NAŠA MISEL
Šolsko glasilo Centra IRIS za slepe in slabovidne
Letnik XLVI, št. 1, leto 2018
Tema številke: ČE BI ....

NASLOVNICA V BESEDI
Letošnja tema Naše misli je tako pogosti in znani "Če
bi". Za naslovno sliko smo izbrali fotografijo pisanega
odpadlega drevesnega listja. Listje simbolizira življenje,
rast in minljivost, pa najsi gre za ideje, dejanja ali
človeka samega.
Oblika, ki se ponavlja od lanskega leta, sta dva kroga
oziroma obroča. Vidi se ju zgolj en del, po celotnem
levem robu naslovnice. Spodnji je obarvan svetlo zeleno,
zgornji pa svetlo modro.
Napis je v temno modri barvi. Pod njim so podatki o
letniku in zaporedni številki šolskega glasila.
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ČEBIBIL UVODNIK

Če bi se še enkrat pritepel na ta svet, bi šel po slično
zmedenih stopinjah, na novo bi se potopil v podobne
kaose vsakdana, visoko šolan tat hipov bi si zopet
nakradel polno malho svetlih ničev. Mogoče bi že v
drugo padel s košarkarskega koša in se v tretje znašel
na hecnem uredništvu Naše misli, ampak prav gotovo bi
bilo spet vse sijajno in bleščeče in najčudovito. Še
dobro, da obstajajo v življenju samo dobre možnosti.
Tako kot obstajajo samo dobri šolski časopisi. Uživajte v
tem, naslednje leto se bomo posvetili stoletnici naše
šole. Tako mladostni, pa taka leta na grbi, kaj šele bo!
urednik Grega
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Del nasmejane ekipe Centra IRIS: Tadeja, Janja,
Tara, Ana in Anja z jagodami.
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ČE BI …
VESOLJE MOŽNOSTI
Če bi bil kuža, bi lajal.
Če bi bil zajček, bi kosil travo.
Če bi bil trava, bi rastel.

Avto z luno, Anej Rožman, 3. razred OŠ Kapela
DIREKTOR
Če bi bil direktor našega zavoda, bi naredil red. Poskrbel
bi, da ne bi bilo, tako kot je. Izboljšal bi komunikacijo
zaposlenih. Dal bi več besede dijakom. Pestrost
prehrane bi bila bolj široka. Utrdil bi vezi med srednjo in
osnovno šolo, imeli bi več skupnih dejavnosti. Od dijakov
ne bi zahteval samo šolskega znanja, poudarek bi bil
tudi na praktičnem učenju za življenje. Geslo naše hiše
bi bilo: »Sledi svojim sanjam!« Prakso bi prilagajali glede
na dijakove zmožnosti in želje.
Papir vse prenese, jaz in vi pa tudi veliko.
revolucionarni Blaž Romih, CIRIUS Kamnik

6

ČE BI BILA SLAŠČIČARKA
Če bi bila slaščičarka, bi pekla najboljše slaščice v
Žalcu. Že od malih nog si želim peči slastne dobrote.
Kljub temu, da ne jem tort, pa bi jih rada ustvarjala.
Zaupala vam bom babičin slasten recept za babičino
dobroto v eni od drugih številk.
sladka Eva Vignjević, OŠ Žalec

Evini doughnuts-i
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MAČKA
Če bi bila mačka, bi pojedla podgano ali miš. Če bi bila
moja koža ROZA, bi bila zelo vesela. Grega je zelo
dober do mene. Neskončno imam rada mojo mamo.

Foxy and Mingle

Freddy Bannie
ustvarjalna Gaja Elizabeta, OŠ Koper
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ČE BI ...
Če bi bil neviden. Bi jezil ljudi ki jih ne maram. Vedno bi
zmagal pri skrivalnicah. In pri lovljenju me ne bi videli in
prišel bi za njegovim hrbtom in ga ulovil. Ter strašil ljudi.
To bi bilo zanimivo.

Raketa v vesolju in Nevidnost
Če bi bil ptič, bi letel po vsem svetu. Živel bi v kakšni
hiši. Raziskoval bi nebo in poizkusil kakšen okus ima
oblak. Kakal bi na glave ljudi, ki me naženejo stran. To bi
bilo zelo zanimivo.
Če bi imel raketo, bi šel z njo v vesolje. Šel bi na luno. in
našel svoj planet. Imenoval bi se planet Gašper. Ta
Planet bi bil večji od sonca. To bi bilo zanimivo.
Če bi bil pes, bi jedel kosti in napadal tiste, ki bi me jezili.
Bil bi pasme zlati prinašalec. Živel bi v veliki uti. In
napadal mačke. Bil bi prijazen do svojih lastnikov. To bi
bilo super.
Če bi bil sendvič, bi v sebi imel: pleskavico, čebulo,
paradižnik, kečap in majonezo. Bil bi visok 10 cm in širok
10 cm. Tisti, ki bi me pojedel, bi bil takoj sit. In bi hotel še
enega. To bi bilo super.
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Če bi bil delfin, bi raziskoval oceane. Iskal stare
potopljene ladje. In plaval zraven ladij. Šel bi k obali in
ljudje bi me hranili. Skakal bi iz vode v vodo. To bi bilo
super.
Če bi bil vesoljec, bi imel svoj planet. Tam bi bil jaz kralj.
Vsi bi me ubogali in vsi bi se me bali. Imel bi svoj NLP. Z
njim bi šel na Zemljo in strašil ljudi. To bi bilo smešno.
Če bi bil super junak, bi imel moč, da bi lahko premikal
stvari s mislimi. Pomagal bi ljudem, ki potrebujejo
pomoč. Vsi bi me oboževali. Ime bi mi bilo super
Gašper. V resnici se to lahko zgodi v domišljiji ali v
sanjah.
Če bi bil risanka, bi bila zelo smešna. V njej bi bilo veliko
domišljije. Nastopali bi risani junaki. Imenovala bi se
Ekipe, ker bi iz več risank prišli junaki in se razvrstili v
skupine. Tekmovali bi v igrah. Upam, da če bi to risanko
naredil, bi jo kdo gledal.
Če bi bil lenivec, bi lenaril ves dan. Ležal bi na drevesu.
In veliko bi spal. Živel bi v džungli. Bil bi velik in močan.
Plezal bi od drevesa do drevesa, seveda počasi. To bi
bilo zanimivo, a vem da se to ne bo zgodilo, ker sem
človek.

Zmajček in Ptica
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Če bi bil lev, bi bil kralj živali. Bil bi zelo močan. Vsi bi se
me bali. No, to bi bilo zanimivo, a jaz raje ne bi srečal
leva, ker so nevarni.
Če bi bil gradbinec, bi gradil stavbe, hiše ... Uporabljal bi:
žerjav, kopač, buldožer ... To bi bilo zanimivo. A če bi bil
jaz res gradbinec, bi naredil svoj dvorec.
Če bi bil klovn, bi zabaval otroke. Oblečen bi bil v
rumeno kratko majico in zelene hlače, imel bi tudi
skodrano frizuro in rdeč nos. Vozil bi se na kolesu z
enim kolesom. Upam, da bi bil otrokom všeč.
Če bi bil koledar, bi zamenjal mesece. Po vrsti bi šli tako:
maj, junij, julij, avgust, april, marec, september, oktober,
november, december, februar in januar. Vsi bi bili
sigurno zmedeni. A to na nek način ne bi bilo zanimivo,
ker bi morali vsi kupiti nove koledarje.
razpisal in razrisal se je Gašper Fric
ČE BI

robot z liziko
Če bi se mi vse uresničilo in bi bilo življenje lažje, bi bilo
boljše, kot da se mučiš, ko računaš in rešuješ naloge.
Meni se zdi, da je tako življenje zelo zelo zelo lažje.
Zato, ker lahko ostaneš doma namesto v šoli.
na dom navezani Lukas Jurjec, Koper
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ČE BI JAZ BILA ODRASLA
Če bi jaz odrasla bila,
bi o vsem odločala.
Mamica morala bi v šolo hoditi,
jaz pa se v službo voziti.
Očka na igrišče hodil bi,
bratec pa posle sklepal bi.
Jaz nakupovati bi hodila,
otroke pa spat spodila.
Zjutraj bi se zbudila,
kavo popila,
se v pisarno napotila,
kjer od šefa povišico bi dobila.
To res lepo življenje bi bilo,
a tudi otrok je biti lepo.
z vsem zadovoljna Luna Kotnik, OŠ Slovenj Gradec
ČE BI BIL UČITELJ
Če bi bil učitelj, bi učil razredni pouk. Če bi imel pravo
blagajno, bi prodajal vse izdelke. Če bi imel mačka, bi se
z njim igral celi dan. Če bi bil mačka, bi rad praskal na
praskalniku. Če bi bil ribič, bi lovil ribe. Če bi bil nevidni
človek, bi lahko vsem ljudem ukradel velike vrednosti,
ukradel bi nakite, denar, zlato, osebne številke in avte ter
avtobuse. Če bi bil koza, bi dajal mleko. Če bi bil gasilec,
bi gasil velike, velike požare. Če bi bil policist, bi poredne
ljudi vrgel v zapor. Če bi bil avtobus, bi prevažal potnike.
Če bi bil drevo, bi stal v parku. Jeseni bi listje metal na
ljudi. Spomladi bi mi zrasli novi listi. Če bi bil ptica, bi
12

letel po celem svetu in si ga ogledoval. Če bi bil muca, bi
bil pri mojemu najljubši/em lastniku/ci. Če bi bil učitelj, bi
učil razredni pouk in se kregal na ne pridne učence. Če
bi bil haski, bi se metal po snegu in cartal pri svoji
lastnici.

obraz
potoval je Marko Palčič, 3. razred, OŠ Ptuj
ČE BI
Opica Janja rada je banane. Spraševala se je, kaj bi bilo,
če bi zmanjkalo banan. Nekega dne se je to res zgodilo.
Res je zmanjkalo banan. Z mamo sta se preselili
drugam. Tam sta bili samo dve banani. Dovolj za
preživetje. Rekli sta si: dovolj! To ni dovolj! Rabiva več
banan! Prodali sta vse reči ki sta jih še imeli. Potem sta
zaslužili 1000 evrov. Tako sta živeli dolgo časa.
banananjam Metka Novak, OŠ Koper
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ČE BI BIL VOZNIK
Jaz bi rad postal voznik. In bi se rad naučil voziti avto.
Če ne bi bil slep. Ampak sem slep. Jaz bi rad imel zelo
hiter avto. Ampak bom moral zaslužiti nekaj denarja.
Lahko bi imel kamion. V kamionu bi vozil napolitanke,
hruške – to je sadje. Vozil bi robo in predmete in včasih
pa tudi napolitanke. Po Avstriji, Nemčiji, Franciji.
Razveseljeval bi ljudi, ki bi jedli napolitanke.
napolitankasti Nejc Plajnšek, Center IRIS
ČE BI MUCA
Hodila bi po 4 nogah. Mijavkala bi in predla. Lovila bi
ptiče. Jedla bi brikete. Spala bi na svoji posteljici. Igrala
bi se z različnimi igračkami. Pola bi mleko. Rada bi se
veliko igrala zunaj.
Nives Jeršič s krempeljci, 6. razred
ČE BI BIL PREDSEDNIK
Bi ukinil šolo za vedno. Otroci bi se učili od svojih
staršev.
jasno in glasno je povedal Rožle Verbič, OŠ Celje
ČE BI BILA MAČKA
Zjutraj prvi sončni žarki potrkajo na okno. Ampak
gospodarica še vedno spi. Jaz pa sem že nadvse zgodaj
budna. Gospodarica pripravi zajtrk. Ko je vsa družina za
mizo, začnem mijavkati. Gospodarica mi natrese brikete
v posodico. Celo dopoldne se zunaj igram z njeno
hčerko. Potem napoči čas kosila. Po kosilu gledam
skupaj z njeno hčerko televizijo. Napoči čas večerje. Po
večerji spet gledam skupaj z njeno hčerko televizijo.
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Potem se odpravim na svojo blazino in zaspim. Vse do
jutranje sončne zarje.

To je muca Čopa, taka muca bi bila jaz.

druga maca
puhasta Isabella Škorjanec, OŠ Ormož
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DJ
Če bi bil DJ, bi šel DJ-jat na različne zabave lepih punc.
Šel bi tudi na različne turneje po Slovenji in po celem
svetu. Vrtel bi glasbo tudi za domače. Vrtel bi domačo
glasbo in Hrvaško. Zaslužil bi okoli 80 000 €. Imel pa bi
tudi družinsko hišo v velikem mestu z družino.

rola Tadej Banfič, Center IRIS
ČE BI BILA PEVKA
V življenju bi bila najraje pevka. Če bi bila pevka, bi
nastopala v Sloveniji in tudi drugod po svetu. Človek
uživa in z veseljem opravlja tisti poklic, katerega bi
opravljal tudi zastonj. Pela bi na velikem odru. Prepevala
bi najraje pesmi od Čukov in Tanje Žagar. Če bi bila
pevka, bi imela zavezane čevlje, saj bi me vsi gledali.
Oblečena bi bila v lepe obleke in obute bi imela najlepše
čevlje. Prepevala bi narodnozabavne pesmi. Med
prepevanjem bi tudi plesala. Imela bi najboljši mikrofon.
Če bi bila najboljša pevka, bi bila zelo slavna in bi me vsi
poznali. Imela bi zelo velika zvočnika. Da bi postala
dobra pevka, se tudi že pripravljam, saj veliko pojem, ati
pa igra harmoniko.
Mislim, da bo kmalu prišel čas, ko ne bom več rekla: „Če
bi bila," ampak jaz sem odlična pevka.
nadobudna zvezdica Klara Podobnik, Center IRIS
16

Ne boji se mac, Tia Križovnik
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ČE BI PRIŠLA KLARA NA OBISK
Zelo bi bil vesel, če bi Klara prišla k meni na obisk.
Pokazal bi ji svojo sobo. Poslušala bi Čuke in zaigral bi ji
na harmoniko. Potem bi šla z Jodo na sprehod do
čebelnjaka. Na poti bi verjetno srečala prijatelja Anžeta.
Skupaj bi se igrali. Potem bi imeli piknik. Otroci bi pekli
koruzo, hrenovke in penice.
Če bi prišla Klara k meni na obisk, bi se zelo zabavala.
nežni Tian Kovačič, Center IRIS
ČE BI BILA PES
Če bi bila pes, bi bila KODER in bi imela prijazne
lastnike, ki bi me klicali Pikec . Želela si bi ROZA tenis
žogico za igranje. Če bi potovala, bi imela svoj pasji
kovček. V kovčku bi imela IGRAČE: žogo, kost in
plišasto igračo. Jedla bi meso, prigrizke in brikete. Pila bi
pa samo vodo.
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KAJ BI, ČE BI BILA KLOVN
Če bi bila klovn, bi imela zelo velike čevlje in rdečo
lasuljo, jedla in pila ne bi nič, saj sem klovn. Tudi ljudi bi
zabavala.

Svojo stran si je zaslužila Ula Uduč, Maribor
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VRTILJAK
Vrtiljaki so lepi. Tudi črni maček bi rad šel na vrtiljak. Na
vrtiljaku so tudi konji. Na vrtiljaku je glasba.
Deli mojega telesa so: rebra, prsi, kosti, meso, mišice,
srce, možgane, lobanja, uho, nos, usta, grlo, roke, noge.
Stric Matevž, Ana in Marko so ob potoku. Stric lovi ribe.
In Marko spuščata papirnate ladjice. Voda jih hitro
odnaša.
MOJ RAZRED

Žan, Arabija, Luka, Marko, Jana, Teja, Doroteja. Učimo
likovno. Gledamo sesalce.
po navdihu Vanja Ribič, Maribor
ČE BI IMEL SESTRO
Če bi imel sestro
bi te ljubil bolj kot sestro
Če bi imel vse zlato sveta
bi ti ga zagnal k nogam
Če bi imel harem
bi bila moja najdražja.
Jacques Prevert se je zopet zatreskal kot prvošolček
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SPISI KAR TAKO
JAN
Jan Oblak je najboljši slovenski nogometni vratar. Rodil
se je 7. 1. 1993 v Škofji Loki. Z nogometom se je začel
ukvarjati pri vstopu v šolo. Začel je pri škofjeloškem
klubu NK Ločan in se nato kmalu preselil k Olimpiji.
Potem je 14. 6. 2010 podpisal pogodbo z Benfico. Po
uspešni sezoni leta 2014 je za 16 milijonov evrov
podpisal 6 letno pogodbo z Atleticom iz Madrida. S tem
prestopom je postal peti najdražji vratar v zgodovini
nogometa, najdražji Slovenec vseh časov ter najdražji
vratar v zgodovini španske lige. Prav tako je vratar v
slovenski reprezentanci.

Jan Oblak
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LEO
Rodil se je 24. 6. 1987 v Rosariu v Argentini kot treti
otrok v družini. Trenirati je začel pri šestih letih. Pri
njegovih desetih letih so odkrili, da mu primanjkuje
rastnega hormona. Pri Barceloni je od leta 2000. Tam je
začel igrati kot mladinec, kot član pa leta 2003. Leta
2012 je dobil pokal za najboljšega strelca v letu. Prislužil
si ga je s 120 goli. Prislužil si je tudi pet zlatih žog.
nogometni Tim Zemljič, Maribor
BESEDE NA ČRKO U
Moje besede na črko "u": umivalnik, ura, uta, uho, uhan.
Moje besede na črko "r": riba, rama, roka, rokavice,
rokav, raca.
črkuje Anej Černec, 1. razred
KAKO JAZ VIDIM
Moj pogled na svet je pester. Gledam ter se čudim in
držim za glavo. Dogajajo se presenetljive, zaskrbljujoče
ter nenormalne reči. Od begunske krize dalje vidim, da
se ljudje ne sekirajo toliko, kot opisujejo mediji. Tisti, ki
razume ta svet, si zasluži Nobelovo nagrado za mir. Za
tako stanje so krivi politiki. Posodil bi jim moje oči. Za
razum in preudarnost pa bi postavil visoko ceno. Na
našem planetu je preveč navlake, ki obremenjuje ljudi.
Pri čiščenju navlake ne bi pomagal niti Vanish.
Predlagam, da se vsi preselimo na Mars.
ta pametni Blaž Romih Romči, CIRIUS Kamnik
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NIKOLI NI ZADOSTI ZNANJA
Učiva se postavljati vejice. Nauči se tudi ti. Je zelo
enostavno. Zapomni se le: pred ki, ker, ko, da, če vejica
skače.
Enjini primeri:
To je moja prijateljica, ki živi v Ljubljani.
Pridem, ko končam.
Doma se, ker sem prišla iz šole.
Pridi, da te objamem.
Vesela sem, če me kdo pohvali.
Maksovi primeri:
To je prijazna učiteljica Irena, ki se veliko smeji.
Ko je nevihta, so lahko tudi strele.
Vesel sem, ker bodo počitnice.
Seveda, da dam!
Jezen sem, če mi kdo nagaja.
vejičasta Enja Čopi in Maks Veselič, 2. razred
MATEMATIKA
Matematika je kul,
matematika je ful.
Matematika je "ne vem",
zato potem kar domov grem.
Matematika je problem,
zato večkrat prav nič ne vem,
vsako stvar komaj izvem.
Ko pa se nekaj naučim,
ves vesel domov odhitim.
raje rima kot računa – Ivana Ferjan, 5. razred,
s sošolkami Davido, Doro, Lano in Zalo
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DVA JEDRNATA SPISA
Moj sanjski dan
Na moj sanjski dan bi se sproti domišljala, kaj bi počela.
Zakaj ne maram pisati spisev
Ker morajo biti dolgi, ker so dolgočasni, ker jih pišemo
za oceno, ker malokrat pišem 5, ker jih pišemo takrat, ko
mi ne paše.
lapidarna Eva Vignjević, OŠ Žalec

Elena Šabanović, Maribor
SHOWDOWN
Od 8. 12. do 10. 12. 2017 je v Centru IRIS potekalo
šolsko prvenstva Slovenije v showdownu.
V petek 8. 12. ob 16.00 h so se zbrali bivši in novi dijaki,
ki so se prijavili na tekmovanje. Igralci showdowna so
bili: Denis Repa, Toni Perić, Peter Zidar, Aleksander
Sabo, Tanja Oranič, Denis Detiček, Darijan Jermol,
Matija Bregar, Leon Rojko, Uroš Pleskovič, Antun
Smerdel, Uroš Bibič in Danijela Cizelj. Ob 16.30 h so
imeli žreb za tekmovanje pod vodstvom organizatorja,
Gašperja Tanška.
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Igralo se je v posamični in ekipni konkurenci. V
posamezni konkurenci, so bili igralci izžrebani v 2
skupini, kjer je igral vsak z vsakim v skupini. Nato pa
naprej na izpadanje do finala.
V ekipni konkurenci, pa so bili igralci izžrebani v štiri
ekipe. Potem, ko smo z žrebom v telovadnici končali, je
do 21.00 h potekalo tekmovanje (vmes je bila še
večerja).
Igralo se je na dveh showdown mizah. Ena je bila v
šolski telovadnici, kjer je sodil učitelj Gašper Tanšek.
Druga miza je bila na hodniku v tretjem nadstropje šole.
Tam je sodila učiteljica Anja Pečaver.
V soboto 9.12. 2017 so v Centru IRIS v šolski telovadnici
in na hodniku v tretjem nadstropju v showdownu
tekmovali od 9.00 h. V telovadnici je sodil učitelj Gašper
Tanšek. V tretjem nadstropju pa je sodil učitelj Grega
Hribar. Showdown smo igrali do 19.00 h. Potem so dijaki
igrali nogomet v telovadnici.
V nedeljo 10.12.2017 so v Centru IRIS v šolski
telovadnici igrali finale. V telovadnici je sodil učitelj
Gašper Tanšek. Z igro so začeli ob 9.00 h in končali ob
12.00 h. Potem je bila v telovadnici podelitev priznanj,
zmagal je Denis Repa.
Po končani podelitvi priznanj, so udeleženci tekmovanja
pospravili telovadnico in rekvizite. Druženje so
nadaljevali v restavraciji, kamor so se peš odpravili na
kosilo na pizzo.
Organizator šolskega prvenstva v Slovenije v
showdownu je bil gospod učitelj Gašper Tanšek.
Pisatelj članka je bil gospodič dijak Toni Perić, IV.
stopnja, Center IRIS

25

POMLADNO POLETNE TEME
POTOP V ANIMEJE
Anime ali japonske animacije so pogosto zamenjane z
risankami, ampak niso. Anime liki so bolj psihično
oblikovani, niso ravno dodeljeni na dobro in slabo stran,
izgled likov se bolj približa realnemu izgledu, prikažejo
več o življenskih problemih ali stvarmi povezanimi s
človeškimi čustvi …
Najbolj priljubljene
Začeli bomo s serijami, ki ste jih najbrž gledali kot otroci
pa niti vedeli niste, da spadajo pod anime. To so:
Pokemon, Bakugan, Blaiblade …

POKEMON

BAKUGAN
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Zdaj pa pojdimo na tiste, ki so bolj poznane v Angliji,
Ameriki in japonskem oz. angleško in japonsko
govorečemu občinstvu. To so: Naruto, Fairy tale, One
piece, Sword art online, One punch man,Dragon ball Z,
Ouran high school club, Free!, Yuri!!! on ice, Black
butler, Attack on titan, Blue excorcist …

NARUTO
Zdaj pa vam bom predstavila nekaj priljubljenih Anime
filmov: My neighbor Totoro, Spirited away, 5 centimeters
per second, Wolf children, A silent voice, Your name,
psycihcs school wars.

SPIRITED AWAY in MY NAIGHBOR TOTORO
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Za konec pa vam bom predstavila svojih TOP 5 serij:
1. Black butler

Dogaja se v 19. stoletju in govori o 12-letnem dečku
Cielu, ki sta mu pred leti v požaru umrla starša, potem je
ugrabljen in kasneje ga reši demon po imenu Sebastian.
2. Free

Govori o skupini plavalcev, ki ustanovijo plavalni klub.
Eden od njih je glavni lik Haru. Ko so bili še otroci, se
njegov prijatelj Rin odseli in se vrne po nekaj letih,
ampak nič ni več tako kot je bilo …
3. Yuri!!! on ice
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Yuri Katsuki je japonski umetnostni drsalec, čeprav v
tem ni najboljši. Njegov vzornik pa je Victor Nikiforov.
Video Yurievega drsanja se znajde na internetu. Vsi ga
vidijo, tudi Victor, ki se odloči da ga bo treniral.
4. Ouran high school club

Dogaja se na srednji šoli, ki jo obiskuje dekle Haruhi za
katero vsi mislijo, da je fant. Skupina fantov od nje
zahteva, da se pridruži njihovemu klubu in se pretvarja,
da je fan in poplača razbito vazo.
5. Sword art online

Kirito je velik oboževalec računalniških iger, še posebej
VR iger (virtual reality). Ena od njih je tudi Sword art
online. Po igranju s prijateljem se želita odjaviti, ampak
gumb za odjavo je izginil. Kaj se bo zgodilo?
anime fen Kaja Kralj, 9. razred, OŠ Martina Konšaka
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HERBARIJ

Lisičji rep

Pasja trava

Travniška Kadulja

Navadni Rman

Plazeča Detelja

Robinija
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Navadna Marjetica

Mah

Praprot
nabirala je Isabella Škorjanec, OŠ Ormož, 6. razred
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RAZNE ZGODBE
PRIPOVEDKE O STOLIH
Ta stol je črne barve. Je zelo zelo sodoben. Star je
5555555555555 let. Res je star.
Ta stol je moder. Ima dva koleščka, en mu je odpadel
med 2 svetovno vojno. Stopil je na mino. Star je
7855456558844659+98797/9878458+98/8787.
Ta stol je star 1258796325698*9662332332233223232.
Je eden najstarejših stolov na svetu. Na njem je sedelo
že 87888799999999999999 riti, vsaka ritnica je imela
malo čuden občutek po sedenju na stolu.
svojevrstna Luna Kotnik, OŠ Slovenj Gradec
ALJA – ALYA PEVKA

Alja je pevka. Poje različne zanimive pesmi in poje na
več koncertih in evrovizijah. Je vegetarjanka in ima
malega psička. Ima rada petje in plesanje na odru. V
zaodrju se preobleče v obleke in gre na oder plesat in
pet. Posnela je tudi video. Je bolj suhe postave in luštna.
KAKO JE NASTALA KMETIJA
Kmetija je nastala tako, da si je nekdo izmislil
gospodarska poslopja in živali. Na kmetiji pridelujejo
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različne razne pridelke in sadje, ki raste v sadovnjaku.
Nekatere kmetije imenujemo turistične kmetije zato, ker
tja pridejo tudi drugi ljudje – planinci.
izvirni Rožle Verbič, OŠ Ptuj
MOJA FLAVTA IN JAZ
December, 7. 12. 2016, sreda
Dvakrat krasno. Ne morem opisati z besedami. Tokrat
sem vadila dve pesmici za nastop. Gospa učiteljica Neva
Laščak me je za res vzela v roke. Vaditi, vaditi in vaditi.
To je tisto, kar moram narediti za flavto.
Januar, 1. 4. 2017, sreda
Prav lepo sem se imela. Prečudovito. To je vse, kar
lahko rečem. Danes sem spet imela vaje. No, prekratko
je bilo. Jaz zmorem malo več. Morem biti iskrena.
Učiteljica Neva Laščak me je prav pomirila. Njej se
morem zahvaliti. Sedaj se bom naučila narahlo odpirati
luknjice.
Januar, 25. 1. 2017, sreda
Odpade! Flavta odpade! Nezaslišano. Pa še športni dan
smo imeli. Še dobro, da sem ga. Urško Lah okepala. To
je bilo namenjeno za flavto in klavir. Prav to je tudi
potrebovala.
15. 3. 2018
Čudno, res čudno. Zakaj nič ne pišem? Zato, ker se ne
zmenim zate. Tukaj ni opravičila. Se pa zavedam, kaj
sem storila. Naj ti pojasnim, da sem vadila "When the
saints". Nato sem dobila novo pesmico "Hiš'ca ob cest'
stoji". Nekako mi je uspelo prepoznati h2 s pomočjo
babice.
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24. 5. 2018, četrtek, maj
Podnaslov: Nisem imela flavte
Danes ni bilo lahko. Namesto nasmeška na obrazu, sem
bila brez barve. Za povrhu sem izgledala, kot da bi
pojedla belo kredo za tablo. Bila sem nenormalna. To
pomeni, da se je dan začel super in odlično. In na koncu
se je končalo tako, da je bil dan: prekrasen, izvrsten,
krasen, zanimiv, prelep, pomemben, super, odličen.
žvrgoli razigrana in vneta Karin Grom, Center IRIS
RAZMISLI
Maksov ati ima 4 sinove. 1. je Rožle, 2. je Lado, 3. je
Jon. Kako je ime 4.?
Odgovor: Skam
Petelin na strehi leže jajca. Enega pod kotom 60 stopinj,
drugega pod kotom 90 in 3. pod kotom 160 stopinj. Na
katero stran strehe bo jajce padlo?
Odgovor: Na nobeno, petelin ne nese jajc.
Pripravili misleci Rožle Verbič in Jon in Rene, 5. razred,
I. OŠ Celje

34

LEPE BESEDE:
Kuža, raca, luna, koš, Elsa, Tara, žoga, noga, škarje,
kali, čili, sova, karate, kungfu, panda, čaj, Kaja, Ana,
Hans, Krištof, kokakola, dan, zelje, pivo, park, čarovnica,
test, pivo, vejp
lepotica Gloria Cegner
VELIKA ZAČETNICA
DaNeS Se UčIm VeLiKo ZaČeTnIcO. PrEcEeJ Se
MaTrAm. PoPoLnO SeM IzMuČeNa. ZaTo GrEm
DoMoV.
na veliko začenja Nives Jeršič, 6. razred
MOJ SANJSKI DAN

Danes gremo na morje s prijatelji vsak s svojim audijem
Q7. Ko smo prišli na morje, smo postavili prikolico in
baldahin. Imeli smo imeli ŽURKO. Po žurki smo šli dirkat
z avti, ki smo si jih izposodili. Jaz in prijatelj David sva
šla lovit ribe, ostali pa so pripravili ogenj. Ko smo pojedli,
pa smo šli kolesarit na goro.
Do večera smo bili doma, kjer smo do enih zjutraj žurali
in nabijali muziko.
uživač Rožle Verbič, 5. b, I. osnovna šola Celje
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MATEMATIKA ZA MED POČITNICE, TO!
Ime in priimek: ____________________
datum: ______________
PISNO OCENJEVANJE IZ METEMATIKE

0 - 30
1

31 - 36
2

Možnih točk: 60
ocena:__

37 - 45
3

46 - 54
4

55 - 60
5

tvoje točke: __

Dobro si preberi navodila in reši naloge. Želim ti veliko
uspeha.
1. zapiši večkratnike.
8
9
6
3
2. reši:
Jaka ima 9 bonbonov. Za rojstni dan je od prijatelja dobil
trikrat po toliko bonbonov. Koliko bonbonov ima Jaka?
R:___________________
O:___________________________________________
3. Matej ima pet barvic. Za spričevalo je od mame dobil
petkrat toliko barvic. Koliko barvic ima Matej?
R: ______________
O: ________________________________________
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4. reši:
.
4
8
5

2

6

3

5

7

5.
Suzana ima 8 učencev. Dobila je še sedemkrat toliko
otrok. Koliko otrok ima Suzana?
R:__________________________
O:___________________________________________
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POTESTIRAJ SE
Ime in priimek: ________________
____________
ocenjevanje iz predmeta SPO

datum:

1. poveži praznike z datumom.
Dan samostojnosti in enotnosti
Dan reformacije
31. oktober
Velika noč
1. in 2. maj
Slovenski kulturni praznik
25. december
Praznik dela
vsako leto drugače
Božič
8. februar
2. odgovori
Katere praznike poznamo?
_________________________________________
Kateri so državni prazniki?
_________________________________________
Kateri so lokalni prazniki?
___________________________________________
Kateri so mednarodni prazniki?
_____________________________________
Kateri so verski prazniki?
__________________________________________
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3. napiši dele očesa
_____________________________________________

4. odgovori:
Kaj oddaja svetlobo?
_____________________________________________
Kaj svetlobo odbija?
_____________________________________________
Kaj prepušča svetlobo?
_____________________________________________
Ali steklo prepušča svetlobo?
_____________________________________________
Kako nastane senca?
_____________________________________________
5. Odgovori
Kaj je dediščina?
_____________________________________________
6. Napiši kaj je kulturna in naravna dediščina:
_____________________________________________
7. Napiši kaj spada med kulturno in naravno dediščino:
_____________________________________________
8. Kaj je čutilo za sluh?
_____________________________________________
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9. Napiši dele ušesa:

_____________________________________________
_____________________________________________
1

2

3

4

5

Točke:__
Ocena: __
Za vaše možgane med počitnicami skrbi Rožle Verbič
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NA OBISKU
MITJA ČANDER
Letos preminuli FIDE mojster Dragoljub Braretić je v
finalu jugoslovanskega prvenstva igral proti velemojstru
Vasji Pircu; jugoslovanski šahisti so bili tista desetletja v
samem svetovnem vrhu. Slepi Dragoljub je v
eksplozivno divji igri leta 1968 premagal našega
velemojstra Albina Planinca. Šah je gotovo disciplina,
kjer lahko slepi tekmujejo in zmagujejo.
Na Centru IRIS bomo ob stoletnici šole organizirali tudi
šahovski turnir – 6. 10. 2018 si označite vsi bolj ali manj
zagnani častilci Caisse (boginje šaha). Turnir bo
nekoliko poseben, saj bomo vsi udeleženci igrali s
prevezami, ne bo pa to "šah na slepo", saj bomo lahko
figure tipali. Ob tej priliki smo se pogovarjali z Mitjem
Čandrom o šahu, mankih, prednostih, besedi.
Mitja, bil si pionirski, z današnjimi besedami kadetski
slovenski prvak leta 1988, nato pa si se posvetil
literaturi. Bil si med ustanovitelji založbe Beletrina, ki je v
devetdesetih letih zablestela na književnem nebu s
svežino in novim pristopom. Vodil si megaprojekt
"Maribor – evropska kulturna prestolnica 2012". Napisal
si nekaj sijajnih knjig esejev in tudi danes delaš s polno
paro. Nam lahko poveš, koliko te je v življenju prikrajšala
tvoja slabovidnost in če ti je kdaj tudi kaj doprinesla?
Danes se o prikrajšanosti ne sprašujem več, a ko sem
bil mlad sem seveda o tem veliko razmišljal. Kmalu sem
moral sprejeti dejstvo, da marsičesa v življenju ne bom
mogel početi, vsaj ne tako učinkovito kot normalno
videči. Spraševal sem se, ali sem sploh enakovreden del
družbe ali pa nekdo, ki naj čaka v kotu in preži na
drobtinice usmiljenja. Na srečo sem imel res veliko
41

podporo staršev in tudi sicer okolja, v katerem sem
odraščal. Spoznal sem, da se da z vztrajnostjo v
življenju veliko doseči. Šolo sem sprejel kot svojo
priložnost, da se uveljavim z znanjem, če se že s fizično
spretnostjo ne morem. Od tod verjetno tudi šah in knjige.
No, nikakor ne samo kot priložnost za uveljavitev, ampak
še bolj kot prostor neskončne svobode, tiste svobode, ki
je v običajnem življenju praviloma nimamo.
V življenju si se med šahom in literaturo odločil
predvsem za slednjo. Ali imaš kdaj nostalgijo za črnobelimi polji? Kdo je bil tvoj najljubši igralec in kakšno igro
si gojil?
Kdor je enkrat šahist, je za vselej šahist. Igram sicer
redko in le za zabavo, a spremljam šahovsko dogajanje
in si prigovarjam, da bom več igral spet, ko bom star in
bom imel preveč časa … Moja idola sta bila predvsem
Bobby Fischer in Gary Kasparov, oba brezkompromisna
igralca, sam pa sem gojil bolj previden, pozicijski šah,
bolj soroden stilu še enega velikana Anatolija Karpova.
Mladost je kot vedno polna paradoksov in tudi moja je
bila pogosto protislovna.
Nam lahko poveš, kako se ti zdi Slovenija naklonjena
slepim in slabovidnim?
Razmere se izboljšujejo, o tem ni dvoma, menim, da
smo slepi in slabovidni bolje vključeni v družbeno
dogajanje kot nekoč. Prinašajo pa novi časi nove izzive.
Naj ilustriram s spletom. Splet se mi je zgodil nekje v
mojih dvajsetih in mi je prinesel nesluteno svobodo v
dostopanju do informacij. Kmalu sem spoznal, da so ene
strani bolj, druge manj ali celo nedostopne. Kot se
spreminja čas okrog nas, tako se tudi soočamo z novimi
izzivi vključevanja vanj.
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Tema letošnje številke Naše misli je "Če bi". Bi kaj
zamenjal v svojem življenju, sanjariš o drugačnih poteh
ali si bolj pristaš Aristotelove maksime: "Kar je
storjenega, ne more biti nestorjeno."?
"Kaj bi, če bi" je pot v samopomilovanje, ki mi je v osnovi
tuje, čeprav se mu tudi jaz ne morem vselej izogniti.
Seveda bi za nazaj kaj spremenil ali popravil, a
generalno gledano sem zadovoljen in hvaležen, da
imam krasno družino in da lahko delam, kar me veseli.
Najlepše se ti zahvaljujemo za pogovor in te vabimo, da
odigraš z nami partijo ali dve 6. 10. 2018. Srečno!
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MI, CENTRAŠI
UČITELJICA URŠKA
Urška, že leta si zaščitni znak "dobre stare šole" na
našem Centru, ko z mladostno
energijo in predanostjo šibaš po
hodnikih. Pred nam jo popihaš kam
drugam, bi ti zastavili nekaj "Če bi"
vprašanj.
Kaj bi bila, če ne bi bila učiteljica?
Po duši sem vse življenje bolj
zdravstvena delavka kot učiteljica.
Če ne bi bila učiteljica, bi bila
zdravnica, fizioterapevtka ali
logopedinja 
Kaj bi spremenila, če bi bila ravnateljica našega Centra?
Ljudje si vedno želimo hitrih sprememb, ko ugotovimo,
da bi bila neka druga rešitev boljša od te, ki jo imamo, pa
naj bo že na kateremkoli področju našega življenja. Žal
pa so spremembe procesi, ki zahtevajo čas. Če bi
sistem omogočal, bi za učence želela mnogo več
individualnih specialno pedagoških obravnav. To pa žal
ni odvisno od delavcev in ravnateljice, temveč od
trenutne šolske zakonodaje.
Kaj bi spremenila, če bi bila predsednik Slovenije?
Mislim, da predsedniška funkcija v Sloveniji nima kaj
dosti vpliva na življenje slovenskih državljanov. Vsekakor
bi opozarjala, da se zaradi preobremenjenosti
zaposlenih staršev izgublja starševska vloga in vloga
družine na sploh na življenje in vzgojo otrok. Opozarjala
bi tudi na probleme onesnaževanja okolja, na
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zaposlovanje težje zaposljivih, predvsem pa na večjo
skrb države do oseb s posebnimi potrebami, bolnih in
ostarelih.
In kaj, če bi bila predsednik sveta?
Vsem ljudem bi omogočila, da bi živeli v miru in bili
deležni vseh pravic, ki jih določajo konvencije o
otrokovih in človekovih pravicah.
Kaj bi vzela s seboj na samotni otok?
Na samotni otok ne bi vzela čisto ničesar. Preprosto bi
živela z naravo, saj je narava najboljša učiteljica. Narava
nam daje vse, kar potrebujemo. Zdi se mi, da smo se
danes naravi preveč odtujili. Zastrupljamo jo na
najrazličnejše načine, s tem pa ogrožamo tudi svoje
zdravje in življenje svojih potomcev.
Kako bi preživela idealen dan?
V svojem življenju sem preživela že veliko idealnih dni.
Tistih lepih veselih navdihujočih dni, ko si zvečer prijetno
utrujen rečeš, danes je bilo pa čudovito. Zame so to
dnevi, ko sem z družino, ko sem s tistimi, ki jih imam
rada in pri tem mislim tudi na svoje učenke in učence, ko
lahko berem dobro knjigo ali ustvarjam in, ko se mi
preprosto ne mudi nikamor. Zato tudi vam priporočam,
ne sanjajte o idealnem dnevu. Preprosto si ga naredite
in uživajte v njem 
O čem bi pisala v svoji knjigi?
Napisala bi knjigo receptov o naravnih in preprostih
zdravilih in čistilih, o posameznikovi skrbi za okolje, o
zmanjševanju potrošništva. Ampak, moja knjiga ne bo
nikoli izdana 
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Urška, hvala za prijeten pogovor, vse dobro ti želimo še
naprej, pa upamo, da se napoved o knjigi ne uresniči!
DI(V)JAKINJA MELKINA
Na drugi strani hodnika smo ujeli Melkino. Pred leti je
prišla iz Bosne mala deklica, ki se je skoraj cela skrila za
svojimi očali, danes pa že pogovarjamo z mlado damo.
Preden nam tudi ona popiha v nove šole, univerze,
preizkušnje, smo ji zadali enaka vprašanja kot učiteljici
Urški. Naj vidimo, ali pravilneje odgovarjajo dijaki ali
učitelji.
Če ne bi bila dijakinje naše šole, bi bila ...
Če ne bi bila dijakinja naše šole bi zdaj najverjetneje
končala gimnazijo in čeprav me je vedno zanimalo
novinarstvo se ne bi odločila za tisto, kar imam rada,
temveč tisto v kar sem bolj prepričana, da bi lahko v
prihodnosti delala, zato bi se verjetno vpisala na
ekonomsko fakulteto.
Kaj bi spremenila, če bi bila ravnateljica našega Centra?
Ne bi si želela biti ravnateljica našega Centra, saj vem
da je to zelo pomembna funkcija in, da je za želeni cilj
potrebno vložiti veliko truda, ampak če bi se po nekem
čudežu znašla v tej vlogi bi spremenila vrt čutil, ki bi bil le
travnata površina z igrali in bazenom. Spremenila bi tudi
to, da bi več potovali in spoznavali sovrstnike iz drugih
držav. In pa to, da bi spet imeli projektni »teden«, ki bi za
res trajal cel teden.
Kaj bi spremenila, če bi bila predsednik Slovenije?
Zavedam se odgovornosti, ki jo imajo predsedniki,
ampak, če bi imela možnost biti predsednica Slovenije bi
na nek način poskušala spremeniti pogled Slovencev na
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tujce, čeprav si človek druge narodnosti ali vere še ne
pomeni, da si nevaren za okolje.
In kaj, če bi bila predsednik sveta?
Ne predstavljam si kako bi to izgledalo, saj ne obstaja.
Vem, da se nikoli ne bi želela ukvarjati se z vsemi
problemi tega sveta. Če pa bi že imela to funkcijo bi
zaustavila vse vojne, vsi ljudje bi imeli enake pravice,
uvedla bi zakon, da lahko po celem svetu potujemo le z
osebno izkaznico, saj že imam izkušnje z pridobitvijo
vizuma, kar je zelo naporno in ti vzame veliko časa,
zdravljenja bolezni, ki ogrožajo življenje bi bila
brezplačna.
Kaj bi vzela na seboj na samotni otok?
Ne bi si upala sama iti na samotni otok, ampak če bi že
morala bi s seboj vzela kompas, ker bi se 100 %
izgubila, vžigalnik, da me lahko najdejo, seveda, če bi
me kdo iskal, nekaj hrane in vode, vendar ne preveč, ker
bi bilo težko za nositi, neko zanimivo knjigo »v
povečanem tisku«, sončna očala in obleko v obliki
medveda, da me druge živali ne bi videle kot svoj plen.
Kako bi preživela idealen dan?
Moj idealen dan je takrat, ko se zbudim zdrava in polna
energije z mislijo, da je vikend. Če bi ga pa načrtovala
vnaprej bi to bil dan, ki bi ga preživela z družino in
prijatelji v neki gorski hiši, kjer ne bi bilo telefonov in
elektrike. Cel dan bi se pogovarjali in smejali dokler nas
seveda ne bi obiskal kakšen medved ali kaj temu
podobnega.
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O čem bi pisala v svoji knjigi?
Ker mi velikokrat govorijo, da imam dober smisel za
humor bi verjetno napisala komedijo in še to mi ne bi bilo
treba veliko razmišljati, saj bi opisala le vse petminutne
odmore v šoli in dijaški dom, kjer vsak dan nastane nova
zgodba, ki je največkrat komično obarvana.
Melkina, hvala, dobro si se odrezala!
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ODRASLI NA ROBU
Če bi …
Pred pisanjem tega članka sem se vprašala: ‘Če bi to
življenje živela še enkrat - bi kaj spremenila?’
Zagotovo ne bi ušpičila toliko neumnosti, kot sem jih v
času pubertete. Mama, oprosti še enkrat in hvala, da mi
vedno stojiš ob strani ter, da se dobro razumeva.
Če bi imela možnost, bi se v preteklosti bolj družila s
prijateljicami in manj s fanti. Sedaj imam svojo žensko
bando in jim vem odmeriti čas poleg mojega partnerja, ki
me pri tem tudi podpira. To me osrečuje.
Če bi imela viška časa, bi se že zdavnaj vpisala na tečaj
kitare, šivanja, španščine, slikanja, plezanja, plesa …
No, začela sem s slikanjem in poslikavo keramike. Nikoli
ni prepozno, da s čim začnemo, če si tega res želimo;
konec koncev si sami določamo prioritete.
Če bi lahko, bi se manj obremenjevala in bolj umirjeno
reševala sproti nastale probleme. Tako ali tako se na
koncu vse nekako reši. No, mislim, da imam še vedno
enako težavo. Po drugi strani pa mi vsaj smeha nikoli ne
zmanjka. Če bi lahko, bi tudi v Ljubljani hodila bosa po
travi, ne samo doma v Veržeju. Verjetno me v bližnji
prihodnosti čaka selitev.
To, da vemo kritično pogledati na svoja dejanja, tako iz
preteklosti, kot sedanjosti, se iz napak učiti in stremeti k
spreminjanju stvari vedno le na boljše, je lastnost dobrih
in močnih karakterjev. Treba se je le potruditi. Živimo le
enkrat, naredimo si življenje kar se da lepo in srečno, ob
tem pa seveda ne pozabimo na naše bližnje.
Kaj pa bi vi naredili drugače, če bi šli še enkrat od
začetka?
hipotetizira Ana Mohorko, tiflopedagoginja
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Prišel si na konec Naše misli, poletje pa se
je komaj začelo.
Nič ne čakaj "če bi", skoči v morje.
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