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Praznični december je zagotovo najlepši in najbolj čaroben mesec v letu. Skupaj 

okrasimo smrečico, pečemo piškote, dvorišča okrasimo z lučkami. December je 

mesec druženja s prijatelji in družino. Tudi v šoli je bilo vzdušje zelo praznično. Šola 

je bila lepo okrašena, po hodnikih je dišalo po sveže pečenih piškotih, učenci pa smo 

bili dobre volje, saj smo bili z mislimi že pri praznikih in počitnicah. 

V začetku meseca smo gostili Besedičico, literarni natečaj zgornjesavinjskih osnovnih 

šol. Mesec pa smo zaključili s proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti.  

Zdaj pa ustvarjalno v leto 2020! 
Zala Paulina Brišnik 
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Dogajalo se je …                                            

BESEDIČICA – 16. srečanje mladih literatov 
 
V torek, 3. decembra 2019, na Ta veseli dan kulture, se je v Galeriji Mozirje odvijalo 
že 16. srečanje mladih literarnih ustvarjalcev Zgornje Savinjske doline – BESEDIČICA. 
Le-tega vsako leto prireja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava 
Mozirje v sodelovanju z osnovnimi šolami. To, zdaj že kar tradicionalno srečanje, je 
posvečeno obletnici rojstva našega največjega poeta Franceta Prešerna. Tokratno 
srečanje so pripravili v sodelovanju z našo osnovno šolo ter Osrednjo knjižnico 
Mozirje. Program sta povezovali naši učenki Ajda Oblak in Lina Ujčič Vrhovnik. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svoje znanje, ustvarjalnost pa tudi domišljijo smo učenci zgornjesavinjskih osnovnih 
šol izrazili v obliki različnih proznih besedil in pesmi. Prebrani odlomki nekaterih 
zgodb so bili zelo zabavni in duhoviti. Našo šolo je s svojimi prispevki zastopalo 
sedem učencev: Žana Praunseis, Julija Vrečar, Živa Marolt, Tina Marolt, Lina Ujčič 
Vrhovnik, Hana železnik, Patricija Podvratnik in jaz.  
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Tokratna gostja in strokovna spremljevalka literarnega natečaja je bila mladinska 
pisateljica, kritičarka in urednica Gaja Kos, ki je prebrala vsa dela, ob koncu 
prireditve pa utemeljila oceno besedil, ki so še posebej izstopala.   
 

 
 
Program so popestrile plesalke skupine Migaj z Mojco pod vodstvom Mojce Štancar 
ter učenci naše šole, ki obiskujejo glasbeni krožek pri učiteljici Roziki Kanjir.  
 

Ali Ernecl, 8. a   

 
 

                                        Intervju 

Naklonjenost do branja mi je bila nekako privzgojena 

Gostja letošnje Besedičice je bila Gaja Kos, slovenska literarna kritičarka, 

publicistka in prevajalka. V otroštvu so ji veliko brali, kasneje pa je tudi 

sama veliko brala; v šoli ji je bilo v veliko veselje pisati proste spise in 

sodelovati na natečajih. 

Ste literarna kritičarka in z veseljem bomo prisluhnili kritiki oziroma 

Vašemu mnenju o prispelih besedilih. Še prej pa nam povejte kaj o sebi. 

Delujete na precej širokem področju leposlovja, največ pozornosti pa 

posvečate otroški in mladinski književnosti. V kakšnih vlogah se pojavljate 
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in kaj je tisto, kar vas navdušuje? Zakaj prav otroška oziroma mladinska 

književnost? 

 

Ja, res je, kar nekaj stvari počnem. Ampak kot si že omenila, so vse tesno povezane 

prav z mladinsko književnostjo. Ne vem, ta naklonjenost in navdušenje nad njo izvira  

verjetno že iz otroštva.  Spet pa me je to področje začelo zanimati v času študija. 

Takrat sem spet začela veliko brati mladinsko literaturo in enostavno se mi zdi, da je 

v teh besedilih toliko ene nove domišljije. Da so v bistvu najboljša, tako virtuozno 

napisana. Pri slikanicah in ilustriranih knjigah so tu potem  še seveda ilustracije tiste, 

ki me vsakič znova, če so dobre, očarajo. Tako da sem si to lepo področje 

književnosti izbrala tudi za svojo poklicno pot.  

Delujem pa kot urednica, kot literarna kritičarka, tu in tam napišem kaj svojega in 

občasno tudi kaj prevedem iz angleščine v slovenščino. 

 

 
 

Vrniva se v čas, ko ste obiskovali osnovno šolo. Kakšen odnos ste imeli do 

književnosti? Je morda že takrat kateri od pisateljev ali pesnikov vplival na 

Vas? 

 

V osnovni šoli sem veliko brala. V bistvu mi je bila ta naklonjenost do branja nekako 

privzgojena. Že od malega sta mi tako starša kot babice in dedki  brali in 

pripovedovali. Že kot majhen otrok sem odraščala ob raznih pravljicah in zgodbah in 

ob  grški mitologiji, ker se je moja mama s tem ukvarjala. Težko bi rekla, da me  je 

že takrat kak avtor zaznamoval. Takrat še seveda nisem vedela, da se bom kasneje  

ukvarjala z otroško oziroma mladinsko književnostjo. Ampak sem pa seveda imela 

priljubljene avtorje oziroma knjige. Med njimi  mogoče ena, ki mi še zdaj vsake toliko 
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časa spremlja, to je Medved Pu. Pa še Pika Nogavička  in pa mogoče manj znana 

Mary Poppins. To so recimo knjige, ki sem jih brala kot otrok. K nekaterim sem se še 

kasneje vračala, k nekaterim tudi študijsko, in še zdaj jih rada vzamem v roke. 

 

V prvi vrsti ste torej kritičarka in urednica. Tu pa tam pa napišete tudi kaj 

svojega. Kakšni so bili Vaši pisateljski začetki? Kdaj ste začutili potrebo po 

pisanju? 

 

Moji začetki so bili na neki način v osnovni šoli. Takrat sem se zelo veselila, kadar je 

bila prilika pisati proste spise. Tudi na nekaterih natečajih sem sodelovala. V nekem 

obdobju je to moje pisanje malo zamrlo oziroma je bilo na pavzi. Potem pa se mi je 

pred kakimi petnajstimi ali pa dvanajstimi leti, niti ne vem natančno, na neki deževen 

dan porodila neka ideja,  in sicer za Grdavše. In takrat sem počasi to idejo o nekih 

likih, ki obožujejo deževno vreme, skakanje po blatnih  lužah, ki imajo za naš okus 

grde razvade  in navade, začela  premetavala po glavi sem in tja. Ko sem jih znala 

postaviti v neke situacije, ki bi bile malo zabavne, potem sem se usedla za računalnik  

in brez kakršnihkoli ambicij začela to pisati. In takrat je nastalo pet zgodbic, ki pa so 

za nekaj naslednjih let ostale na varnem v računalniku. Potem pa je naneslo, da so 

me na založbi povprašali, če sama kaj pišem.  In nisem niti takoj rekla, da ja, ker 

sem bila v dilemi. Prvič,  ali je sploh dovolj dobro, da komu pokažem, in ali je 

pametno, da mešam vlogo urednice in literarne kritičarke  z avtorskim delom.  

Ampak na koncu sem si po vzgledu nekaterih kolegov, ki jih zelo spoštujem in so tudi 

nekako v različnih vlogah,  odgovorila, da mogoče to ni ovira. In potem sem tudi 

poslala  te zgodbe na založbo, kjer so jih zelo odprto sprejeli in dejansko je potem 

nastala moja prva ilustrirana knjiga Grdavši.  Potem je pa ta nuja po pisanju, veselje 

do pisanja bom rekla, kar raslo.  In vsake toliko časa je nastalo kako novo besedilo in 

vsake toliko časa iz kakega besedila tudi knjiga.  Tu pa tam pa se kakšne zgodbice 

objavljajo v reviji Ciciban. 

 

Kako pri Vas teče proces pisanja? Ali o zgodbi razmišljate tedne vnaprej ali 

preprosto sedete za računalnik in zgodbo gradite sproti? Imate kakšen 

nasvet za tiste, ki bi se želeli bolj resno ukvarjati s pisateljevanjem? Morda 

tudi za učiteljice oziroma mentorice, kako naj nas usmerjajo? 

 

Jaz definitivno nisem ena izmed avtorjev oziroma avtoric, ki so se sposobni usesti za 

računalnik in napisati zgodbo. Meni se mora najprej poroditi ideja v glavi, kar me 

lahko doleti kadarkoli, na izletu v hribe, na kolesu, medtem ko jem kosilo, res 

kadarkoli. Ali pa včasih tudi ko berem kaj in se mi v branju porodi neka čisto druga 

ideja. Ampak ravno to, kar sem brala, to je bil nekakšen sprožilec. In potem tudi 

običajno traja kar nekaj tednov, da jaz samo v glavi razmišljam o likih, o nekih 

situacijah, v katere bi jih lahko postavila, o kakšnem preobratu v zgodbi. Včasih 

slišim dialoge. In potem ko že imam kar nekaj tega materiala v glavi, šele takrat se 
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usedem za računalnik in začnem pisati. In tudi potem ne gre vedno vse po načrtu, 

ampak  me velikokrat sama zgodba kar odpelje na neke nove poti, kar je strašno 

zanimivo. Včasih so te poti prave, včasih ne, veliko je pritiskanja na gumb briši. Tudi 

potem ko zgodba dobi neko obliko, neko glavo in rep, potem jo nekaj časa pustim pri 

miru. Potem se k njej vračam in jo pilim, dodajam, jemljem, popravljam dialoge. Jaz 

sem tak počasen avtor, pri meni ta proces kar traja. 

Če odgovorim še na vprašanje o nasvetih. Moj prvi nasvet bi bil, da čim več berete. 

Ker na ta način dobite tudi pregled nad tem, kaj je že napisano, kaj si je kakšen 

avtor pred vami že izmislil. Drugi nasvet bi bil recimo, ko pišete dialoge, poskusite si 

jih na glas prebrati, tako boste kar hitro videli, ali funkcionirajo ali ne. To jaz recimo 

pri svojih tekstih pogosto počnem. Sedim za računalnikom in potem tisto, kar 

napišem, poskušam prebrati in mogoče tudi odigrati. Potem hitro vidim, kje se zatika, 

kjer ne zveni preveč prepričljivo, in potem pač skušam popraviti. Tretji nasvet pa bi  

bil, da naj imajo vaše zgodbe kakšne posebne preobrate, tako da bralca malo 

presenetite in vržete iz tira. 

 

Pa se dotakniva še literarnih prispevkov letošnje Besedičice. Žal nam čas 

ne dopušča, da bi lahko slišali nekatera besedila v celoti. Vi pa ste med 

prebiranjem imeli to možnost. Kako bi jih ocenili? 

 

Moram reči, da sem bila res pozitivno presenečena. Iz besedil se vidi, da vsi avtorji 

berejo, marsikdo je v bistvu v svoji zgodbi uporabil že obstoječe klasične literarne 

junake, ki jih je postavil v čisto nove situacije in jim dal čisto nove naloge in vloge. 

Tako da je kar nekaj besedil, ki so se zelo spretno in zanimivo poigravala z nekimi 

obstoječimi junaki in vzorci. Nekateri pa so seveda zastavili čisto svoje like in jih tudi 

postavljali v neke domiselne situacije. Moram reči, da so bili v večini besedil dobri 

dialogi, so bila zabavna, avtorji in avtorice znate zelo slikovito in zanimivo opisovati 

dogajališča. Marsikdo je poskrbel za kak poseben preobrat, tako da je do mene prišel 

res en kupček zelo različnih besedil, ki jih je bilo vse po vrsti zelo zanimivo brati. 

Tako da čestitam vsem. 

 

Zaupana Vam je bila tudi naloga, da izmed vseh prispelih besedil izberete 

tista, ki so Vas najbolj prepričala. Gospa Gaja, tudi Vi ste sodelovali na 

raznih natečajih in prejeli nekaj priznanj  in nagrad. Kaj Vam pomenijo te 

nagrade? 

 

Vsaka nagrada je predvsem dobra spodbuda in motivacija za naprej. In jaz sem bila 

vsakič vesela tega priznanja, tega spoznanja, da še nekdo misli, da delam dobro. In 

vsakič mi je bila to spodbuda za novo delo, nov zagon.                                                                                                        

Ajda Oblak, 7. a  
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                                          Intervju 

Maruška Poček, učiteljica angleščine 

 

V letošnjem šolskem letu se je učiteljem na naši šoli pridružila nova 

učiteljica. Ker bi jo radi bolje spoznali, smo jo prosili za pogovor.  

 

Od kod prihajate in kako to, da ste 

se odločili za službo v Mozirju?  

Prihajam iz Celja. Za službo v Mozirju 

sem se odločila zato, ker raje poučujem 

v manjšem kraju kot v mestu. To je 

glavni razlog. 

 

Ali ste, preden ste prišli k nam, 

poučevali še kje drugje?  

Poučevala sem fakultativno angleščino v 

Domžalah,  angleščino pa sem 

poučevala v Franciji. 

 

Kaj je vplivalo na vašo odločitev za 

študij jezikov?  

Za študij jezikov sem se odločila zaradi 

ljubezni do tujih jezikov in književnosti. 

 

Ali ste se izobraževali tudi v tujini?  

Nisem se prav izobraževala v tujini, sem 

pa v času študija že delala v tujini, v Franciji, in sicer sem na dveh šolah poučevala 

angleščino. 

 

Kaj najraje počnete v prostem času in s kom ga preživljate?  

Prosti čas preživljam z družino. Najraje gremo na sprehod ali na igrišče. Če pa imam 

čas zase, pa rada berem ali pa se ukvarjam z jogo ali s kakšnim bolj umirjenim 

športom. Rada delam tudi kaj takega, kar je povezano z ročnimi deli. 

 

Kako pa se počutite na naši šoli? 

Na šoli se počutim zelo dobro in zelo lepo ste me sprejeli. 

 

 

Julija Vrečar in Žana Praunseis, 6. b 
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                                           Domišljija ne pozna meja 

BOŽIČNA PRAVLJICA 

Liza je bila majhna deklica, ki ni verjela v čudeže tako kot ostali otroci. Mislila je, da 

so čudeži le izmišljotine ter da čudežna bitja, kot so Božiček in vile, ne obstajajo.  

Nekega decembrskega dne se je sprehajala po nabrežju Savinje in pot jo je zanesla v 

Mozirski gaj. Bilo je temno in takoj ko je vstopila v pisano obarvan Mozirski gaj, so z 

neba začele padati drobne snežinke.  

Ni vedela, kaj jo je tako pritegnilo na tem 

Mozirskem gaju. Morda več kot milijon 

svetlečih pisanih lučk zaradi katerih je čutila, 

da jo neka nadnaravna sila vabi na ogled. 

Stopala je po Gaju in imela občutek, da je 

prišla v drugo dimenzijo.  

Slišala je ljubke, tihe glasove, ki so se 

pogovarjali, vendar okoli nje ni bilo nikogar, le 

ona sama je počasi hodila po potki. Slišala je 

zven cerkvenih zvonov. Prišla je do cerkvice 

starinskega videza, ki je oddajala sproščenost, 

toploto, domačnost ...  

Nadaljevala je pot in prispela do začaranega 

vrta. Najprej je mislila, da je to le še en 

navaden vrt, ko pa je močneje napela oči, je opazila, da se za grmovjem nekaj 

premika. Stopila je bližje in za grmovjem zagledala zajčka, s popolnoma belim 

kožuščkom. Pogledala je okoli sebe in kar naenkrat je bilo po celem vrtu polno živali. 

Med njimi je opazila prikupne pingvine, ježe, medvede, ki so spokojno hodili po vrtu. 

Liza se je čudila lepoti ter čarobnosti pravljičnega vrta.  

Preden se je zavedala, je prispela na 

drugo stran. Tam pa je zagledala vile. 

Prave pravcate vile. Plesale so in pele 

z najlepšimi glasovi, kar jih je slišala. 

Oblečene so bile v prelepe svetleče 

obleke in drobne čeveljce. Vile ji niso 

hotele nič hudega, vendar je Liza 

vseeno zamenjala smer in nadaljevala 

pot po vrtu. Ugotovila je, da ji vile 

sledijo. Ni se jih bala, čeprav ni 

mogla razumeti njihovega pogovora. 

Vile so si med seboj nekaj šepetale, 
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Liza pa je le stala in 

poslušala. Kmalu pa 

so se vile obrnile 

proti njej ter za njo 

pričarale veliko 

mavrico, skozi katero 

je videla visok stolp.  

 

Liza je stopila skozi 

mavrico in prispela 

do stolpa. Povzpela 

se je nanj. Pred njo se je razprostrl pogled na milijon lučk, ki so mavrično svetile v 

temni noči. Imela je občutek, da se Gaj pripravlja na prihod nečesa čarobnega. 

Takrat pa je v daljavi opazila Božičkove sani, ki so lahkotno drsele po zraku ter 

pristale na travniku.  

Tiho se je spustila s stolpa. 

Po celotnem Gaju se je 

zaslišala božična glasba in 

vile so začele plesati. 

Božiček je stopil s sani ter z 

majhnim paketom v roki 

stopil do Lize. V njene 

premrznjene roke je položil 

zavito darilo, potem pa se 

vrnil na sani ter izginil tako 

hitro, kot se je prikazal.  

 

Liza se najprej ni mogla niti premakniti, nato 

pa je odprla darilo in v njem zagledala božično 

kapo z lučko, ob njej pa listek, na katerem je 

pisalo:  

»Nosi to kapo v mrzlih zimskih nočeh ter 

vsakič, ko boš pomislila, da čudeži ne 

obstajajo. Lučka pa ti bo vedno kazala pravo 

pot, kamorkoli boš šla.« 

 

 

 

Če bi tudi vi radi doživeli božično bajko v Mozirju, se sprehodite skozi Gaj, napnite oči 

in ušesa ter doživite čarobnost božiča. 

Besedilo:Patricija Podvratnik, 8. b 

Ilustracije: Matic Irman Kolar, 6. b 
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                                           Priporočamo  

Igor Karlovšek: PREŽIVETJE 

Preživetje je še eno odlično delo Igorja Karlovška, ki nas tokrat preseli v Kočevske 

gozdove. Zgodba se odvija večinoma med poletnimi počitnicami, ob katerih bi večina 

učencev pomislila na morje, zabavo in druženje s prijatelji. Toda 16-letni Simon se 

odloči svoje počitnice preživeti drugače. Odkar se je njegova smučarska kariera 

prehitro končala zaradi tragične nesreče, imata Simon in njegov oče le redko dober 

odnos. Simonov oče se stežka sprijazni, da Simon nikoli več ne bo profesionalno 

smučal, zato se Simon odloči, da bo očetu svoj pogum dokazal tako, da bo poletne 

počitnice, brez kakršnegakoli orodja ali 

hrane, sam preživel v kočevskih gozdovih. 

Ko tudi mama po dolgem pregovarjanju 

popusti, se Simon odpravi dogodivščinam 

naproti. Ampak narava je nepopustljiva 

nasprotnica in Simonu ne uidejo ne lakota 

ne žeja in ne strah pred neznanim. Stvari se 

le še bolj zakomplicirajo, ko se v gozdu 

pojavi 12-letna Janja, ki so jo ugrabitelji 

pripeljali v kočo, kjer bi zanjo zahtevali 

odkupnino. Ko jim Janja uspe pobegniti, 

naleti na Simona. Ta jo reši pred  

ugrabiteljema, ki Janjo in Simona 

zasledujeta s psoma in profesionalnimi 

tehnološkimi napravami. Ali je tokrat narava 

na Simonovi strani, pa si preberite sami.  

Meni je bila knjiga všeč, saj je pisatelj vanjo 

odlično zajel kriminalni zaplet in dodal še 

družinsko zgodbo. Ta knjiga bo všeč vsem, 

ki imajo radi preživetje v naravi, akcijske zgodbe in ob branju adrenalin v krvi.  

 

Patricija Podvratnik, 8. b 

 

 

 


