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Beseda urednice
Ferdovke in ferdovci!
Še eno šolsko leto je za vami. Pridobili ste nova znanja in nove izkušnje.
Upam, da veliko pozitivnih in zanimivih. Po mesecih treniranja in vrtenja si tudi
naša možganska kolesca zaslužijo počitek. Uživajte v poletju, v vonju morja,
različnih okusih sladoleda, posedanju na domačem travniku, na piknikih z družino, na
osvežilni pijači ali v sprostitveni igri s prijatelji, na tortici s sosedo, na potepu
po gorah ali le v poležavanju in prebiranju Ferda.
Ponuja vam že znane vsebine: od literarnih poslastic, svetlečega zlata na državni
ravni do razvajanja brbončic z okusnimi in osvežilnimi jedmi za poletne dni ter
počivanja oči na letošnjih modnih utrinkih. Odgovori tudi na vprašanje, kaj naj delam
… Beri. Ponujamo vam pester izbor knjig za počitniško branje. Ne pozabite izpolniti
tudi nagradnega kviza in rešitve oddati do 21. junija v Ferdov nabiralnik v šolski
avli. Nismo pozabili niti na tiste, ki imate spretne roke. Letos si lahko sami izdelate
obešalo za ključe. Počitnice pa so tudi čas za potovanja, zato strani za poliglote
ponujajo prijetno utrjevanje znanja. In, ne nazadnje, kaj lepega nas še čaka?
Preberite v Ferdoskopu!
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Želim vam sproščujoče in navdihujoče počitnice.
Tina Orač Gornik, urednica
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POLETJE

A TI TO RESNO?

RIME

ROŽE CVETO, PTIČKI POJO,
SONCE PA NAM SVETI LEPO.
KRATKE HLAČE IN MAJICO SI
OBLEČEMO
IN NA MORJE POJDEMO.
JUHEJ!

A ti to resno?
Čisto resno!

Tolovaji so poredni,
ker mislijo, da so vsevedni.

Bil je fantek,
ki je bil zelo zmeden,
zato so ga klicali
A ti to resno.

Zato ker so tako vsevedni,
naj povejo, kaj so tedni.

Tia Skok, Neža Turk, Nany Urbas, Jaša
Zupančič, 1. razred, DODATNI POUK

Pri plavanju je bil zadnji,
na krosu je padel,
pri smučanju je smučko izgubil,
v gorah ga je kača ugriznila,
zato je vedno kar odnehal.

Ker takih tolovajev ni,
vsi drugi znamo računati.
Jerneja Hribar, 3. a

Ko smo ga povprašali,
zakaj je tako zmeden,
žal ni vedel odgovora.
A ti to resno? Ja, čisto resno!

Blažka Poljšak 5. b

CVETEK

Luka Šket, 5. a

Cvetek, cvetek,
rasti, rasti,
da boš lep
kot sonček v vodi.

Ana Rus, 6. a

POLETJE IN
POČITNICE
POLETJE JE PRIŠLO.
POČITNICE SE ŽE ZAČENJAJO,
MI NA MORJE POJDEMO.
TAM PA PLAVAMO,
SE ZABAVAMO IN
V VODO VESELO SKAČEMO.
Živa Križman, Ota Habič,
Zoja Nograšek, Lana Samastur,
1. razred, DODATNI POUK

MAMA SKOZI
VSAKDAN
POPOLDAN
A, E, I, O, U, mame ni domu.
Mama je prišla,
vsi smo spet doma.

VEČER
Mama zdaj večerjo kuha,
vsi ji sadje režemo.
Mama zdaj večerjo streže,
vsi jo sladko meljemo.

NOČ
Mama zdaj se spat odpravlja,
mi pa film gledamo.
Jurij Pajek, 3. b

SAMOGLASNIK
A, E, I, O, U samoglasnik tu,
samoglasnik gre
v službo tam nekje.

Živa Križman, 1. a

ŠOLSKI PREDMETI

Aleksea Dimec, 5. a

Slovenščina je kot tišina
in nima okusa kot sladka malina.

ČEŠNJA V JESENI II

Pri likovni umetnosti
potrebuješ veliko spretnosti.
Športna vzgoja pa je prava
paranoja.
Tina Medved, 4. a

JUTRO

Češnja v jeseni obleko suši,
nekaj se časa škrlatno blesti.
Veter zapiha, obleko odnese
češnja pa čaka, da pomlad nazaj
jo prinese.
Češnja razmišlja, kako bi bilo,
ko pomlad ji prinese obleko lepo.
Ne vem, če pridem do tistega dne,
saj to je še dolgo, saj je jesen.
Blažka Poljšak, 5. b

Mama zdaj v službo gre.
Kam pa mi? V šolo!

ČEŠNJA JESENI

Brina Šket, 3. a

Češnja jeseni je kot čokolada,
suha ter vitka kot je rulada,
malo zavita, malo navzkriž,
enkrat zavita, enkrat pa nič.
Češnja si zjutraj osveži telo
ter jo prebuja sončno kolo.
Sapica piha, veje šume, mamica
Zemlja prebuja očeta.
Ali ne vidiš, Sonce žari, vstani,
no vstani, v šolo se mudi.

Samoglasnik zbran,
melodija stran!
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Smej se,
zabavaj se, kar se da,
saj nekje te bo našla cvetkica.

Tu je matematika,
ki res ni nobena romantika.

Samoglasnik tu,
samoglasnik tam,
soglasnik s samoglasnikom to je lepi par.

Žana Verbič, 3. a

Priden bodi,
lepo se igraj,
čebelicam pa malo meda daj.

Brina Šket, 3. a

Jerneja Hribar, 3. a

Gregor Rus, 5. b
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ČEŠNJA V JESENI I

SKRIVNOSTNA HIŠA

Ko češnja v jeseni
novo obleko dobi,
se vse spremeni.

Nekoč v davnih časih je sredi gozda stala čisto majhna hišica. Imenovala
se je skrivnostna hiša. Ob njej pa je bila samo navadna trava ter lepe
dišeče rastline. V tej hiši so živeli mama, oče in dva otroka. Vsi so bili
lepo oblečeni. Pospravljali so, igrali družabne igre in se pogovarjali o
spominih, ki so jih doživeli v preteklosti. Ko so že vse počistili in naredili
nalogo, so šli na sprehod. Videli so lisice, srne, zajčke, različne gobice
in mnogo različnih rastlin. Ko so se vrnili domov, pa se je zgodilo nekaj
imenitnega. Hišica je bila obnovljena, večja in dosti bolj počiščena.
Vse je bilo lepo počiščeno in pospravljeno. A ko so si to ogledovali,
se je nenadoma hiša začela kar dvigati. Ne da bi kaj rekla, se je mirno
dvigala vedno višje. Družina se je začudila in za hip ustavila. Razmišljali
so, zakaj se je ta hiša sploh dvigala visoko v zrak. Bili so že skoraj nad
oblaki. Prvi je rekel, da je hiša očitno čudežna. Drugi je rekel, da je s to
hišo nekaj narobe. Nato je mama vzkliknila:« Ja, seveda, to je čudežna
hišica, saj zato je bila vsa počiščena in pospravljena!« Vsi na en glas so
vzkliknili:« Hura!« in živeli srečno do konca svoji dni.

Listi so rjavo oranžni
in škrlatni,
povrhu pa čisto temni.
Zgleda
kot da češnja
potrta sedi
in se smili sama sebi.
Saj jesen je čas,
ko se vse stemni.
Spomladi prva cveti,
v jeseni prva listje zgubi
in potem z vejami v nebo štrli.
Gaja Rovanšek, 5. b

Ema Adamlje, 5. a

KOKOŠJA PESEM 2
Kokokokodesa kradla
je peresa.
Kokokokodesa želela
biti je finesa.
Pipipičekljunci vi
ste moji mulci.
Jutri pride Čarodajs
v gledališče Paradajs.

Julija Šteh, 2. a

Jakob Kastelic, 3. a

JAZ IN SLOVENIJA
ČEZ 25 LET
Ko jaz bom stara 39 let,
bom morala službo imet.
Otroke bi si želela,
ter srečen zakon bi imela.

Žana Verbič, 3. a

Slovenija prišla bo iz gospodarske
krize,
papirje bo metala na mize,
saj zaposlila bo ljudi,
ki se jim vsak dan mudi.
Imeli bomo leteče avte
in v njih igrali karte.
Restavracije bodo že v vesolju
in veliko bomo v morju.
Da sem zaljubljena?
Kaj za to,
saj čez 25 let časa za to ne bo.
Tanja Merlak , 9. a

MOČNO SRCE
Breda Kastelic, 9. b

ZALJUBLJENA
Želim ti reči da,
toda nisem še pripravljena.
Zaljubljena sem še
in ti ne morem reči ne.
Ne pravim, da sva skupaj,
ljubezen lepa je.
Usojena sva si zelo,
ker so lepi časi to.
D. K., K. L., K. H., P. B., K. K., 5. b

Erik Potočnik, 2. b

Nikdar ne vprašaj me, če ljubim te.
Ker pravi odgovor pozna le srce.

Luka Kovačič, 9. a

Luka Fortuna, 6. b

UČITELJICA
Naša učiteljica je prijazna,
vedno lepo je urejena,
vsem naenkrat bi rada pomagala,
ne, to res ni šala.

Nika Perpar, Eva Markovič, 4. b

SIVI DNEVI

Vedno, ko zjutraj pride,
nikomur misel ne uide,
da sije kakor sonce
in mi smo njene sence.

Že misel nate mi
polepša sive dni.
Ko te vidim,
srce mi spet oživi,
z vso močjo mi bije …
… in v nasmeh se mi zlije.

Tina Medved, 4. a

Nika Perpar, Eva Markovič, 4. b

Martin Krnc, 9. b
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JAZ IN SLOVENIJA ČEZ 25 LET

HUDOBNI ZMAJ

Stara a sem 15 let. Slovenija je moja rodna domovina, prostor,kjer živim,
imam prijatelje in družino. Je dežela, kjer živijo vsi Slovenci, ljudje, ki govorijo enak jezik ter in so nanj ponosni. Ne razumem, zakaj je angleščina že
povsod, tudi pri običajnem sporazumevanju vrstnikov. Mar nismo najstniki
niti malo ponosni na svoj jezik? Saj je edinstven, poseben, zanimiv in ga
govorimo samo mi, dva miljonska množica, ki je v primerjavi s svetom le
majhna peščica. Zakaj bi pustili, da se slovenščina »razgubi« v morju drugih jezikov? Lahko jo poglobimo, razvijemo in predstavimo svetu z vsemi
ljudmi iz preteklosti, ki so naš jezik razvijali, se zanj borili, velikokrat izgubili svoj ugled in denar, da sedaj brez strahu govorimo slovensko.
25 let je zelo dolga doba, in res me zanima, kje se bom znašla takrat. Bom
opravljala poklic, ki me veseli? Bom sploh dobila zaposlitev? Kakšno bo
življenje in kakšen bo svet?
Srčno upam, da bodo odgovori na vsa ta vprašanja pozitivni in dobri. Ampak ali bo to sploh mogoče? Že danes imamo probleme z onesnaževanjem in omaloževanjem lastnega naroda. Kljub temu da se o tem učimo
in govorimo, ne naredimo ničesar. Pritožujemo se nad drugimi, ampak
dejansko nismo sami nič drugačni. Izpušni plini, gospodinjske odplake,
industrija, onesnaževanje vode, zraka, okolja lahko privede do škode v
našem bivalnem prostoru. Prav bi bilo, da naredimo vse, tudi tiste najbolj
drobne stvari. Le tako bo Slovenija pripravljena tudi na prihodnje rodove.
Upam, da bo Slovenija čez 25 let lepa država, gospodarsko razvita in z
ljudmi,ki bodo uspešni,pametni in bodo naredili kaj res izvrstnega, da bo
to znano po svetu. Upam, da ne bo življenja preveč prevzela tehnologija
ter ne bomo ljudje »odvisni« od elektronskih naprav.
Ko bom stara 40 let, bo veliko stvari drugačnih. Da pa bodo dobre, se
moramo potruditi že zdaj, poskrbeti, da se bo o nas govorilo dobro in
naslednjim rodovom dati enake ali še boljše možnosti za življenje. Naj
jim pokažemo in zagotovimo, da je biti Slovenec nekaj, na kar smo lahko
ponosni! Naj vedo, da nas razlike v jeziku, kulturi, narodu delajo ljudi,
povsem enake drugim.
Naj bo čez 25 let Slovenija naš steber moči, znanja, ponosa in upanja.
čez 25 let … Kje je še to … »Spet sanjariš!« se oglasi mama. Saj res, jutri
je na vrsti kontrolka.

Pred davnimi časi, za devetimi gorami je živel v jami sedemglavi zmaj.
Bil je zelo hudoben. Rad je bruhal ogenj. V dolini pa je živela Zvončica
s svojo bolno mamo. Edino zdravilo zanjo je bilo v jami sedemglavega
zmaja. Zvončica se je morala odpraviti v jamo zmaja. Bilo jo je zelo strah.
Na težki poti je srečala lisico. Lisica ji je dala čarobno piščalko. Zvončica
seje zahvalila in šla dalje. Malo naprej jo je ustavil samorog. Podaril ji je
čarobni prah. Zvončica odide dalje. Sreča čuka. Čuk ji podari čarobno vodo.
Zvončica je prispela do jame. Pride zmaj in začne bruhati ogenj. Zvončica
ga prosi za rastlino. Zmaj še vedno bruha ogenj. Zvončica uporabi čarobne
predmete. Zmaj je nehal bruhati ogenj. Spremenil se je v lepega fantiča.
Postal je prijazen in pomagal Zvončici, da njena mama ozdravi. Skupaj so
se preselili na goro in živeli srečno do konca svojih dni.
Nik Potokar, 2. a

Jakob Lipnik, Tobija Dimec, 2. a

Laura Črček, 9. a

Julija Šteh, Manca Vencelj, 2. a

Karin Markovič, Anja Anžlovar, 2. a

MEDVED PU
Nekoč je živel medved Pu. Iskal je in iskal med, a ga ni našel. Ni odnehal,
ampak je vztrajal. Nekega dne se je pa zgodil čudež. Pri eni hiši zagledal
velik čebelnjak. Ni si upal iti do te hiše. Naredil je načrt. Odšel je do
grmovja, kjer se je skril. Ko je lastnik hiše odšel za hišo, je medvedek Pu
odšel po med. Roko je pomočil v luknjo in dobil kos medu. Jedel je in jedel
med, ko ga je dobil lastnik hiše. Kolikor moči je imel, se je skušal rešiti iz
luknje, a mu ni uspelo. Lastik hiše je vzel metlo, vendar se je medvedek
Pu prej rešil iz luknje in zbežal. Po nekaj dneh je bil spet pošteno lačen.
Hodil je in hodil po gozdu, a ni našel medu ali hrane. Nato je zagledal
ptico po imenu Ela. Medvedek Pu jo je vprašal, če bi bila prijatelja. Ela je
odgovorila, da bi. Potem ga je Ela odpeljala v svoj dom, ker je videla, da
je zelo lačen. Doma mu je dala hrano. Vprašal jo je, če ima kaj medu. Ela
je rekla, da ima medu polne skodelice. Pu jo je vprašal, če lahko dobi malo
medu. Ela je rekla, da seveda, ker ga sploh nič ne rabi. Medved Pu se je
najedel, s seboj pa je vzel še skodelice medu. Z Elo sta bila potem zelo
dobra prijatelja. Medo pa je še hodil in sredi gozda zagledal hišico. V hišici
je živela ena prijazna gospa. Pu jo je prosil, če lahko živi pri njej. Ta gospa
ga je lepo sprejela in rekla, da bo lahko vsak dan odšel pogledat srako Elo.
In živeli so srečno do konca svojih dni.
Kristina Klemenčič, 9. b
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DINOZAVERKA MIA DOBI SEDEM MLADIČEV
Dinozaverka Mia je mamica, ki že dva tedna sedi na sedmih jajcih, iz
katerih se bodo izvalili čisto majhni mladiči. Ko so se izvalili, so bili
takšne barve kot njihova mamica. Bili so zeleni. Naslednji dan so bile
velike težave, saj so mladiči pobegnili. Kam so pobegnili, ni bilo jasno.
Mamica Mia je pohitela po pomoč drugih dinozaverk in dinozavrov.
Naenkrat jih je bila cela čreda, a mamice Mie ni to nič motilo, saj
je hotela čim prej najti mladiče. Razdelili so se na različne kotičke in
zadeva je bila hitro rešena. Eden izmed mladičev se je še posebno
dobro skril v duplo drevesa. Tam je živela tudi mlada veverica. Na srečo
so našli vseh sedem mladičev. Sreča je bila, da se niso znašli v reki,
saj niso znali plavati in bi lahko hitro utonili. Dinozaverka Mia je bila
tako srečna, kot bi imela rojstni dan. A naenkrat se je pojavila nova
nevarnost – požar. Mladiči so se ustrašili, zato so zopet pobegnili.
Mamica Mia se je držala za glavo in tekla za njimi, da jih ne bi že spet
iskala. Prišli so na varen kraj. Tam ni bilo več požara. Požar je naredil
veliko škode in veliko dinozavrov je poginilo. To je bila za vse ostale
žalostna novica. Ta novica o požaru je povzročila žalost, da so tri dni in
tri noči tekle solze. A četrti dan po požaru se je žalost nehala. Mia in
njenih sedem mladičev je bilo živih. Potem ni bilo nobene težave več.
Živeli so srečno do konca svojih dni.
Manca Vencelj, 2. a

Zoja Smole, PŠ Temenica, 2. razred

Nina Grabnar, 7. b

JELENČEK JAKOB
Za devetimi gorami v nekem gozdu se je nekega dne rodil jelenček.
Imenoval se je Jakob. Bil je zelo živahen. Nekega dne se je sprehajal
po gozdu in naletel na zrcalo. Pogledal se je vanj. Nato ga je zrcalo
potegnilo vase in pristal je pred hišo palčkov. Sprehodil se je okoli hiše
in opazil tri palčke, ki so izdelovali kristale želja. Jakob jim je rekel:
»Živjo palčki.« Palčki so mu odgovorili:«Hej, jelenček, bi kakšen kristal?«
»Ne, hvala,« je rekel Jakob in začel jesti travo. Enemu od palčkov se je
po nesreči kristal zabil v travo. Jakob je v travo ugriznil ravno tam, kjer
je ležal kristal želja. Pojedel ga je skupaj s travo. Postal je jelenček želja
in to sploh ni vedel. Čez nekaj časa je hotel domov in kar naenkrat je že
bil doma. Začel je hoditi po gozdu. Zagledal je svojega prijatelja Žiga,
ki je žalostno sedel na tleh in mrmral:»Ko bi vsaj imel rogove kot drugi
jelenčki.« Jakob mu je na skrivaj izpolnil željo in tako je Jakob vsem
jelenom in drugim živalim iz gozda izpolnjeval želje.
Tobija Dimec, 2. a

Neja Kastelic, 1. a

Špela Mohar, 4. a

Matjaž Verbič, 9. a

Zoja Verbič, 5. a

ČEZ VIKEND
Nekoč sta živeli dve deklici po imenu Anita in Tanja. Komaj sta čakali
na vikend. Tanja je vprašala mamo, če lahko gre k Aniti. Mama je Tanji
dovolila, da obišče prijateljico. »Ja! Ja! Hvala,« je rekla Tanja. Anita
se je razveselila Tanjinega obiska. Nato se je Anita spomnila, da ima
nov komplet lego kock in Tanji predlagala, da se igrata z njimi. Čez
nekaj časa sta ugotovili, da se kocke premikajo in večajo. Kar naenkrat
je bil konjiček tako velik kot Anitina šolska torba. Tanja je slišala, da
sta doma Anitina starša in hitro sta začeli pospravljati sobo. Konj je
zarezgetal. Mama je pokukala v sobo in vprašala, ali je res slišala konja.
Deklici nista vedeli, kaj bi rekli. Nista se hoteli zlagati. Zazvonilo je in
mama je šla pogledat, kdo je. Tanja se je domislila, da če pospravita
igrače v škatlo, se bodo te morda skrčile. Anita se je strinjala in začeli
sta pospravljati. Ko je Anita zaprla deveto škatlo, sta zaprli oči in nato
so bile igrače spet v normalni obliki. Anita in Tanja sta bili zelo veseli.
Naslednjič sta se deklici z lego kockami raje igrali na vrtu. Želeli sta si,
da bi konjiček znova oživel.
Skupaj smo večji, največja sestavljena slika, 6. razred

Karin Markovič, 2. a
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PRIJATELJI

ČRNE SOVE

Ko sprehajam se po ulici,
vidim žalostne ljudi.
Pomagam jim, kakor vem in znam,
a oni odgovorijo mi:
»Ne moreš mi pomagati,
vse, kar si želim, so prijatelji.«

Ko se znoči,
se zvezde prižgejo.
Takrat se nebo preobleče
v svileno črno obleko.
Ko sonce odide za goro
in ko luna odpre oči,
v mesečini zasijejo mesta in vasi.

Klara Pajek, 5. b

Daša Fajdiga, PŠ Temenica, 1. razred

Takrat ob vročem kaminu
se uleže črn maček in premišlja
v svojem spominu vse letne čase.
Takrat se zbudijo črne sove,
ki ponoči ne zaspijo.
In ko se znoči, krila razprejo
in se v temno noč zapodijo.
V črno odejo zapletejo svoja krila.

NOGOMETNA
DRUŠČINA
Mi smo nogometna druščina,
treniramo v klubu,
zabijamo gooole kot prvaki.
Luka Zajc, Maj Šmid, Marcel Klemenčič, Anže Novak, Filip Sinjur, 4. b

Isabela Stojanšek in Nastja Zagorec, 3. b

Črne sove niso črne zaradi črne noči.
Črne so, ker jih pesnik piše s črnilom,
črnim kot noč.
Hana Koleša, 4. b

Sara Kavazović 8. a

ENA ŽURKA
Žurka ena je bila,
polno razigrana vsa.
Ženin in nevesta
na njej plesala sta.
Na vilice sta štruklje napikala
in v usta jih pomikala.
Do polnoči plesali so,
poroka do jutra bo.
Vsi zaspani so odšli,
domov pijani so prišli.
Tara Pust, Sumejja Mujić, Manca Modic,
Katja Adamlje, Lana Mavrin, 4. b

Ana Kastelic, 9. a
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Zala Ceglar, 4. a

ZIMA, ZIMA BELA
Zima, zima bela
mi je pamet vzela.
Ona, ki jo ljubim,
slalomira z drugim.
Luka Zajc, Maj Šmid, Marcel Klemenčič, Anže Novak, Filip Sinjur, 4. b

Učenci 8. b

Ana Rus, 6. a

PUST
Za pust je veliko veselja,
sploh pa želja.
V kostum se oblečem
in po vasi stečem.
Katarina Štokar, 4. a

Lana Mavrin, 4. b

FERDO
LITERARNI KOTIČEK
VALENTINOVO

MOČNA LJUBEZEN

NOČ V KNJIŽNICI

Prvi poljub je kot najin objem.
A najin objem je kot najine sanje.
To je ta dan – valentinovo.

Vedi, jaz zaljubljena sem vate.
Čisto vsak dan mislim nate.
Mi po glavi hodi le poljub.
Če nisem s tabo, je obup!

V knjižnici smo se zbrali,
da bi pesem napisali in
jo skupaj še prebrali
ter z bonboni se basali.
Film bil je čisto kul,
ker smo se zabavali ful.
Zdaj pa spat gremo vsi,
ker smo se utrudili.

Špela Maselj, 4. b
Nika Perpar, Eva Markovič, 4. b

NOČ V KNJIŽNICI
V knjižnici luštno je, kar se da.
S prijatelji zabavamo se do jutra.
Knjige beremo in se učimo,
ideje ob tej priložnosti dobimo.

Benjamin Hribar, Jan Muhič, 4. a;
Luka Zajc, Žan Gorenc, 4. b

NOČ V KNJIŽNICI
Noč v knjižnici je mikavna
in predvsem zelo zabavna.
Veliko prijateljev se je zbralo,
da bi se kakšno igro igralo.
Upam, da kmalu konec ne bo,
ker je zelo lepo.
Veliko dogodivščin bo,
doma povedati bo vse težko.
Zjutraj se bomo poslovili
in malo solzic v oči dobili.

Aleksea Dimec, 5. a

Meta Dremelj, 4. a

MOŽGANI
Možgani so možgani.
Možgani obožujejo možgane.
Saj to so oni – možgani.
Selma Kovačević, 4. b

PUST
Pust je polnih ust.
Otroci krofe dobijo
in se z njimi za vogalom mastijo.
Pustne maske jih krasijo,
te so najpomembnejše za pustno
norčijo.
Katarina Verbič, 4. a

Maja Šmid, 4. b

MAVRICA
Mavrica polna je vsa
in tudi polna je želja.
V njej so barve: rdeče, oranžne in
rumene
pa roza, modra in zelene.
Katarina Štokar, 4. a

Zala Ciglar, 3. b

Lana Samastur, 1. b

Učenci 4. b
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Tjašin LITERARNI KOTIČEK
JAZ V OGLEDALU
Ti si luna,
ti si sonce,
ti si moje vse.
Ti si zvezda,
ti si morje,
s tabo doživim vse.
Včasih jokaš,
včasih stokaš,
a moja si.

Tony Urbas, 7. b

Na obrazu smeh,
iskrice v očeh,
vsak tvojo družbo si želi.
Znotraj skrbi,
zunaj toplina,
rada te imam.
Lahko si zmaj,
lahko si raj,
nikomur te ne dam.
Ti si moje telo,
ti si moja duša,
v meni živiš.

IZLOŽBENA LUTKA
V izložbi nepremično cel dan stoji,
Njej - mrtvi podobi se nikamor ne mudi.
Mimo nje pa hodijo gruče ljudi
ne vedoč kaj za steklom se godi.
Nekateri jo pogledajo ali ne,
spet drugi nasmejejo se.
Nihče pa se ne vpraša,
kako se lutka pod masko obnaša.
Mogoče je res le lutka-tiha,
a pod masko zagotovo diha.
Ima dolžnost, da tam stoji,
predstavlja mirnost in opozarja ljudi.
»Predstavljajte si drugačno življenje,
ki ni samo hitenje.
Pa čeprav se časa ustaviti ne da,
prav vsaka minuta svoj čar ima.«
Zaradi opozorila so ljudje nekaj minut mirovali
in o svojem življenju premišljevali.
Potem soglasno so sklenili,
da času boljše stvari bodo namenili.

Polna upanja,
polna želja
skozi življenje hitiš.
Simona Fortuna, 7. b

VZPONI IN PADCI
Obstaja huda bolečina, ki se je ne da izbrisati iz spomina.
Dejanja, ki prizadenejo človeka, se ne dajo zavreči kot obleka.
To so besede vtisnjene globoko v srce, silijo ven, a jim ne uspe.
Tako človek v sebi grenkobo tišči, a se ponovno pokaže smisel in spet zaživi.
Pridejo tudi dnevi veselja in TO je smisel življenja.
Da je človek kot svoboda ptica in ima široko nasmejana lica.
Ljubezen, zabava in smeh so recept za hojo po življenjskih poteh.
Seveda se skozi življenje spreminja človekovo vedenje.
Enkrat je vesel, drugič prizadet, saj iz vzponov in padcev sestavljen je svet.
Kljub temu pa je treba živeti in čez ovire premišljeno drveti.

Manca Kastelic Hervol, 7. a

MOJA LJUBEZEN
Če moja ljubezen bila bi voda, bi bila velika kot ocean.
Če moja ljubezen bila bi sonce, sijala bi cel dan.
Če moja ljubezen bila bi velika, bi bila kot drevo.
Če moja ljubezen bila bi ptica, bi letala visoko pod nebo.
Če moja ljubezen bila bi angel, bi imela krila.
Če moja ljubezen bila bi pijača, bi jo z užitkom popila.
Če moja ljubezen bila bi ogenj, bi me varovala.
Če moja ljubezen bila bi lutka, bi se z mano igrala.
Če moja ljubezen bila bi svetilka, bi me po poteh vodila.
Če moja ljubezen bila bi budilka, bi me zjutraj narahlo zbudila.
Zdaj pa le v sanjah se ljubezen prikazuje, tako že blizu, a se oddaljuje.
Alla Kvashina, 6. a
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Tilen Zupančič, 7. b

FERDO
Tjašin LITERARNI KOTIČEK
NAVIHANA DEKLICA

BREZMEJNA PESEM

MOJE JUTRO

Deklica s kitkami in v laseh roža,
na obrazu so pege, ki jih sonce boža.
Teče po travniku žarkom naproti
in cvetlice v šopek nabira sproti.
Največ je vijoličnih, ki se k njenem krilu
se podajo
in pa belih, ki najlepše cvetove imajo.
Veter krilo dviguje v zrak
in zato še bolj vesel je njen korak.
Kot svobodna ptica po travniku leti.
Nihče ne mora spregledati njenih oči.
Modre so kot nebo ali ocean
in ti z nežnostjo polepšajo dan.
Navihana deklica vsa srečna,
kot da mladost je večna.
A naj še uživa otroške dni,
ker se življenje zelo hitro vrti.

Pesem nima mame in ne očeta.
Njej ne štejejo se leta.
Nikjer pravzaprav ne živi,
a nam je ves čas pred očmi.
Ko pogledamo v kozarec soka,
ko hodimo po stopnicah mestnega bloka,
ko v parku se igramo
ali pa, ko pouk imamo.
Večkrat se nevidna naredi,
lahko pa prav hitro na list prileti.
Nima stalnega naslova, stanovanja ne plačuje,
zelo je svobodna, saj je nič ne omejuje.
A ko pesnik jo ulovi,
v njegovi zbirki živi.
Bralci jo berejo in jo spoznajo,
ko njene verze pred sabo imajo.
Vsaka pesem je sveta ogledalo,
lahko pa tudi tistega, ki ga človeško
srce še ni spoznalo.

Zjutraj na terasi privoščim si čaj,
gledam v daljavo, a ne vem zakaj.
Oči opazujejo sonce, ko se budi,
takrat, ko nekaj hiš še ne osvetli.
Nastavljam se soncu, nov dan se začenja,
nočni mir počasi pojenja.
Vse glasneje okoli postaja,
meni pa se čaj na mizi ohlaja.
Mirno ga spijem, se nato uredim,
čez nekaj minut pa že po opravkih hitim.
Dan teče in jaz z njim,
a najbolj vesela sem jutra, ko se s soncem zbudim.
Da mi energijo, naprej stopava skupaj
in ob dnevnih spodrsljajih mi reče »ne obupaj«.
Ko pa sonce ostane za oblaki,
so zelo težki moji koraki.
A vem,da za vsakim viharnim dnem
pride sonce in spet z njim grem.

PEPELKINA ZGODBA

Gaja Rovanšek, 5. b

Pred davnimi časi nekje daleč dekle je živelo,
a na žalost mame ni imelo.
Zato pa najboljšega očeta, ki se je kmalu poročil
in v svoje stanovanje še tri dekleta dobil.
Njegova prava hči je dan za dnem trpela,
saj je oče kmalu umrl, mačeha pa jo je za služkinjo imela.
Njej bilo je le do dragih stvari,
ni pa imela sočutja do ljudi.
Nekega večera so na gradu zabavo priredili,
katero so se plesalci z kostumi udeležili.
Ubogo dekle na ukaz doma je ostalo
in pepel od zrnja razbralo.
V solzah dobra vila jo je opazila,
zamahnila s palico in zanjo obleko dobila.
Pepelka z vilinsko kočijo na ples je odšla
in v družbi mladeniča vsaj enkrat srečna bila.
A ko polnoč je odbila,
se domov v shrambo s pepelom je vrnila.
Na plesišču pa njen srebrn čevelj je ostal,
mladenič pa je njegovo lastnico iskal.
Nobeni drugi čevelj prav ni bil,
le Pepelki, ki jo je kmalu odkril.
Skupaj daleč sta odšla
in kot pravi zgodba, do konca dni srečna bila.

Lana Zoja Strnad, 3. a

LUNA
Na luni tej svetli sploh kdo živi,
ali je le ona edina, ki nad nami bedi?
Nas uspava, opazuje
in pravljice pripoveduje.
Je bistra, da od nje kar žari
in optimistka, ki se venomer smeji.
Seveda se z nami rada poigrava,
nas nese iz postelje, ob tem pa se zabava.
Zaradi nje hodimo po stanovanju ali kričimo,
odpiramo vrata pa se ne zbudimo.
Vse to je lunina moč,
ki se zbudi, ko pade noč.

SUPER NAPITEK
Če boljše ocene si želiš, lahko super napitek narediš.
V lonec daš kozarec mleka in rozine,
žličko kakava in sok mandarine.
Premešaš, poskusiš in karamelo dodaš,
vliješ tudi olje, če ga pri roki imaš.
Nato daš notri zmlete orehe in čokolado,
malo soli in figovo marmelado.
Za konec dodaš tudi parmezan
in tvoj super napitek je končan.
Saj veš, da to sicer ne deluje,
ker za dobro oceno se le tvoje znanje obrestuje.
Daša Laria Perklič, 9. a

Tjaša Zajc, 9. a
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Živa Miklič, 1. b
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FERDO
ZLATO NA DRŽAVNI RAVNI NAJ SE SVETI
V šolskem letu 2016/2017 so učenci Osnovne šole Ferda Vesela dosegli odlične dosežke na tekmovanjih v znanju in športu.
Skupaj so osvojili šest zlatih priznanj na tekmovanjih v znanju in štiri odlične rezultate na športnem področju.

ŠTEVILNI NAŠI UČENCI SO ČLANI
RAZLIČNIH ŠPORTNIH KLUBOV, KJER SO
NEKATERI DOSEGLI ZAVIDLJIVE
REZULTATE.
Učenec Luka Kovačič, 9. a, je osvojil prvo mesto na državnem
prvenstvu sankukai karate in prvo mesto sankukai karate pokal
2016.
Učenka Manca Koščak, 8. a, je dosegla drugo mesto na državnem
prvenstvu sankukai karate.
Učenka Martina Šmid, 7. b, je osvojila tretje mesto na državnem
tekmovanju v atletiki v disciplini troskok.
Učenec Benjamin Kutnar, 7. a, je s košarkarsko ekipo Grosuplje
na zaključnem državnem prvenstvu sezone 2016/2017 osvojil
tretje mesto.
Vseh deset učencev bo vpisanih v Knjigo dosežkov za šolsko
leto 2016/2017 in učenci bodo prejeli srebrni znak šole.

DOSEŽKI UČENCEV NA DRŽAVNIH
TEKMOVANJIH V ZNANJU:
Učenka Neža Vocovnik, 9. a, je osvojila dve zlati priznanji, in sicer
zlato Proteusovo priznanje v znanju biologije in zlato priznanje v
znanju sladkorne bolezni.
Učenca Nejc Rus in Domen Zupančič, 9. a, sta osvojila zlato
priznanje na tekmovanju v konstruktorstvu in tehnologijah obdelav.
Učenka Breda Kastelic, 9. b, je osvojila zlato priznanje v znanju
geografije.
Učenec Gašper Primc, 8. a, je osvojil zlato Dominkovo priznanje
v znanju astronomije.
Učenka Ana Adamlje, 7. a, je osvojila zlato priznanje v znanju
sladkorne bolezni.

ČESTITKE VSEM PREJEMNIKOM VSEH
PRIZNANJ IN ODLIČIJ. ŽELIMO VAM VELIKO
USPEHA ŠE NAPREJ!

Pripravila Mojca Bohinec

12

FERDO
STRANI ZA POLIGLOTE
LEBST DU GESUND?
Ich möchte gesund leben. Deshalb versuche ich, viel zu schlafen, viel
Sport zu treiben und gesund zu essen. Am liebsten esse ich Salat
und Spaghetti mit Tomatensoße. Ich esse auch viel Gemüse, Obst
und Bioprodukte. Ich trinke immer Wasser. Ich esse regelmäßig, d.h.
fünfmal pro Tag.
Am Montag und Mittwoch habe ich Hiphop-Training. An den anderen
Tagen gehe ich spazieren. Ich bin selten krank. Manchmal habe ich
Kopfschmerzen und ich bin oft müde, meistens am Abend. Ich glaube,
das ist wegen Schulstress und deshalb gehe ich nicht zum Arzt. Ich
brauche nur mehr Ferien, um mich zu erholen. Ich denke, es ist wichtig,
dass ich gesund bleibe, weil ich lange leben möchte.
Neža Vocovnik, 9. a

Ich treibe regelmäßig Sport. Ich gehe jeden Tag laufen und fahre
manchmal Rad. Zusammen mit meiner Familie gehe ich manchmal in die
Berge. Ich treibe Sport, weil das den Muskeln hilft. Mein Lieblingsessen
ist Reis mit Hähnchen und Salat. Ich esse auch gern Pfannkuchen,
Pommes, Obst und Gemüse. Ich bin ein Feinschmecker.
Leider esse ich zu viele Süßigkeiten. Ich bin zwar keine Vegetarierin,
aber ich esse keinen Schweinebraten und selten Fleisch. Ich trinke viel
Wasser, manchmal Cola und ab und zu Milch. Ich bin nicht oft krank.
Manchmal habe ich Kopfschmerzen, ab und zu auch Bauchschmerzen,
aber ich habe Fieber nur einmal pro Jahr. Wenn ich Kopfschmerzen
habe, nehme ich eine Tablette.
Lucija Fortuna, 9. a

Jeder Mensch möchte gesund sein. Ich auch. Für unsere Gesundheit
ist es wichtig, viel Sport zu treiben und gesund zu essen. Ich trainiere
keinen Sport, aber in meiner Freizeit treibe ich gern Sport. Am liebsten
spiele ich Basketball. Ich skate auch gern inline. Im Winter gehe ich
Ski fahren.
Im Sommer schwimme ich viel und das kann ich gut. Ich gehe oft
mit meinen Eltern in die Berge. Wenn es Schule gibt, sorge ich für
meine Gesundheit so, dass ich jeden Tag zu Fuß von der Schule nach
Hause gehe. Ich esse leider nicht sehr gesund. Ich esse viel Fleisch und
Kartoffeln. Ich esse auch viele Milchprodukte, z.B. Käse und Joghurt.
Ich glaube, ich könnte keine Vegetarierin sein, aber Veganerin könnte
ich überhaupt nicht sein. Ich esse auch Gemüse und Obst, aber ich
denke, ich esse zu wenig davon. Ich trinke viel Saft. In der Schule trinke
ich oft Tee. Am liebsten trinke ich Sprite. Ich weiß, das ist nicht sehr
gesund. Milch trinke ich nicht gern.
Obwohl ich nicht sehr gesund lebe, war ich im letzten Jahr nicht oft
krank. Ab und zu habe ich Husten und Schnupfen. Als ich jünger war,
hatte ich jedes Jahr Ohrenschmerzen, aber jetzt nicht mehr.
Breda Kastelic, 9. b

Ich glaube, ich lebe gesund. Ich treibe ab und zu Sport, gehe jeden Tag
spazieren, sehe manchmal fern und fahre manchmal Rad. Ich esse viel
Obst und Gemüse und trinke Wasser. Ich esse Süßigkeiten, aber nicht
so viel. Mein Lieblingsessen sind Hamburger. Als ich klein war, war ich
oft krank, aber jetzt ist es besser. Ich bin krank etwa viermal pro Jahr.
Ich habe gewöhnlich Fieber oder Grippe. Wenn ich krank bin, gehe ich
zum Arzt. Er verschreibt mir Antibiotika und ich muss sie regelmäßig
nehmen. Das finde ich schlecht.
Laura Črček, 9. a
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READING – ONE OF MY FAVOURITE HOBBIES

Calculate and write the results into the
crossword. Izračunaj in reši križanko.

Reading is one of my favourite hobbies there is and that is for many
reasons. Most students don’t like reading because it reminds them of
studying or they think it’s boring. But it’s the exact opposite.
Reading can relax you and it can take you on an adventure. There are
so many genres to pick. There’s romance, comedy, fantasy, crime, scifi and many, many more. Reading can also expand your imagination,
just as it can expand your vocabulary. Reading can be very relaxing for
those who stress over work. It does take your time away, but it takey
your stress and worry away too.
Many people usually read or their phone or tablet or whatever kind
of electronic device they have, but devices don’t have that amazing
smell of an actual book and the actual cover to hold it. To make it
even more relaxing read an actual book on a comfortable bed, couch,
or a chair and make yourself one of your favourite hot drink, get away
from the noise, the TV or the phone and start reading. You can do
bookmarking too. Don’t know what that is? It’s a thing some people do
to develop future theories or their thoughts in general and they outline
the important things such as the character’s name, looks, quotes, dates
and many things more. It can help you relax even more and if you ever
forget about that book, you can open it again and get the memories
flashed into your brain. I hope you have fun reading.
Maša Hudnik, 9. b

DOGODIVŠČINE V NEMČIJI

MEDNARODNA IZMENJAVA MED OSNOVNO
ŠOLO FERDA VESELA ŠENTVID PRI STIČNI IN
GRUND- UND MITTELSCHULE HIRSCHAID
Tudi v letošnjem šolskem letu smo nadaljevali s projektom mednarodne
izmenjave učencev, ki je potekal med 25. 4. in 29. 4. 2017. Izmenjave
se je udeležilo 12 učencev (7., 8. in 9. razreda), ki obiskujejo izbirni
predmet nemščino. Namen izmenjave je učence še dodatno motivirati
za učenje tujih jezikov, ki so dandanes zelo pomembni. Predvsem pa pri
projektu učenci spoznajo tudi kulturo jezika, ki se ga učijo.
V spodnjih vrsticah so osmošolke pripravile dnevniški zapis našega
popotovanja, kjer si lahko preberete, kako so nas gostitelji sprejeli in
kaj vse so nam pripravili. Preberete si lahko tudi vtise dveh učencev 8.
razreda, ki pa so zapisani v nemškem jeziku – prepričani smo, da vam
bo uspelo razbrati, kaj sta zapisala.
Učence smo spremljale učiteljice Lea Kastelic, Nina Pavlin in Katja Šuštar
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Končno je prišel težko pričakovani torek 25. 4. 2017 in z njim 5-dnevne
dogodivščine v Nemčiji. Malo čez pol osmo uro smo se zbrali pred šolo,
se udobno namestili v mini avtobusu in tako začeli svoje potovanje. Na
dolgi, a zanimivi poti smo spoznavali Nemčijo ter se večkrat ustavili in
pojedli malico. Naposled smo prečkali mejo Avstrije in Nemčije. Tako
smo po deseturni vožnji (še vedno) veseli prispeli v Hirschaid. Ustavili
smo se pred šolo, kjer so nas pričakali naši gostitelji. Vedeli so, da je
za nami dolga pot, zato so nas povabili v šolsko jedilnico, iz katere je
že dišalo po slastni večerji. Ko smo napolnili prazne želodčke, smo se z
avtobusom odpeljali do hotela, v katerem smo bili nastanjeni nekaj dni.
Zjutraj smo kar naenkrat zaslišali budilko in to je pomenilo, da je na
vrsti drugi dan naše dogodivščine. Odšli smo v šolsko jedilnico na
obilen zajtrk, po njem pa smo se predstavili našim gostiteljem ter jim
povedali nekaj o Sloveniji, občini in o naši šoli. Po predstavitvi smo se
razdelili v skupine in odšli na ogled šole – razkazali so nam celotno šolo
od vrtca do srednje šole. Ko smo vse to končali, smo se odpravili proti
Bambergu. Tam nas je čakalo presenečenje. Na tem presenečenju je
pisalo »Bowlinghaus«, kar je pomenilo, da gremo bovlat. Po prekratki
zabavi nas je učitelj popeljal po mestu, ki ima več kot tisočletno
zgodovino. Ogledali smo si pomembne stavbe, ki so imele vlogo pri
posebnih zgodovinskih dogodkih. Slišali pa smo tudi zanimive zgodbe
o samem mestu. Ko je bilo vsega tega konec, smo imeli še prosti
čas za nakup spominkov, preverili pa smo tudi, če mesto ponuja kaj
okusnega tudi za prigriznit. Ne mislite, da smo se dolgočasili, saj smo
dan končali z obiskom bližnje picerije. Po okusni večerji smo se odpravili
proti hotelu in se že pripravljali na še bolj zabaven četrtkov dan.

FERDO
STRANI ZA POLIGLOTE
Polovico četrtkovega dopoldneva smo z Nemci preživeli v njihovi šoli.
Popeljali so nas po mnogih učilnicah in nato še v (nam najzanimivejšo)
glasbeno učilnico, kjer smo se tudi najdlje zadržali. Presenečeni smo
bili nad številom različnih inštrumentov ter veseli povabila, da jih
preizkusimo. Po navodilih učitelja Michaela smo malo improvizirali.
Učenci smo želeli še malo poizkušati, a ker ni bilo več časa, smo morali
na avtobus, s katerim smo se popeljali do jame Teufelshöhle (hudičeva
jama) pri Pottensteinu. Bila je kot Postojnska jama v malem. A ker smo
Slovenci navajeni velikih jam, se nam je ta zdela zelo majhna. Pa vseeno,
bila je zelo lepa. Po ogledu jame smo se povzpeli na bližnjo razgledno
točko, od koder smo imeli pogled na čudovito naravo Frankovske Švice
(Fränkische Schweiz). Vzpon je bil dolg in na nekaterih mestih kar strm,
ampak je vsem uspelo priti na vrh. Ko smo prišli nazaj do avtobusa, smo
se prijetno utrujeni vrnili v Hirschaid.
Pester petek se je kot po navadi začel z okusnim zajtrkom. Nato smo se
z avtobusom odpeljali do mestne hiše. Tam smo se srečali z županom
občine Hirschaid. Gospod Klaus Homann nas je prijazno sprejel v sejni
sobi, kjer smo si najprej ogledali krajši film o občini. Potem nam je
povedal še nekaj o delu občinskega sveta in o zanimivostih občine.
Župan pa nam je pripravil tudi manjša darilca. Kasneje smo se ponovno
vrnili v šolo. Seveda ni šlo brez sodelovanja pri pouku. Naleteli smo
ravno na pouk književnosti v 7. razredu. Nato smo si z našimi vrstniki
in njihovim učiteljem ogledali še nekaj prostorov šole, kot so velika
kuhinja za gospodinjstvo, prijetna učilnica za priseljence, računalniška
soba, udobna soba za varstvo vozačev in učilnica za tehniko. Na kosilo
smo se odpravili peš in tako spoznali okolico Hirschaida. Po okusnem
in obilnem kosilu smo si v hotelu privoščili krajši počitek. Z nami je šlo
tudi nekaj nemških prijateljev. Tam smo se tudi pripravil za kopanje, ki
je sledilo … V »nemških termah« je bilo super. Veliko smo se smejali
in se nazadnje tudi osvežili. Malce pozneje so nas gostitelji povabili na
piknik v šolo. Pojedli smo slastno večerjo in s poznejšim druženjem še
bolj utrdili nova prijateljstva. Nemce in Nemke smo naučili tudi nekaj
slovenskih besed. Najbolj priljubljena besedna zveza je bila »pešec
pešači čez peskasto cestišče.«  Tako je čas čisto prehitro minil in
kmalu zatem smo se odpravili nazaj v hotel, kjer smo utrujeni zaspali.
Prebudili smo se v grenko sobotno jutro, saj smo vedeli, da se bomo
morali posloviti od naših nemških prijateljev. Še zadnjič smo zajtrkovali
v družbi naših prijaznih gostiteljev, ki jih bomo ponovno srečali
septembra. Slovo je bilo žalostno, vendar smo ob spoznanju, da smo
spletli nova, lepa in tesna prijateljstva, postali nekoliko boljše volje.
Nato smo se gostiteljem še enkrat zahvalili za prijetno izkušnjo in se po
dolgem pregovarjanju (ali bi lahko še malo ostali) končno le usedli na
mehke sedeže avtobusa, saj nas je čakala še dolga pot do Šentvida …
Ob pol osmih zvečer smo se pripeljali do šole, kjer so nas že pričakali
naši starši.

WHAT IF…
IF I WERE INVISIBLE
If I could be invisible, I would scare some people with my BFF. Then I
would stalk some people and watch what they would do at home. You
know, housework and laziness and stuff. I would fly by plane and travel
to Canada, for no reason! And then I would sneak in Shawn Mendes’s
concert (wherever he is now). I’m a big fan of Shawn Mendes. After
that I would get back home and I would scare my sisters. I would be so
fun. The next day I would explain everything to them and they would
be so mad at me.
Tanja Merlak, 9. a

IF I WON IN THE LOTTERY
If I won in the lottery, I would help finish building our house. Then I
would go to the seaside to Hawai. I would give some money to charity
because I want to help people. I would go to Disneyland because as
you know, I’m still a child. I would go to a MotoGP race because I’m a
big fan of Mark Marquez. And I really want to go to Shawn Mendes’s
concert so I would go there too. I would go to Canada too because I
want to see it. I’m a bit curious you know. I would buy my mum and
dad a car that they want because it’s kind of their dream. I would buy
a lot of Shawn Mendes’s hoodies, bracelets and stuff because I really
like his music and his books. I would visit some incredible places with
my family and then I would probably run out of money.
Tanja Merlak, 9. a

IF I WERE INVISIBLE
If I were invisible just for one day, I would do a lot of things. For
some of them you don’t even want to know about. I would go to
the market to have some fun, but not so much. Then I would go
to Hollywood by plane. I wouldn’t have to pay because I would be
invisible. In Hollywoood I would go to movie scenes and watch how
the great American films are made. Besides I could see famous people.
I would do things I can’t even imagine doing in my life. Why would I
do that? Because that would be fun and exciting experience.
Daša Laria Perklič, 9. a

Preživeli smo zabaven in pester teden, ki bi ga z velikim veseljem še
ponovili. 
Špela Hribar, Ana Strah in Klara Verbič, 8. razred

In Hirschaid war wirklich toll. Wir haben viele neue deutsche Wörter
gelernt und mit Schülern schöne Freundschaften geschlossen. Natürlich
hatten wir auch viel Spaß – wir lachten viel viel  Wir hatten viele
interessante Aktivitäten, die noch mehr die ganze Woche belebt haben.
Kurz und bündig – wir haben eine tolle Woche in Hirschaid verbracht.
Špela Hribar, 8. razred
Wir haben eine tolle Woche in Deutschland verbracht. Am Montag
sind wir zur Bowlingarena in Bamberg gegangen, wo wir Bowling
gespielt haben. Jeder Tag haben wir die Schule besucht. Dort habe ich
viele neue Freunde kennengelernt. Auch Schwimmen und Rutschen in
Schwimmbad von Hirschaid hat mir sehr gut gefallen. Auch Essen war
wirklich lecker, besonderes Bratwürstchen. Am Samstag sind wir mit
schönen Eindrücken nach Hause gefahren.
Vid Habič, 8. razred
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FERDO
STRANI ZA POLIGLOTE
WAS WIR GESTERN
GEMACHT HABEN …
Ich bin um sechs Uhr aufgestanden.
Dann bin ich ins Bad gegangen. Ich
habe dort geduscht, mir die Zähne
geputzt und mich angezogen.
Dann habe ich gefrühstückt.
Um Viertel vor sieben bin ich in
die Schule gegangen. Von halb
acht bis halb zwei bin ich in der
Schule gewesen. Um Viertel vor
eins habe ich zu Mittag gegessen
und um zwei Uhr bin ich nach
Hause gekommen. Dann habe
ich Hausaufgaben gemacht und
Mathe gelernt. Um halb fünf bin
ich mit meinem Hund spazieren
gegangen und eine Stunde später
habe ich zu Abend gegessen.
Danach habe ich ferngesehen
und mit Freunden gechattet. Von
sieben bis halb neun hatte ich
Hiphop-Training. Um zehn Uhr
bin ich im Bett gewesen.
Neža Vocovnik, 9. a
Gestern bin ich um halb sechs
aufgestanden. Dann bin ich ins
Bad gegangen. Ich habe mich
dort gewaschen und mir die
Zähne geputzt. Um halb sieben
bin ich in die Schule gegangen.
Von sieben bis zwei Uhr bin
ich in der Schule gewesen. Um
zwanzig nach zwei bin ich nach
Hause gekommen und danach
bin ich spazieren gegangen. Dann
habe ich Hausaufgaben gemacht
und ein bisschen gelernt. Danach
habe ich zu Mittag gegessen.
Nach dem Mittagessen habe ich
ferngesehen. Um Viertel nach vier
bin ich joggen gegangen. Später
habe ich mich gewaschen und
zur Chorprobe gegangen. Um
sieben Uhr bin ich nach Hause
gekommen und dann habe ich
ferngesehen. Meine chwester
und ich haben gemeinsam einen
Film gesehen und dabei Popcorn
gegessen. Ich bin um halb zehn
ins Bett gegangen und habe noch
ein bisschen gelesen.
Lucija Fortuna, 9. a

Pripravil Marcel-Talt Lah
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FERDO
NAJ RECEPTI
MALINOV SORBET
Sestavine za 6 oseb:
500g malin
175 g sladkorja
600 ml vode
40 ml pomarančnega soka
3 beljaki
3 vejice mete
Priprava:
Priprava sorbeta je načeloma zelo hitra. Vsaj štiri ure časa pa nam bo
vzelo zamrzovanje.
Operemo maline in jih s paličnim mešalnikom zmiksamo v sadni pire.
V kozico stresemo sladkor in vodo. Na nizki temperaturi ju počasi
segrevamo, da se sladkor popolnoma raztopi. Zmes nato zavremo in
pustimo vreti dve minuti. Kozico odstavimo z ognja in pustimo, da se
sirup ohladi.
Ohlajenemu sirupu primešamo malinov pire in pomarančni sok. Malinovo zmes čez gosto cedilo prelijemo v zamrzovalno posodo in jo za dve
uri postavimo v zamrzovalnik. Zamrznjeno zmes nato stresemo v večjo
skledo ter jo z metlico stepemo, da zdrobimo večje kristale.
Iz beljakov z električnim mešalnikom stepemo trd sneg, ki ga počasi in
previdno zamešamo v malinovo zmrzlino. Zmes ponovno prelijemo v
zamrzovalno posodo in postavimo nazaj v zamrzovalnik, da se zmrzlina
popolnoma strdi.
Pol ure pred serviranjem zamrzovalno posodo postavimo v hladilnik. Iz
zmrzline oblikujemo kroglice, ki jih postrežemo v kozarcih ali skodelicah
in dekoriramo z listki mete ali melise.

POLETNA SOLATA S KOZJIM SIROM
Sestavine za 4 osebe:
2 rdeči čebuli
4 bučke
1 pločevinka črnih oliv
450 g paradižnika
200 g mladega kozjega sira
4 žlice limoninega soka
1 ščepec soli
1 ščepec popra
3 žlice olivnega olja
Priprava:
Čebulo olupimo, očistimo in narežemo na drobne rezine. Bučke temeljito operemo, razpolovimo in narežemo na rezine. Črne olive stresemo
iz pločevinke in jih dobro odcedimo. Paradižnike operemo, odstranimo
zelene dele in narežemo na osmine. Kozji sir odcedimo in narežemo na
kocke, nato pa vse sestavine stresemo v večjo skledo.
Limonin sok zmešamo s ščepcem soli in popra, dodamo olje in prelijemo
čez solato. Sestavine dobro premešamo in pred serviranjem postavimo
v hladilnik. Po želji lahko solati dodamo 100 g jogurta in jo začinimo z
nasekljanim peteršiljem.

JAGODNI OSVEŽILNI NAPITEK
Za 6 kozarcev potrebujete:
600 g jagod
4 limone
4 limete
150–200 ml jagodnega sirupa
4 vejice mete
ledene kocke
400 ml gazirane mineralne vode
Priprava:
Jagode operite, jih očistite in jih zrežite na majhne kocke. Plitev krožnik
obložite z aluminijasto folijo. Nanjo položite jagodne kocke in jih za
približno 1 uro postavite v zamrzovalnik.
Iztisnite limone in limete. Sok zmešajte z jagodnim sirupom. Meto
oplaknite, jo otresite do suhega in jo drobno sesekljajte. Nekaj vejic
prihranite za končno okrasitev.
Zamrznjene kocke jagod stresite v posodo za bovlo. Primešajte strte
ledene kocke in meto. Prelijte s sirupno mešanico in dobro ohlajeno
mineralno vodo. Okrasite s preostalo meto.

BOROVNIČEVA PRESNA TORTA
Sestavine za 12 oseb:
Za testo:
200g lešnikov
150 g dateljnov
3 žlice kokosovega masla
Za nadev:
300g borovnic
2 žlici agavinega sirupa
30 g kokosovega masla
Za nadev:
100 g dateljnov
3 žlice vode
50 g kokosovega masla
4 žlice kakava
Priprava:
V močnem mešalniku z rezili fino zmeljemo lešnike, stopljeno kokosovo
maslo in datlje v fino gosto maso. Pripravljeno maso položimo v okrogel
model premera 18 cm in jo dobro pritisnemo in poravnamo na dno.
Služila nam bo za podlago. V istem mešalniku zmešamo vse sestavine
za datljev nadev in jo zlijemo na pripravljeno podlago. Na koncu pripravimo še borovničev nadev in sicer borovnice, agavin sirup in stopljeno
kokosovo maslo zmešamo v fino kremo in z njo prelijemo čokoladno
maso ter dobro poravnamo.
Pripravljeno tortico damo v hladilnik za nekaj ur ali pa v zamrzovalnik,
če želimo, da se mase hitreje strdijo. Strjeni tortici odstranimo tortni
obod. Ponudimo jo s svežimi borovnicami.
Ana Adamlje, 7. a
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FERDO
MODNI NASVETI
MODNE NAPOVEDI
ZA POLETJE 2017
Nenavadno visoke temperature
zraka so naju dobesedno izstrelile iz naslonjača! In ker se izjemo
hitro približuje poletje, bo potrebno narediti red v omari. Kaj
naj torej pospravimo na višje police, kaj naj obdržimo na mestu,
kjer se trenutno nahaja, kaj naj
prikrojimo in kaj naj za vedno izbrišemo iz obličja naših že tako
prenatrpanih omar???

že obstoječih mini trendov, ki se
bo razvlekel v nedogled. Kako se
ne bi, ko pa je tako prikupen! Če
imate radi divje in žive barve, je
to odličen slog, ki ga Američanke
nosijo že dolgo, Slovenke pa se ga
še malce bojimo. Kar pogumno v
pike in pikice!
In ker smo dekleta sploh za poletje rade urejene in se poigravamo z
različnimi barvami za naše nohte,
je tu nekaj nasvetov, kateri so letošnji trendi.

Češnjeva rdeča
Brez nje nismo preživeli že jeseni
2016, kaj šele spomladi in poletja
2017. Lepa, nežna, romantična,
a hkrati fatalna, zapeljiva in neskoooončno seksi. Vse je odvisno
od nas – kdo smo, kako jo nosimo
in kaj je tisto, kar na nas poudarja.
Zelo, zelo primerna za tiste, ki so
rade elegantne, feminilno zapeljive, vedo, kaj hočejo in znajo to
tudi imeti. Mijau.
Martina Glavič in Valeriia Kravchenko,
8. a

Časovno rekorden in zelo bogat
izbor oblačil, ki jih ponujajo na
policah in obešalnikih naših tekstilnih trgovin, naju je zelo pomiril.
Ker nam je nekaterim čez zimo in
praznike tehtnica pokazala nekaj
kilogramov več, pa nas lahko tolaži to, da bodo naše obline poleti
skrile kopalke, ki se prilegajo vsem
vrstam postav. To poletje bo na
obali mrgolelo morje kopalk z visokim pasom in visokim izrezom.
Če pa so vam bolj povšeči enodelne kopalke, pa nič ne skrbite,
saj tudi v teh ne boste izgledali
staromodno.

To poletje prinaša polno svežih
trendov, med katerimi so v ospredju kratke majice in topi, ki odkrivajo popek, cvetlične obleke z zanimivimi hrbtnimi izrezi, satenasti
bomberji in seveda jeans hlače z
visokim pasom. Za moške pa predlagava cvetlične srajce s kratkimi
rokavi, izvezene jakne iz džinsa in
umazano roza ‘chino’ hlače.
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Črni mat nohtki, s sredinsko tanjšo silhueto.
Tak slog vizualno zoža nohte in
podaljša prste. Seveda je Tak videz
je odličen tudi z drugimi barvami,
da so le močno pigmentirane in
poenotene. Zelo primerno za vse,
ki se vam zdijo vaši nohti ali prsti
preširoki/prekratki/predebeli.
Elegantno lesketanje
Svetle podlage (bela, bež, šampanjec, nežni nude odtenki ali
pasteli …), kombinirane z diskretnim lesketanjem je slog, ki se ga
lahko vedno razveselijo poslovne
ženske in športnice. Diskreten lesket je eleganten in nevsiljiv, zato
se taki nohti lepo ujemajo z večino poslovne in športne garderobe.
Kovinsko-svetleči nohti
Slog, ki ga radi poimenujemo tudi
mirror, chrome, holo in podobno. Če torej v to skupino vštejemo še vse ostale “močno-metalno-svetleče” videze, je tak videz
lahkohitro pretiran, zato nisem
njegova največja fenica. Če pa ga
uporabimo zmerno, nežno in v res
pravi meji, pa lahko zelo obogati naš modni slog. Ja, nas srakice
rado zanese in si damo preveč
duška, zato se vsakič znova opomnimo: manj je več.
Pike, pikice …
Pike in pikice, v močno nasprotujoči si barvi, so vsekakor eden od

VIRI:
- http://www.fashion.si/moda/novosti/festivalska-vrocica-v-novi-bershkini-kolekciji/
- http://mojpogled.com/modne-smernice-pomladpoletje-2017/
- http://www.fabnailsalon.com/najlepsi-nohti-trendi-za-2017/

OBLAČILA, LIČILA,
OBUTEV ZA VALETO
No, težko že pričakujemo vaš
poslovilni dan, devetošolci! Zato
imamo, kot vsako leto, za vas nekaj lepotnih nasvetov! Drži, da
vsakdo od vas želi izgledati čudovito, ampak ne pozabite tudi na
svoje počutje v obleki. Oblačila
morajo biti tudi malo udobna!
Punce: punce imate široko paleto
možnosti: lahko oblečete obleko,
krilo, srajco ali kar koli drugega,
kar vam je všeč in je udobno.
Obleka je lahko kratka (do kolen)
ali dolga, različnih barv.

Za ličila izberite različna svetleča
senčila, črno maskaro za volumen,
kvaliteten in dobro prekriven puder … Ne pozabite pa na barvico
za obrvi, s katero boste poudarile
poteze svojega obraza. Šminka naj
bo nevtralna - odtenek breskve.

Obujete lahko petke, balerinke …
pomembno je, da vam bo kolikor
toliko udobno, da boste lahko
preživele prireditev.
Fantje: priporočamo, da oblečete
kvaliteten smoking (črne, sive,
temno ali svetlo modre barve),
kravato/metuljček po želji. Namig
– lesen metuljček. Spodaj pa kavbojke.

Obujete lahko »allstarke«, če pa
želite izgledati zares elegantno,
pa nadenite črne »šolne« in za
popestritev vezalke živih barv v
kombinaciji s srajco ali metuljčkom.

FERDO
IZDELAJ SI SAM
OBEŠALO ZA KLJUČE
Punca pa stroji, umetna masa, brušenje … Res je, da sem prva na naši šoli med fanti tekmovalci, a verjetno ne bom zadnja. Ne bodite začudeni; mene to veseli, me zanima in sprošča.
Ena izmed nalog, ki sem jih morala izvesti na tekmovanju, je bila izdelati obešalo za ključe.
Pričakujejo izvirno idejo, natančen in funkcionalen izdelek. Izdelek sem poimenovala ključ na
ključ.
Postopek izdelave
1. Načrtovanje izdelka
Narišemo vsaj tri ideje za dogovorjeni izdelek. Izberemo idejo, ki jo bomo izdelali.
Idejo načrtujemo s prosto roko ter skico opišemo z merami.
Narišemo tehnično risbo in izpolnimo opisno polje. Pišemo z malimi tiskanimi črkami.
2. Izbira gradiva
Izberemo ustrezno gradivo glede na namen in funkcionalnost izdelka. Naša izbira je penjeni
PVC, ker se lepo žaga in preoblikuje.
Načrt s svinčnikom prerišemo na tisto stran penjenega PVC, ki ima zaščitno folijo.
3. Izbira orodja, strojev
Z motorno rezljačo izrezljamo natančno po črtah.
Na označenih mestih z vrtalnim strojem izvrtamo luknje, ki bodo služile za pritrditev izdelka
na steno.
Izdelek pobrusimo z brusnim papirjem. Brusimo natančno, da ni preveč odstopanj od načrtovanih mer.
4. Potek izdelave
Ko je izdelek pobrušen, odstranimo zaščitno folijo. Vklopimo napravo za krivljenje umetnih
snovi. Izdelek postavimo na grelno napravo, tako da se narisana črta točno ujema z žarilno
nitko na napravi. Po določenem času prepognemo po črtah.
5. Izpolnjevanje tehnološkega lista
6. Funkcionalnost
Izdelek pritrdimo na steno in preverimo, če služi svojemu namenu. Obdržati mora ključe.
Hana Omahen, 9. b
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FERDO
HUMOR, ZA BRIHTNE GLAVE in ZANIMIVOSTI
SVINČNIK V ROKE IN HITRO REŠI KRIŽANKO!
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Nejc Rus, 9. a

ZANIMIVOSTI
PRABABICA JERICA NA OBISKU PRI FERDU VESELU
Po pripovedovanju moje babice Jane je njena mami Jerica večkrat šla obiskat slikarja Ferda Vesela. Prababica Jerica je bila doma v Radohovi vasi,
slikarjeva družina pa je živela na Grumlofu v gradu. Večkrat so se srečali tudi na njivi blizu Grumlofa, kjer je prababica pridelovala poljščine.
Prababica je pri Veselovih tudi večkrat kaj zašila, saj je bila priučena šivilja. Slikar je bil posebnež, saj ni pustil omesti nobene pajčevine v
njegovi sobi. Podpiral jih je celo s paličicami. Za tiste čase je bil zanimiv tudi zato, ker je smučal po bližnjih gričih. Med drugo svetovno vojno
je slikarjeva hčerka umrla, ker se je pridružola partizanom. Takrat je bilo slikarju zelo hudo in je postal otožen. Ferdov sin je prihajal na obiske
k moji prababici in babici, ko je bil že odrasel in ni več živel na Grumlofu. Ferdov vnuk je dandanes uspešen kirurg. Z babico Jano greva večkrat
na sprehod do gradu, ki pa je danes samo še ruševina.
Jakob Kastelic, 3. a
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FERDO
HUMOR, ZA BRIHTNE GLAVE in ZANIMIVOSTI
VICI

Zakaj je blondinka razbila steno? Da bi videla, kaj je na drugi
strani …

Kako blondinka ubije ribo? Utopi jo.
Dva črva se pogovarjata. Eden vpraša drugega: »Zakaj si pa tako
srečen?« »Tašča je odšla na ribolov.«
Mimi in Jaka zaljubljeno sedita v parku na klopci. Mimi ves čas
miži. Jaka vpraša: »Zakaj mižiš, Mimi?« »Oče je rekel, da te ne
smem več videti,« odvrne Mimi.

Zakaj se policist v kinu usede v zadnjo vrsto? Kdor se zadnji
smeje, se najslajše smeje.
Tia Ambrož, 3. a

Janezek se pelje navzdol po cesti. Policist ga zagleda in zakliče.
»Janezek, ustavi se, nimaš prižganih luči!« Janezek pa se zadere
iz drvečega avtomobila: »Bejž’, ‘bremz’ tudi ne!«
Jerneja Hribar, 3. a

Jakob Kastelic, 3. a

Še zadnjič pred
počitnicami napnite
možgane in rešite
vsakoletni
FERDOV KVIZ! :)
1. Kako je ime učitelju, ki na
naši šoli poučuje angleščino?
a) Izidor
b) Jaka
c) Marcel
2. Obliko katere živali ima
Slovenija?
d) Konja
e) Kokoši
f) Polža

3. Po kom nosi ime naša
šola?
i) Ferdu Veselu
z) Stanku Vurniku
s) Veselkotovem Francu

6. Koliko vhodov ima naša
šola?
h) Dva
č) Štiri
l) Pet

8. Kako je ime našemu
ravnatelju?
n) Janez
m) Mitja
b) France

4. Koliko zastav visi pred
glavnim vhodom v šolo?
p) Tri
r) Pet
ž) Ena

7. Na kateri dan se letos
konča pouk?
t) 23. junija
a) 19. junija
b) 23. julija

Aleksea Dimec in Valter Zaletel, 5. a

5. Kateri oddelki razredov
obstajajo na naši šoli?
o) a in b
m) b in c
k) a in c

GESLO JE:
4

5

6

3

IZ
V
K
I
N
D
A
NAGR 23. 6. 2017)
(žrebanje

7

8

3

1

2

21

FERDO
NI ME, BEREM
Izbor poletnega branja so pripravili učenci knjižničarskega krožka. Ferdo je vesel, saj so našle za
vsakega nekaj …

ZA UČENCE
PRVEGA TRILETJA

teljstvo, ki jo je avtorica obogatila
s svojevrstnim stilom ilustracij.
(Vir: www.bukla.si/?action=books&book_id=26265)

Neli Kodrič Filipić:
POŽAR

Claire Freedman:
ANDREJ IN PIKI

klasičen tekmovalec – ko je žejen,
si pač privošči limonado, ko si zaželi osvežitve v vodi, skoči vanjo,
ne da bi se količkaj oziral na zapravljeno vodstvo.
Kaj sploh je zmaga? Tudi o tem
pripoveduje zgodba o gospodu
Feliksu in sproščenem odnosu do
življenja.

Knjiga s kombinacijo besedila in
stripa predstavlja Elvisa, ki je navihan in radoživ fant, za katerega pa
se izkaže, da je hiperaktiven. Torej
obstaja razlog za njegovo nenavadno obnašanje! Okolica ga zdaj
lahko bolje razume in mu pomaga (no, nekaterim se še vedno zdi
preprosto nevzgojen in nemogoč).

(Vir: www.zalozbamis.com/knjiga/kako-je-gospod-feliks-tekmoval-s-kolesom/)

(Vir: www.bralnaznacka.si/index.
php?Stran=43&page=2&bookID=914)

ZA UČENCE
DRUGEGA TRILETJA

Kathrin Rohmann:
JABOLČNI KOLAČ IN BAKLAVA

Maria Parr:
VAFLJEVI SRČKI

Slikanica o fantu Andreju, ki se preseli v veliko mesto. Sredi mestnega
vrveža je osamljen in potrt, dokler
nekega dne ne najde izgubljenega
psička Pikija. Zdi se, da je Andrej
končno našel prijatelja, ampak Piki
pogreša svoj pravi dom! Čeprav
mu je težko, se Andrej odloči poiskati prave Pikijeve lastnike. Njegova poštenost je nagrajena …

Mladinska pisateljica Neli Kodrič
Filipić v svoji slikanici govori o sobivanju in sprejemanju ljudi, o temi,
ki je danes aktualna. Junaki zgodbe, Gozdniki, zaradi požara izgubijo dom in so prisiljeni poiskati
novega. Na poti srečajo kar nekaj
ljudi, ki pa jih nočejo sprejeti medse. Ko si končno ustvarijo dom, pa
se zgodba ponovi – do njih pride
skupinica brezdomcev. Bodo spoznali njihovo težavo in jih sprejeli v
svoj dom?

(Vir: zalozba-zala.si/?product=andrej-in-piki)

(Vir: www.bukla.si/?action=books&book_id=25362)

Antje Damm:
GOLJATA ČAKAM

Lena je navihana deklica, namazana z vsemi žavbami. Vsak nov dan
je zanjo ena sama pustolovščina.
Njen sosed Trile jo ima za najboljPeter Svetina: KAKO JE GOSPOD šo prijateljico, čeprav ga kar napFELIKS TEKMOVAL S KOLESOM rej spravlja v težave. Pred njima je
dolgo poletje, ki obeta obilo zabave, a prinaša tudi težke trenutke,
ki pa jih glavna junakinja premaga
z veliko modrostjo.
(Vir: www.mladinska.com/maria-parr?redirect=True)

Bono Bidari:
JAZ, ELVIS RIBOLDI

V slikanici Goljata čakam srečamo medveda, ki na rdeči klopi v
mrz¬lem vremenu čaka na svojega najboljšega prijatelja. Med čakanjem ga obiščejo številne živali,
ki ga prepričujejo, da je njegovo
čakanje zaman. Prikupna zgodba
o potrpežljivosti in veri v prija-
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Slikanica pripoveduje o nekoliko
posebnem, zanimivem gospodu
Feliksu, ki se nepričakovano, po
navdihu, udeleži kolesarske tekme.
Ker so v igri množica tekmovalcev,
ovinki in velike hitrosti, je zgodba
seveda napeta, še bolj pa tudi zabavna, saj gospod Feliks ni ravno

Lejla je z mamo in starejšima bratoma pribežala iz Sirije v Nemčijo,
kjer se v manjšem mestu poskušajo vključiti v normalno življenje.
Vso dolgo pot je imela pri sebi
oreh z vrta svoje babice ... »Vse
je v njem, prav vse … Vonj, petje
ptic, vsa njegova lepota.«
V novi šoli ga po nesreči izgubi,
sošolec Maks pa ji pomaga pri njegovem iskanju in tudi sicer ...
(Vir: www.bralnaznacka.si/index.
php?Stran=43&page=2&bookID=933)

Roy Berocay:
BRCANJE LUNE
V romanu Brcanje lune je glavna
junakinja devetletna Sara, ki si bolj
kot karkoli želi postati – nogometašica.
Da bi se ji velika želja uresničila,
mora kljub podpori prijateljev Gabra in Danija premagati številne ovire doma in med vrstniki. Bo Sara
klonila, kot je nekoč njena mama,
ki si je kot otrok želela postati balerina?
V romanu se na privlačen način
prepletajo številne niti: nogo¬met,
za¬ljubljenost, astronomija, sodobni način življenja, nasilje, razvajenost, sile narave (suša, nevihta,
prihod pomladi), zgodovina (Ko-

FERDO
NI ME, BEREM
lumbovo odkritje Amerike) in cela
gora domišljije.

Sjoerd Kuyper:
HOTEL VELIKI L

(Vir: zalozba-zala.si/?product=brcanje-lune)

Pripoved o dveh posebnežih, ki
sta dovolj bistra, da se zavedata,
kako prva ljubezen skoraj nikoli
ne preživi, a vseeno ravno prav
pogumna in drzna, da poskusita
biti skupaj.
(Vir: www.emka.si/eleanor-in-park/
PR/1968344)

Anna Woltz:
MAVEC

ZA UČENCE
TRETJEGA TRILETJA
Siobhan Dowd: UGANKA
LONDONSKEGA OČESA

Nogomet, podjetništvo in zaljubljenost ... na obali morja na Nizozemskem!
Morda je ta mladinski roman še
posebej privlačen za fante: glavna
oseba je namreč 13-letni Kos, ki se
prebija med najboljše nogometaše,
hkrati pa skupaj s sestrami rešuje
dolgove družinskega hotela in poskuša osvojiti najlepše dekle, kar
jih pozna!

Fic, katere starši se ločujejo, skozi okno opazuje prihajati očeta.
Ta ima na kolesu sestrico s sankami v naročju, in ko pomaha
Fic, izgubi ravnotežje. Pri padcu
sestrici sani poškodujejo prst.
Soseda jim pomaga v bolnišnico, prihiti tudi mama. Fic je na
mamo jezna, zato odvihra iz čakalnice. Napoti se po bolnišnici
in spozna Adama.
Zaplete se v vrsto laži, ukrade
mavec in sproži romantični zaplet med medicinsko sestro in
zdravnikom. Adamu, ki ima svoje
težave, pomaga priznati, da ima
pravzaprav rad bratca, ki je v poporodni negi. In na koncu spozna, da se je čisto zares zaljubila.
(Vir: www.zalozbamis.com/knjiga/
mavec/)

(Vir: www.bralnaznacka.si/index.
php?Stran=43&page=1&bookID=906)

Rainbow Rowell:
ELEANOR & PARK

V ponedeljek, 24. maja, ob 11.32 je
Salim vstopil v kabino Londonskega
očesa.
Ob 12.02 iz nje ni več izstopil.
Izginil je brez sledu. Kot bi izpuhtel.
Kaj storiti, ko zdrav razum odpove?
Ko še odrasli hromijo od slutnje najhujšega? In celo policija tava v temi?
Samo Ted Sparks, 12-letni fant s
hecnimi, a neverjetnimi možgani, bi
s pomočjo starejše sestre Kat lahko videl vzorec v čustvenem viharju
okoli sebe in razrešil uganko Londonskega očesa, ki ga bo pripeljala
do izginulega bratranca Salima.
(Vir: zalozba zala.si/?product=uganka-londonskega-ocesa)

Nikoli se mu ni zdela lepa. Zdela
se mu je kot umetnina, in umetnost naj ne bi bila nujno lepa,
umetnost naj bi v tebi vzbujala
občutke. Ko je Eleanor sedela ob
njem na kavču, se je počutil, kot
bi kdo odprl okno sredi sobe. Kot
bi kdo zamenjal ves zrak v prostoru z novim, izboljšanim (zdaj
z dvojno svežino). Ob Eleanor se
je počutil, kot da se nekaj dogaja. Četudi sta zgolj sedela na
kavču.
Učenci 4. b
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FERDOSKOP
Ta mesec bo popolnoma tvoj. Šolo
boš zaključil/a z veselim obrazom.
S prijatelji boš ponovno zaživel/a
lepe trenutke. Med poletjem boš tudi
poprijel/a za delo okoli hiše in si s tem
nadgradil/a odgovornost.

Tvoje počitnice bodo polne dogajanja,
druženja, sončenja ... Vsak dan bo poseben,
zato ga izkoristi. Poletje te bo pripeljalo do
knjižnice, kjer boš spoznal/a knjige, ki te
bodo popeljale na drugi svet, kar je odlično.
Pred teboj je mesec, ki mu ne bo manjkalo
zabave kot tudi ne avanture. Lepi poletni
dnevi te bodo popeljali v lepoto narave. Poln/
Polna boš samozavesti, zato ti bo poletje
še bolj prijetno. S prijatelji se boš družil/a v
pozne poletne večerne ure.
Si v zelo zagnanem obdobju, kar se bo
najbolj odrazilo v tvojem prostem času. Z
dobrim delom si boš odprl/a veliko vrat,
zažarela bo tvoja dobra lastnost. Tvoji
najbližji bodo navdušeni nad predlogom kje
in kako preživeti počitnice.
Prihaja obdobje, ko boš spoznal/a veliko novih
prijateljev. S svojim smislom za humor boste
skupaj preživeli nepozabne počitnice. Manjši
prepir med prijatelji naj te ne ustavi pri
začrtanem cilju na koncu šolskega leta.

Čeprav si navajen/a vse delati sam/a, bo
zdaj ključnega pomena zaupanje drugim. V
poletnem času boš začutil/a željo po rekreaciji.
S prijatelji boš preživel/a nepozabni čas
dan med počitnicami.

V tem mesecu boš z enim od družinskih članov
vzpostavil/a močno vez. S svojim dejanjem boš
vzbudil/a zaupanje drugim. S pozitivno motivacijo
boš dosegel/a več, kakor si pričakoval/a. Ne tehtaj
preveč!

Spremembe znotraj tebe se lahko kažejo tudi
navzven, zato se ne brani novosti, kot je nova
garderoba ali pričeska. V veliko oporo boš svojemu
najboljšemu prijatelju. Privošči si uživati počitnice.

S svojo pozitivno energijo boš počitnice obarval/a
še lepše, kakor so. Lahko se ti uresničijo nekatere
počitniške želje. Le dovoli si! Loti se čim več različnih
del, s katerimi boš odkril/a svoj skriti talent.

Klub temu da se boš počutil/a dobro in pokal/a
od samozavesti, te lahko preseneti nepričakovan
dogodek. Ob strani ti bo stala družina. Glavo
pokonci in novim počitniškim dogodivščinam
naproti.

Imaš dobro utrjene prijateljske vezi, zato bodo
razumeli tvojo daljšo počitniško odsotnost.
Z gibanjem v naravi poskrbi za svoje zdravje.
Preseneti svoje domače. Izplačalo se ti bo!

V tem mesecu si spoznal/a, da je potrebno za
uspeh in napredek tudi kaj narediti. Pred vrati te
čakajo novosti, vendar vrata je potrebno odpreti.
Zdaj je čas počitnic in sprostitve, jeseni pa z veliko
žlico zajemaj nova znanja.
Nina Jovanović, 9. a

OŠ FERDA VESELA Šentvid pri Stični
Ravnatelj: Janez Peterlin
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