanju.  
 

4. S čim smo vas med krožkom najbolj 
presenetili? Kdaj ste bili najbolj zadovoljni? 
Presenetili ste me predvsem pri izbiri jedi, 
ker ste si izbirali kompleksnejše jedi. Bili ste 
zelo samostojni, zelo ste se znašli v kuhinji. 
Najbolj mi je v spominu ostalo tekmovanje v 
dekliški skupini pri peki zavitka. Ne samo 

priprava zavitka, ampak tudi sodelovanje 
deklet pri izdelavi plakatov in inovativnih 
receptov. Dekleta so se na tistem krožku res 
zelo potrudila.  
 

5. Katero jed smo najbolje pripravili? 
Dekleta so najbolje pripravila zavitek. Bil je 
zelo dober, pa tudi nutellina torta je bila 
odlična. Fantje pa so zelo dobro pripravili 
špansko pito in jed, ki jo je izbral Alvedin, in 
sicer morske žepke, morsko zelenjavno jed iz 
škampov. 
 

6. Zakaj mislite, da je bil kuharski krožek 
med najbolj priljubljenimi? 
Motivacija je bila zelo velika, ker so svoje 
izdelke na koncu vsi pojedli. Mislim, da so se 
prijavili tudi tisti, ki drugače zelo radi kuhajo 
in morda nimajo drugje priložnosti to 
pokazati. 
 

 
 

7. Kje in koliko časa že nabirate kuharsko 
znanje? 
Že od majhnega. Stara mama me je nekako 
prva vpeljala v to. Predvsem se mi zdi, ker so 
me vzgajali na kmetiji, da je bil to del 
življenja. Hrana nas je vedno povezovala. 
Sama rada eksperimentiram z različnimi 
stvarmi. Kadar sem v kuhinji, imam rada, da 
me vsi pustijo pri miru. Kuhanje je del 
mojega življenja. Ne predstavljam si dneva 
brez »kuharije«. 
 

8. Kakšno hrano najraje kuhate? 
Zelo rada kombiniram zelenjavo z mesom, 
rada imam špansko hrano, ker je pikantna.  
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9. Imate kakšnega kuharskega vzornika? 
V zadnjem času je veliko kuharskih oddaj. 
Nekako prvi, ki sem ga začela spremljati, je 
bil Jamie Oliver. Priznam pa, da nisem še 
pripravila nobene jedi po njegovem receptu. 
 

10. Kaj bi sporočili nadobudnim mladim 
kuharjem? 
Razvijajte svoje veščine še naprej, čim več 
kuhajte in eksperimentirajte. Pazite pa na 
varnost v kuhinji, da se kaj ne zažge. Zdi se 
mi, da je to dejavnost, ki je lahko zelo 
zabavna, na koncu pa lahko poješ izdelek, ki 
je plod tvojega truda.  
 

Mejrema Burkić, 8. a 
 
VTISI IZ KUHARSKEGA KROŽKA 
 

Rad kuham, kuhanje mi je všeč. Najboljša je 
bila španska pita. Izbirali smo dobre recepte. 

Alvedin Tepić, 8. b 
 

Kuharski krožek sem si izbral, ker rad kuham. 
Najboljša je bila nutellina torta. Všeč mi je 
bilo, da sem lahko izbiral recepte. Slaščice 
rad pečem, šolanje želim nadaljevati na 
srednji slaščičarski šoli. 

Dean Tratnik, 8. a 
 

 
 

Na kuharskem krožku mi je najbolj všeč 
kuhanje, saj rad kuham. Najboljše so bile 
palačinke z orehovim nadevom. 

Rok Duščak, 8. a 

Rad jem in kuham, zato sem se odločil za 
kuharski krožek. Ni mi žal, da sem ga izbral. 
Zanimivo je bilo, da smo kuhali veliko 
različnih jedi. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo 
pripravili špansko pito. 

Stjepan Vidović, 9. a 
 

 
 

Kuharski krožek sem izbrala, ker rada kuham. 
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo spekle 
kokosove kocke, dober je bil tudi zavitek. 

Blanka Juhart, 9. a 
 

Pri kuharskem krožku sem, ker rada jem, sem 
ljubiteljica hrane. Pice, moje najljubše 
hrane, nismo pripravili. Najbolj všeč so mi 
bile palačinke. 

Majda Pašalič, 7. a 
 

Rada kuham, zato sem se odločila za kuharski 
krožek. Najboljše so bile palačinke. Poiskala 
sem recept za vanilijevo torto, ki sicer ni 
najbolje uspela, je bila pa zelo dobra. 

Nataša Prah, 9. b 
 

Rada jem in kuham, zato sem obiskovala 
kuharski krožek. Všeč mi je bilo, da smo si 
sami izbirali recepte in bili samostojni. 
Tekmovanje v pripravi zavitka je bilo 
zanimivo, bili smo razdeljeni v dve skupini. 
Skupaj z mano so delale še Nataša, Majda in 
Simona. Naš zavitek je bil na koncu izenačen 
z zavitkom nasprotne ekipe. Oboji smo dobili 
štiri točke. 

Pia Pergar Hribljan, 8. a 
 

Kuharski krožek sem izbrala, ker rada jem. 
Najboljši so bili pica žepki. Tekmovale smo 
tudi v pripravi zavitka. Bil je dober. Dosegel 
je enako število točk kot zavitek nasprotne 
ekipe. 

Kaja Golobič, 9. a 
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Pri kuharskem krožku mi je najbolj všeč, da 
lahko tisto kar pripraviš, na koncu poješ. Všeč 
mi je bilo, da smo pripravljali sladice, ki smo 
jih sami izbrali. Najboljše so bile nutelline 
palačinke. Tekmovali smo v pripravi zavitka. Z 
mano sta delali še Kaja in Blanka. Zanimivo je 
bilo, da smo pozabile v zavitek dodati skuto. 
Pripravile smo ga z jabolki. Takega pripravlja 
tudi moja mama. Bil je zelo dober. Izdelale 
smo tudi plakat.  

Mejrema Burkić, 8. a 
 

Kuharski krožek obiskujem, ker rada kuham. 
Recepte smo izbirali sami, včasih je pomagala 
vzgojiteljica. Najboljša je bila čokoladna 
torta. 

Simona Kuhar, 7. a  
 

 
 
 

RECEPT: KAKO PREŽIVETI V ZAVODU 

 
- 5 vEliKih žlic ŽivCeV, 

- 25 dag ISKReNoSTI, 
- 4 čaJne žličke ReSnoSTi, 

- 7 kg SMeHa, 

- ščePec NaGaJiVoSTi, 
- 80 dag RaDaSTi, 

- 3,5 kg ZauPLJiVoSTi, 
- NIČ OdGovaRJanJa in SovRaŠtva! 

 
V okviru kuharskega krožka pripravila: Majda Pašalič, 7. a 
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MOJA POT V ZAVOD 
 

MOJA ŽIVLJENJSKA POT 
 

Rodil sem se 11. 11. 1998 v Kranju, in sicer 
mami Daliborki in očetu Miroslavu. Starša sta 
se mojega rojstva zelo razveselila, saj sem 
njun prvi otrok in me imata zelo rada. Ko sem 
bil star leto dni, sem se naučil hoditi. Prav 
tako sem v tem obdobju začel obiskovati 
vrtec, kjer sem bil pet let, in sicer do svojega 
šestega leta. Vmes pa se je zgodilo še nekaj 
najlepšega. Dobil sem brata Igorja. Ko sem bil 
star šest let, sem se vpisal v OŠ Staneta 
Žagarja Kranj. Prve dve leti šole nisem jemal 
resno, saj smo se ves čas igrali in se 
spoznavali med seboj. V tretjem razredu je 
bilo že malce bolje in tudi težje, ker smo se 
učili pisati in brati male pisane črke, prav 
tako pa smo se učili tudi poštevanko. V 
omenjenem razredu sem bil tudi najboljši 
učenec našega razreda v znanju matematike. 
Vpisal sem se tudi v NK Kranj. Leto kasneje pa 
so se v šoli začele ocene in potrebno se je bilo 
učiti. V prvem obdobju mi ni šlo prav dobro in 
sem se moral kar veliko učiti, da sem lahko 
izdelal razred. V ostalih razredih mi je šlo 
bolje od rok (do osmega razreda). Vsako leto 
sem bil prav dober. V osem razredu pa se mi 
je zataknilo, saj sem imel težave z 
obiskovanjem pouka. Bilo mi je vse težje 
odhajati od doma v šolo. Tako sem začel 
izostajati od pouku tudi po več tednov, na 
koncu tudi več mesecev. Težave so bile tako 
hude, da nisem šel v šolo kar šest mesecev. 
Zaradi tega, ker nisem obiskoval pouka, sem 
padel razred. In tako sem pristal v VIZ 
Smlednik. Tu šolo pridno obiskujem. Na 
začetku mi je bilo zelo težko, sedaj pa mi gre 
super. Želim si, da me sprejmejo na Srednjo 
medijsko šolo ter seveda, da uspešno 
zaključim šolanje na VIZ Smlednik, od koder 
bom odšel z lepimi spomini.  

Davor Bojić, 9. b 
 

ŽIVLJENJE V ZAVODU 
 

Moje življenje v zavodu se izteka, saj sem tu 
že drugo šolsko leto. Ko sem prišla sem, se mi 
je zdelo vse zelo čudno, z bivanjem tu, pa so 
stvari postale boljše. Začela sem zaupati 
vase, razumela sem stvari, ki jih drugače 
nikoli ne bi. Zavod ni slab. Tu se veliko 

naučiš, res pa je, da ni vedno vse lepo. Odkar 
sem tu, imam dobre ocene, pa tudi učiteljem 
lahko zaupam, saj me razumejo. Meni je v 
zavodu uspelo. Popravila sem svoje vedenje 
do domačih, postala sem bolj zrela. Življenje 
tukaj ni grozno, imeti moraš cilj in ti uspe. 
Morda to leto zame ni najboljše, vendar se 
trudim za svoj cilj. To leto je bilo zame več 
ali manj leto razočaranj, več je bilo slabega 
kot dobrega, čeprav sem boljša, kot sem bila 
lani. Zelo mi je všeč, ko imamo time, kjer me 
vzgojitelja in razredničarka pohvalijo. Če 
naredim kakšno neumnost, pa vzgojitelja in 
razredničarka niso zadovoljni. Zavod te 
popravi, če se seveda držiš pravil. Priporočala 
bi ga vsem, ki ga zares potrebujejo. Pa 
seveda samo eno leto. Če se otrok v 
omenjenem času ne bi popravil, pa bi sledilo 
kaj hujšega. 

Mejrema Burkić, 8. a 
 

 

V ZAVODU MI JE VŠEČ … SEM SE NAUČIL … 
SEM PRIDOBIL … NE BOM POZABIL … 
 

V zavodu mi je všeč zabava. Tu sem se naučil 
zadržati jezo, pridobil pa sem zanje 
slovenščine. Nikoli ne bom pozabil prijaznih 
učiteljic v zavodu. 

Dean Tratnik, 8. a 
 

Všeč mi je moja punca in nikoli ne bom 
pozabil nje in najlepših trenutkov z njo. Tu 
sem se naučil boljšega odnosa do starejših, 
pridobil pa sem učne navade. 

Davor Bojić, 9. b 
 

Naučil sem se, da si tudi lepe ženske 
uničujejo življenje s tem, da se zaposlijo v 
zavodu. 

Davor Šabić, 9. b 
 

Všeč mi je vzgojiteljica Irena. Tu sem se 
naučila bontona, poleg tega pa sem pridobila 
boljše ocene.  

Saša Morn, 9. b 
 

V zavodu sem se naučila pospravljati in 
pridobila sem zanje. Nikoli pa ne bom 
pozabila svojega razreda. 

Tara Ivanić, 8. a 
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V zavodu mi je všeč učiteljica slovenščine. Tu 
sem se naučil, da ne smem vsakemu zaupati, 
pridobil pa sem kilograme. Nikoli ne bom 
pozabil padca po stopnicah. 

Kenan Medvešček, 8. a 
 

Všeč mi je učiteljica slovenščine. Najboljša 
je. Ugotovila sem, da v zavodu ne morem 
imeti prijateljev, pridobila pa sem znanje in 
delovne navade. Nikoli ne bom pozabila 
bivanja v zavodu. 

Mejrema Burkić, 8. a  
 

V zavodu mi je všeč učiteljica slovenščine. 
Rok Duščak, 8. a, Alvedin Tepić, 9. b, Davor 

Šabić, 9. b in Stjepan Vidović, 9. a 
 

V zavodu mi je všeč učilnica za slovenščino.  
Žan Senjur, 7. b 

 

V zavodu sta mi všeč kuhar in kuharica. Tu 
sem pridobil znanje, nikoli pa ne bom pozabil 
učiteljice slovenščine. 

Blaž Stošić, 7. a 
 

Všeč mi je, da učitelji podpirajo otroke in jim 
ni vseeno zanje. Naučila sem se, da se težave 
rešuje z besedami, ne s pestmi, da se moraš 
za svoje cilje truditi in biti vztrajen. Pridobila 
sem učne navade. Nikoli ne bom pozabila 
podpore učiteljev, določenih dogodkov in 
kolegic. 

Kaja Golobič, 9. a 
 

V zavodu mi je všeč hrana, prav tako so mi 
všeč učitelji. 

Simona Kuhar, 7. a 
 

V zavodu sem se naučila pospravljati sobo, 
pridobila pa sem dobre ocene. 

Lea Sojer, 7. a 
 

Všeč mi je prosti čas, saj smo veliko zunaj, 
gremo v kamnolom in igramo odbojko. Pozimi 
se sankamo. V zavodu sem se naučila 
angleškega jezika. Pridobila sem znanje. 
Nikoli ne bom pozabila dni, ki sem jih 
preživela s fantom Davorjem. 

Blanka Juhart, 9. a 

 

 
Rok Duščak, 8. a 
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DROBNE MISLI  
 

KAJ TI POMENI PRIJATELJ? 
 

Da mu lahko vse zaupam. 
Rok Duščak, 8. a 

 

Da mu lahko zaupam, da se 
šaliva in pogovarjava. 

Tara Ivanić, 8. a 
 

Da mu lahko zaupam, mi pomaga, drug drugemu 
nudiva oporo. 

Pia Pergar Hribljan, 8. a 
 

Da se z njim družim. 
Matic Kaltak, 6. a 

 

Da mu lahko zaupam in se nanj zanesem. 
Dejan Novak, 9. a 

 

Da se nanj lahko zanesem, prav tako se on lahko 
zanese name. S prijateljem si delim vse.  

Stjepan Vidović, 9. a 
 

Da ti stoji ob strani, te podpira in te nikoli ne 
užali. 

Lea Sojer, 7. a 
 
KAJ BI NAREDIL, ČE BI ZADEL NA LOTU? 

 

Zapravljala bi, ampak ne vem še 
kako.  

Pia Pergar Hribljan, 8. a 
 

Nasvidenje, Slovenija. Odpotovala bi. 
Tara Ivanić, 8. a 

 

Polovico bi dala mami za preživetje, nekaj bi 
privarčevala, preostalo pa bi porabila za nakup 
oblek, naročnino za telefon, kupila pa bi si tudi 
»maxice«. 

Kaja Golobič, 9. a 
 

Ves denar bi dal mami. 
Kenan Medvešček, 8. a 

 

Pil bi drage koktajle, vozil hitre avtomobile, 
svoji družini bi kupil velikansko hišo ter vse, kar 
bi lahko s tem denarjem kupil. Kupil bi si tudi 
tisoč kubični suzuki GSX-R. Nekaj bi dal v 
dobrodelne namene, ostalo pa bi privarčeval. 

Stjepan Vidović, 9. a 
 

Pametno bi ravnal z njim in ne bi pretiraval. 
Davor Bojić, 9. b 

 

Odselila bi se stran od tu. 
Majda Pašalič, 7. a 

Preselil bi se v drug blok in si kupil nov PC, 
hišnega ljubljenčka, nekaj denarja pa bi dal 
staršem in bratu. 

Dejan Novak, 9. a 
 

Kupil bi si vilo v Franciji, avtomobile, helikopter 
in letalo. 

Tercisio Kovačec, 9. a 
 

Največ denarja bi dala mami, nekaj pa tudi 
sorodnikom in revnim. 

Simona Kuhar, 7. a 
 

Nekaj bi dala revnim in družini, s preostalim 
denarjem pa bi odletela na Havaje ali v New 
York. 

Lea Sojer, 7. a 
 

Izbral bi nekaj pravih kolegov in šel skupaj z 
njimi na Jamajko. 

Davor Šabić, 9. b 
 
 
KAJ TI POMENI DRUŽINA? 

 

 Družina mi pomeni vse.  
Tercisio Kovačec, 9. a 

 

Pomeni mi vse. 
Žan Senjur, 7. b 

 

To so moji najbližji, ki mi vse verjamejo in jim 
tudi sam vse verjamem. 

Kristijan Toprek, 7. b 
 

Da se imamo radi, da si zaupamo, da pomagam 
staršem. Dajejo mi streho nad glavo. 

Blanka Juhart, 9. a 
 

Vse na svetu. 
Saša Morn, Davor Bojić, 9. b 

 

Da si pomagamo. 
Alvedin Tepić, 9. b 

 

Vse. Nekaj najbolj dragocenega v življenju. 
Mejrema Burkić, 8. a 

 

Da imam nekoga, ki mi je blizu. 
Rok Duščak, 7. a 

 

Družina mi pomeni vse, saj me je mama nosila 
devet mesecev in ji ni vseeno zame. Skrbi jo, 
kaj delam, daje mi streho nad glavo, lahko ji 
zaupam, vedno mi bo pomagala. Za hrano in 
preživetje skrbi le ona.  

Kaja Golobič, 9. a 
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Toplino, dom. 
Tara Ivanić, 8. a 

 

Zaupanje. 
Dejan Novak, 9.  a 

 

Družina mi pomeni toplino in ljudi, ki te imajo 
radi kljub tvojim neumnostim. 

Davor Šabić, 9. b 
 
 
KAJ SI OD VSEGA NAJBOLJ ŽELIŠ? 
 

Vse. 
Dean Tratnik, 8. a 

 

Da bi bil doma. 
Kristijan Toprek, 7. b 

 

Narediti šolo, dobiti službo in biti srečna. 
Tara Ivanić, 8. a 

 

Želim si mir na svetu, dober finančni status, 
izobrazbo in zdravje ter srečo sebi in svoji 
družini. 

Stjepan Vidović, 9. a 
 

Nič. 
Pia Pergar Hribljan, 8. a 

 

Hišo sredi gozda, ki bi bila polna živali. 
Lea Sojer, 7. a 

 

Želim si, da bi bila skupaj z očetom in mamo, da 
starša ne bi bila ločena. Želim si tudi, da bi 
imela mami vsaj 200 EUR višjo plačo, da bi se 
lahko preživeli. 

Simona Kuhar, 7. a 
 

Da bi bila uspešna in bi imela urejeno življenje. 
Mejrema Burkić, 8. a 

 

Uspešno zaključiti deveti razred in nato srednjo 
šolo. Dobiti si želim službo in imeti dobro plačo. 
Nekoč si želim imeti tudi družino. 

Blanka Juhart, 9. a 
 

Vsega dobrega.  
Žan Senjur, 7. b 

 

Denar. 
Tercisio Kovačec, 9. a 

 

Družino. 
Matic Kaltak, 6. a 

 

Da sem zdrav in imam čim več žen. 
Alvedin Tepić, 9. b 

 

Želim si, da bi bila moja družina srečna, 
predvsem pa, da bi bila moja mami zdrava. 
Ostalo mi ni tako pomembno. 

Saša Morn, 9. b 
 
 
KAJ ŽELIŠ V ŽIVLJENJU POSTATI? 
 

Dober avtomehanik. 
Rok Duščak, 8. a 

 

Vzgojiteljica v zavodu. 
Mejrema Burkić, 8. a  

 

Kuhar. 
Alvedin Tepić, 9. b 

 

Uspešen športnik. 
Blaž Stošić, 7. a 

 

Vzgojiteljica majhnih otrok. 
Blanka Juhart, 9. a 

 

Želim postati odvetnik. 
Andrej Miklič, 9. a 

 

Avtomehanik. 
Tercisio Kovačec, 9. a  

 

Veterinarka ali psihologinja. 
Lea Sojer, 7. a 

 

Postati želim slavni kuhar. 
Kenan Medvešček, 8. a 

 

Slaščičarski tehnik. 
Dean Tratnik, 8. a 

 

Športni novinar. 
Davor Bojić, 9. b 

 

Vzgojiteljica. 
Simona Kuhar, 7. a 

 

Zdravnik ali farmacevt, saj sta to spoštovana 
poklica, ki sta tudi dobro plačana. 

Stjepan Vidović, 9. a 
 

Računalniški tehnik. 
Kristijan Toprek, 7. b 

 

Mizar.  
Žan Senjur, 7. b 
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MALO ZA ŠALO, MALO ZA HEC  
 
Učiteljica uči, ko jaz govorim.  
Jaz: »Zakaj učite, ko jaz govorim?« 

Kristijan Toprek, 7. b 
 
Učiteljica: »Koliko sklonov pozna 
slovenščina?« 
Janezek: »Sedem!« 
Učiteljica: »Janezek, si prepričan?« 
Učenec: »Seveda, sedmi je nov. Imenuje se 
podkupovalnik. Vprašamo pa se komu in 
koliko.« 

Davor Jurić, 7. b 
 
Gorenjec pride v hotel in vpraša za ceno 
prenočišča. Receptor mu pojasni: »Prenočišče 
stane 5 EUR, če si sami naredite postelj o pa 2 
EUR.« Gorenjec se razveseli in vzame cenejše 
prenočišče. Nato receptor reče: »Tu imate 
žago, kladivo in žeblje, gozd pa je takoj levo 
za hotelom.« 

Dejan Novak, 9. a 
 
Ko je Chuck Norris zamudil v šolo, se mu je 
profesor opravičil. 

Dejan Novak, 9. a 
Ko Chuck Norris reže čebulo, ne joka on, 
ampak čebula. 

Davor Bojić, 9. B 

Ko je Kolumb z Amerike prinesel koruzo, je 
Chuck Norris na pomolu pekel kokice. 

Dean Tratnik, 8. a 
 
Zakaj blondinka pleše pred semaforjem? Ker 
misli, da je v disku. 

Tara Ivanić, 8. a 
 
Zakaj nese blondinka v trgovino brisačo? Ker 
piše Tuš. 

Saša Morn, 9. b 
 
Kaj je za Gorenjca sreča v nesreči? Če ga 
strese elektrika po nižji ceni. 

Simona Kuhar, 7. a 
 
Zakaj imajo policisti na avtu napisano številko 
113? Ker mislijo, da je ena plus ena enako tri. 

Dean Tratnik, 8. a 
 
Zakaj blondinka pozimi stoji v kotu? Ker je 
tam 90°. 

Rok Duščak, 8. a 
 
Zakaj so šale o blondinkah tako kratke? Da jih 
razumejo tudi rjavolaske. 

Davor Bojić, 9. b 
 

 

 
Simona Kuhar, 7. a 
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KOLOFON 
 
 
PRVI KORAKI:  
GLASILO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA FRANA MILČINSKEGA SMLEDNIK, št. 43 
 
 
 
 
 
 
Uredniški odbor: 
MEJREMA BURKIĆ, 8. a 
KAJA GOLOBIČ, 9. a 
KENAN MEDVEŠČEK, 8. a 
STJEPAN VIDOVIĆ, 9. a 
 
 
Mentorici glasila: 
MELITA FILO in KARMEN BERUS 
 
 
Mentorica likovnih prispevkov:  
IRENA MAJDIČ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Število izvodov: 180 
 
Tisk: 
ARMA, Glavna ulica 1, Lendava 
 
 
 
Smlednik, junij 2014 
 


