
Zbornik nagrajenih literarnih, likovnih 
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natečaja 2022

Leta, ki ti dajo zaleta.



Uvodnik
Pred seboj imaš prazen list papirja, v glavi pa nešteto misli, podob … Primeš 
za svinčnik in že drsi čez to praznino črta, pojavi se črka, beseda …, izpiše se 
pesem … Primeš za čopič, ga pomočiš v barvo in belina papirja se spremeni v 
mozaik barv … Pogledaš svet okoli sebe, se zazreš skozi objektiv in vidiš podobo, 
se dotakneš kroga in že je shranjena … 

Te in druge načine so mladi izbrali, ko so se odzvali na natečaj, razpisan ob 
150-letnici gimnazije in 140-letnici srednje šole v Kočevju. Želeli smo, da učenci 
7.-9. razreda osnovnih šol iz Fare, Kočevja, Loškega Potoka, Ribnice, Sodražice, 
Stare Cerkve, Starega trga ob Kolpi in Velikih Lašč ter dijaki Gimnazije in srednje 
šole Kočevje razmišljajo o mladosti, šoli, življenju … Koordinatorji Ivanka Ciglič 
(likovni natečaj), Janko Marinč (fotografski natečaj) in Nina Papež (literarni 
natečaj) so poskrbeli, da so vse tri komisije skrbno pretehtale izvirnost ter 
besedno, likovno in fotografsko izraznost udeležencev ter izbrale najboljše 
prispevke.  

Nagrajena dela, objavljena v tem zborniku, odsevajo pogled mladih na geslo 
šole »Leta, ki ti dajo zaleta«, ki je bilo tudi izbrano za temo natečaja.

Kaj je v glavi mladostnika? Eno samo veselje, zagon? Ali le strah, negotovost? 
Najbrž vsega po malem, kajti »učenje postaja letenje«. Največkrat je vse na 
pravem mestu, tudi spontanost in zabava, čeprav dijaka čaka v delavnici tudi 
čisto pravo delo, spet drugič pa se zdi, da je »ves čas neka drama«,  včasih kdo 
v mladem človeku celo uniči sanje. Kljub vsemu mladi ugotavljajo, da je šola 
odskočna deska za prihodnost, za študij, delo, odprtje lastnega podjetja.

Hvala vsem učencem in dijakom, ki ste s svojimi prispevki zaokrožili praznovanje 
naše visoke obletnice, ter mentorjem, ki ste jih vzpodbujali in pomagali 
sooblikovati knjižico in razstavo. 

Ustvarjalnost je večplastna, ne zajema le umetniške 
realizacije idej: vsem nagrajencem in drugim 
sodelujočim želimo, da tvorno oblikujete 
svojo prihodnost. 

Vanja Novak 

Kočevje, 17. 11. 2022  



Natečaj za osnovnošolce – 3. triada
FOTOGRAFSKI NATEČAJ - 1. MESTO

1. mesto: Lana Poje Mihelič, 
Leta, ki ti dajo zaleta, OŠ dr. Franceta 
Prešerna Ribnica, 9. razred,
mentorica Katarina Drobnič



2. mesto: Lara Vidmar Poje, 
Šola nekoč, OŠ Stara Cerkev, 8. razred, 
mentorica Katica Kamnik

FOTOGRAFSKI NATEČAJ - 2. MESTO 

Natečaj za osnovnošolce – 3. triada



FOTOGRAFSKI NATEČAJ - 3. MESTO 

Natečaj za osnovnošolce – 3. triada

3. mesto: Aiša Kersnič, 
Leta, ki ti dajo zaleta, 
OŠ dr. Franceta Prešerna 
Ribnica, 9. razred, 
mentorica Katarina Drobnič



 1. mesto: Špela Kure,
OŠ Zbora odposlancev Kočevje, 8. razred, 
mentorica Petra Špiletič Latin

LETA, KI TI DAJO ZALETA

Leta, ki ti dajo zaleta -
leta, ko učenje postane letenje …

Sedim, se učim, a si stalno govorim:
Pusti sanjam, da letijo.

Naj letijo v dežele, ki imajo odprte stranice.
Koga zanimajo knjižne police,
če so sanje tako vabljive v lice!«

Sanje letijo, letijo in me tudi kaj naučijo:
pouk se bliža koncu - a jaz sem na začetku.
Na začetku učenja.
Na začetku letenja …

Špela Kure 

LITERARNI NATEČAJ - 1. MESTO 

Natečaj za osnovnošolce – 3. triada



2. mesto: Klara Remic,
OŠ Ljuba Šercerja Kočevje, 7. razred, 
mentorica Sandra Rusec Belaj

KNJIŽNIČARKA

Ko bom končala osnovno šolo, se bom šla učit za knjižničarko. 
Veselim se delati z ljudmi, ki radi berejo in si izposojajo knjige v 
knjižnici. Tudi sama rada berem. V knjižnici je veliko knjig. Naj-
bolj mi je všeč knjiga Mija in beli lev. V knjižnici je tiho in lepo. 
Knjižničarke se vedno prijazne in pomagajo otrokom poiskati 
pravo knjigo. Poiščejo knjige za domače branje, bralno značko 
in različne pesniške zbirke. Rada bi bila tudi pisateljica. Pisate-
ljica piše knjige in pisma. Rada si predstavljam, da sem lisica, 
učiteljica Beti pa moja kraljica. Živiva na Ledeniku. Moja knjiga 
bo polna zgodb o najinih dogodivščinah v gozdu. Beti pa bo na-
risala slike za v knjigo, saj je prava umetnica. Najina knjiga bo 
zelo zanimiva in bo dobila prvo nagrado. Vsi otroci jo bodo brali, 
tudi tisti, ki so bolni in ležijo v bolnišnici. Knjiga jih bo razveselila 
in  bodo prej ozdraveli.

Klara Remic

LITERARNI NATEČAJ - 2. MESTO 

Natečaj za osnovnošolce – 3. triada



3. mesto: Ira Avstelj, 
OŠ Ob Rinži Kočevje, 7. razred, 
mentorica Petra Debelak

LITERARNI NATEČAJ -3. MESTO 

Natečaj za osnovnošolce – 3. triada

KOMAJ ČAKAM …

Zemljevid, zdrava hrana in morala,
Cooper, glagol to ni šala.
Vmes sošolec mi nagaja,
ves čas neka drama.

Učiteljica pravi,
naj pride jutri mama.
Izohipse, hektoliter, praštevila - 
le kdaj bom to rabila?

Vpišem se v gledališko,
pojem, plešem, vadim dramo.
Režiser mi pravi:
»Ira, jezdila boš lamo!«

Ej, kako bo dobro b’lo,
ko bo šola ’zgledala tako. 
Osnovna šola pa je nekaj dala:
vem, zakaj čelada in da kalorije ima čokolada. 

Ira Avstelj  



Posebna nagrada: Maša Božič, 
OŠ Zbora odposlancev Kočevje, 9. razred, 
mentorica Mateja Malnar  

LITERARNI NATEČAJ - POSEBNA NAGRADA 

Natečaj za osnovnošolce – 3. triada

LETA, KI TI DAJO ZALETA

Znanje, ki ga pridobi v šoli, ji je precej pomembno.
V veselje ji je hoja po mestu v jesenskih jutrih med oranžnimi 
in rjavimi odtenki zapadlih listov, z vonjem po drevju in nežnim 
vetrom, prav tako kot v poznih decembrskih dneh, ko je še 
temno in le ulične svetilke osvetljujejo mesto, in hoja po na 
novo zapadlem snegu v mrzlem jutru. Dnevi med tednom so 
znosni, čeprav  jih otežujejo naporni sošolci, ki iz dneva v dan 
motijo učitelje. Izgledaš zaspano,« ji je rekla prijateljica med 
odmorom. Dvignila je pogled s knjige in ji odgovorila, da ji 
manjka spanca. Včasih ostane budna pozno v noč zaradi vseh 
ocenjevanj, ki so jih neumno določili vse ob podobnem času. 
Ko ostane za svojo mizo, na kateri ležijo skodelice, nekatere 
prazne, nekatere pa polne s kavo, ki počasi plesni. Učenje ke-
mije pozno v noč vsekakor ni zabavno, a je odločena, da ji bo 
uspelo priti v dobro šolo in uspeti v življenju. Po šoli gre pogos-
to v knjižnico ali v kavarno s prijatelji, kjer bi lahko sedeli ure. 
Prav tako se je zabavno sprehajati po knjigarni. 
Voljo za zalet ji daje upanje na dobro srednjo šolo ali gimnazi-
jo, pozneje pa na faks in višje šole, s katerimi ji uspe v življenju. 
Svojo prihodnjo pot vidi uspešno in dobro.

Maša Božič



LIKOVNI NATEČAJ - 1. MESTO 

Natečaj za osnovnošolce – 3. triada

1. mesto: Mohammad 
Abdul Rehaman Shaik,
The two sides, mešana 
tehnika, OŠ Ob Rinži 
Kočevje, 9. razred, 
mentorica Alenka Šubic



LIKOVNI NATEČAJ - 2. MESTO 

Natečaj za osnovnošolce – 3. triada

2. mesto: Sara Đurić, 
Želja po uspehu, trud za šolo, svinčnik, 
OŠ Zbora odposlancev Kočevje, 9. razred, 
mentorica Martina Porenta Pleše



LIKOVNI NATEČAJ - 3. MESTO 

Natečaj za osnovnošolce – 3. triada

3. mesto: Špela Debeljak, 
Znanje, mešana tehnika, OŠ Stara Cerkev, 9. razred, 
mentorica Katica Kamnik



Natečaj za dijake Gimnazije in srednje šole – 
programi obdelovalec lesa (NPI), mizar (SPI), oblikovalec kovin – 
orodjar (SPI), trgovec (SPI)

FOTOGRAFSKI NATEČAJ - 1. MESTO 

1. mesto: Ema Bito, 
Leta, ki dajo zaleta, 1. letnik 
– program trgovec, 
mentor Bojan Štefanič



FOTOGRAFSKI NATEČAJ - 2. MESTO 

2. mesto: Teo Porenta, Žaga,  
2. letnik – program mizar, 
mentor Bojan Štefanič

Natečaj za dijake Gimnazije in srednje šole – 
programi obdelovalec lesa (NPI), mizar (SPI), oblikovalec kovin – orodjar (SPI), trgovec (SPI)



3. mesto: Almedin Mustafić
Pogled skozi stroj, 1. letnik – 

program mizar, 
mentor Bojan Štefanič

FOTOGRAFSKI NATEČAJ - 3. MESTO 

Natečaj za dijake Gimnazije in srednje šole – 
programi obdelovalec lesa (NPI), mizar (SPI), oblikovalec kovin – orodjar (SPI), trgovec (SPI)



1. mesto: Jan Rifelj, 
1. letnik – program mizar, 
mentorica Andreja Devjak

LITERARNI NATEČAJ - 1. MESTO 

Natečaj za dijake Gimnazije in srednje šole – 
programi obdelovalec lesa (NPI), mizar (SPI), oblikovalec kovin – orodjar (SPI), trgovec (SPI)



2. mesto: Andrej Zakrajšek,
1. letnik – program mizar, 
mentorica Andreja Devjak

LITERARNI NATEČAJ - 2. MESTO

Natečaj za dijake Gimnazije in srednje šole – 
programi obdelovalec lesa (NPI), mizar (SPI), oblikovalec kovin – orodjar (SPI), trgovec (SPI)

POSTAL BOM MIZAR

Obiskujem Gimnazijo in srednjo šolo Kočevje. Za ta 
poklic sem se odločil že v  7. razredu osnovne šole, ko 
sem doma začel pomagati v mizarski delavnici, kjer 
se ukvarjamo z izdelavo notranje opreme. Tako mi je 
delo z lesom že zelo zgodaj priraslo k srcu, saj sem že 
od malih nog opazoval očeta pri delu. Najbolj se mi je 
vtisnil v spomin dogodek, ko mi je oče v tretjem razre-
du naredil leseno puško, jaz pa sem mu  pri tem poma-
gal. On jo je samo v grobem izrezal, moja nadaljnja 
naloga pa je bilo brušenje do finih oblik in na koncu 
še barvanje. Na svoje delo sem bil  zelo ponosen. Kje 
je sedaj ta puška pristala, ne vem, je pa kar nekaj let z 
njo rokoval tudi moj mlajši brat. Za delo v delavnici me 
je poleg veselja do lesa pritegnilo tudi to, da sem bil za 
dobro opravljeno delo vedno tudi nagrajen.  
In tako sem sedaj v 1. letniku programa mizar. V šoli 
mi je najbolj všeč praktični pouk v delavnici, kjer je 
delo sproščeno in mi včasih še prehitro mine. Na za-
četku smo se pri  praktičnem pouku  srečali z ročno 
obdelavo lesa. Ker pa jaz vse to že obvladam,  lahko 
včasih  pomagam profesorju pri pripravi elementov za 
ostale sošolce. Zelo rad pa bi čimprej spoznal delo na 
CNC stroju, saj menim, da bi mi nudilo številne nove 
možnosti in sklepam, da je proces z njim hitrejši.
Najraje delam izdelke iz hrastovega lesa, ker je zelo 

trpežen in se na njem ne pozna vsaka praska. Najbolj 
eksotičen les, ki mi je do sedaj prišel pod roke, pa je 
bil palisander, iz katerega smo doma izdelali kuhinjo. 
Očarala me je barva tega lesa. Res se mi zdi nekaj po-
sebnega. Rad pa tudi furniram, vendar pa moram biti 
pri tem zelo natančen. Zelo se tudi veselim trenutka, ko 
bom opravljal PUD pri delodajalcu, za katerega sem 
že dogovorjen in bo potekal na žagi, kjer sem delal že 
med počitnicami. Tam sem se naučil upravljati polno-
jermenik, brento, večlistne krožne žage, naučil pa sem 
se tudi zbijati palete. 
Skoraj vsak popoldan in konec tedna pa preživljam 
v domači delavnici, kjer najraje sestavljam omare, 
režem material in montiram pohištvo. Najtežje mi je 
montirati kuhinje in kopalniško pohištvo, ker moraš biti 
še posebej previden, da ploščica na steni ob fiksiranju 
pohištva ne poči. 
Zato bi zelo rad naredil 3-letno šolo, postal mizar, nato 
pa še NPK za gozdarja, ker mi je tudi delo v gozdu zelo 
všeč, saj sem rad v naravi, in če si dober delavec, je 
tudi plačilo trenutno odlično in zato zelo privlačno.
Super pa bi bilo, da bi imel svoje podjetje …, za kar  pa 
se bom  moral precej potruditi in vsrkati vsa znanja in 
modrosti, ki jih bom dobil od profesorjev, obenem pa 
uživati dijaška leta, ki mi bodo zagotovo dala zalet za 
prihodnost.
Mislim, da mi bo uspelo.

 Andrej Zakrajšek



3. mesto: Mark Krajc,
2. letnik – program oblikovalec kovin  – orodjar, 
mentorica Andreja Devjak

LITERARNI NATEČAJ - 3. MESTO 

Natečaj za dijake Gimnazije in srednje šole – 
programi obdelovalec lesa (NPI), mizar (SPI), oblikovalec kovin – orodjar (SPI), trgovec (SPI)

V TRENUTKU

Če padeš, padeš.
Pogledaš rane.

Bolijo.
 Pobereš se

in voziš naprej.

Uživam v vetru,
ko vozim motor.

Zmeraj poizkusim 
nekaj novega.

Ko se vozim,
ne razmišljam,

kaj se lahko zgodi
in kaj ne.

Ne poznam strahu.

Uživam v trenutku,
ko nimam skrbi.
In ko se vozim,

nikoli nisem sam.

Mark Krajc, 2. OKO



1. mesto: Enej Jurkovič,
Štirje mušketirji, tempera, 2. letnik  – program trgovec, 
mentorica: Kristina Povh 

LIKOVNI NATEČAJ - 1. MESTO

Natečaj za dijake Gimnazije in srednje šole – 
programi obdelovalec lesa (NPI), mizar (SPI), oblikovalec kovin – orodjar (SPI), trgovec (SPI)



2. mesto: Gašper Tomažin, 
Moja firma, svinčnik, 1. letnik – program mizar, 
mentorica Kristina Povh

LIKOVNI NATEČAJ - 2. MESTO 

Natečaj za dijake Gimnazije in srednje šole – 
programi obdelovalec lesa (NPI), mizar (SPI), oblikovalec kovin – orodjar (SPI), trgovec (SPI)



3. mesto: Nejc Šelih, 
Srednja šola v gorah, suhe barvice, 2. letnik – program trgovec, 
mentorica Nataša Gašparac

LIKOVNI NATEČAJ - 3. MESTO

Natečaj za dijake Gimnazije in srednje šole – 
programi obdelovalec lesa (NPI), mizar (SPI), oblikovalec kovin – orodjar (SPI), trgovec (SPI)



1. mesto: Neja Kozina, 
Navzgor po lestvi, 1. letnik – 
program gimnazija, 
mentor Bojan Štefanič

Natečaj za dijake Gimnazije in srednje šole -  
programi gimnazija, strojni tehnik (SSI), ekonomski tehnik (SSI in 
PTI), tehnik računalništva (SSI)

FOTOGRAFSKI NATEČAJ - 1. MESTO



2. mesto: Tim Mihelič, 
Užitek v naravi, 2. letnik – program 
strojni tehnik, 
mentor Bojan Štefanič

FOTOGRAFSKI NATEČAJ - 2. MESTO

Natečaj za dijake Gimnazije in srednje šole -  
programi gimnazija, strojni tehnik (SSI), ekonomski tehnik (SSI in PTI), tehnik računalništva (SSI)



3. mesto: Meta 
Lončarevič, 
Nov začetek, 1. letnik 
– program gimnazija, 
mentor Bojan Štefanič

FOTOGRAFSKI NATEČAJ - 3. MESTO

Natečaj za dijake Gimnazije in srednje šole -  
programi gimnazija, strojni tehnik (SSI), ekonomski tehnik (SSI in PTI), tehnik računalništva (SSI)



LITERARNI NATEČAJ - 1. MESTO

Natečaj za dijake Gimnazije in srednje šole -  
programi gimnazija, strojni tehnik (SSI), ekonomski tehnik (SSI in PTI), tehnik računalništva (SSI)

1. mesto: Ema Štupica, 
4. letnik – program gimnazija, 
mentorica Rosana Vukojević

TI SREDNJEŠOLSKA LETA RES DAJO ZALETA?

Prvi šolski dan. Kot novopečeni srednješolec stojiš 
pred ogromnimi vrati srednje šole in se sramežljivo 
razgleduješ naokoli. Spet se počutiš kot prvošolec ‒ 
zdi se, da dijaki višjih letnikov s svojimi prodornimi 
pogledi vidijo strah in negotovost v tvoji glavi. Stopaš 
proti vhodu, med nove ljudi, v novo življenje. Na vra-
tih zagledaš napis “Leta, ki ti dajo zaleta”. Sam pri 
sebi razmišljaš, kako osladno je in kako boš videval 
in morebiti celo poslušal to geslo sleherni dan svoje-
ga šolanja, zato se ti že vnaprej zameri. Ne da bi mu 
namenil kaj dosti pozornosti, odvrneš pogled in stopiš 
skozi vrata. Nenadoma ni več poti nazaj. Minejo prve 
ure, nato dnevi, tedni, meseci … Minejo leta, napis na 
vratih pa ostaja. Ne zavedaš se, kdaj se je usidral v 
tebi, a nenadoma se zaveš, da ima njegovo sporočilo 
v nekem skritem kotičku tvoje zavesti posebno mesto. 
Skozi šolsko leto se srečuješ z mnogimi preizkušnja-
mi. Sprašuješ se, kaj ti je bilo tega treba, in se otroč-
je smiliš sebi in drugim, da bi našel izgovor, zakaj bi 
odnehal. Potem pa te neuničljivo šolsko geslo na tisto 
oblačno jutro, ko se s kavo v eni in kupom zapiskov v 
drugi roki z zadnjimi atomi moči po neprespani noči 
privlečeš skozi šolska vrata, spomni, da si prav TI tisti, 

ki mora vzeti zalet in se pognati naprej. Šola je steza, 
na katero prideš s prvim šolskim dnem, od tedaj pa si 
včlanjen v klub, kjer je delo podkrepljeno z marljivostjo 
in disciplino. Poženeš se s startne črte in drviš proti cil-
ju. Dan za dnem. Privedeš se do mej zmogljivosti. Želiš 
odnehati, a z močno voljo se ženeš naprej. Sprejmeš 
odgovornost in vztrajaš do cilja. Prestopiš ciljno črto 
in cilj je dosežen. Ponosen si. Takrat v tebi zraste želja 
po še. Občutek zmage je tako zasvajajoč, da se mu ne 
moreš upreti. Radovednost in želja po znanju te ženeta 
naprej, k novim zmagam. 
Vse to si dosegel, ker si si takrat upal in se postavil na 
startno črto, vzel zalet in se podal na pot. Že takrat je 
bilo vse odvisno samo od tebe. Naj te to srednješolsko 
geslo žene naprej tudi po drugih poteh življenja, da 
boš še tedaj lahko brez obotavljanja vzel zalet za polet 
v svet.  

Ema Štupica  



LITERARNI NATEČAJ - 2. MESTO

Natečaj za dijake Gimnazije in srednje šole -  
programi gimnazija, strojni tehnik (SSI), ekonomski tehnik (SSI in PTI), tehnik računalništva (SSI)

2. mesto: Ula Robida, 
1. letnik – program gimnazija, 
mentorica Daniela Lavrič

MLADOST SO LETA, KI TI DAJO ZALETA

Mladost so leta, ki ti dajo zaleta, so leta učenja in ob-
veznosti, predvsem pa čas odraščanja, iskanja same-
ga sebe in vstop v življenje poguma, samostojnosti, 
odločnosti in vztrajnosti.
Pomembno vlogo v tem obdobju ima šola. Sama jo 
vidim kot strukturo, ki je včasih toga, včasih elastič-
na. A menim, da je več kot le ustanova. Večkrat se 
mi postavljajo vprašanja. Je šola danes privilegij ali 
breme? Je veselje ali moderen način trpinčenja? Ali 
mladi danes cenimo dar učenja? Šolanja ne vidim kot 
učenja podatkov. Zame je darilo znanja, skrivnosti, 
vznemirjenja, zgodb in izkušenj, ki nam pomagajo 
(od)rasti. Je klobčič učiteljev s pisanimi značaji, ki 
s svojim zgledom vplivajo na nas. Je mavrica sošol-
cev, ki izzivajo naša čustva in odločitve, je darilo 
prijetnega, včasih tudi neprijetnega okolja, hrupnih 
in umirjenih trenutkov, svobode, a tudi omejitev. To 
je obdobje odkrivanja in izpopolnjevanja talentov 
ter doživljanja novih življenjskih izkušenj. Vse to so 
priložnosti za učenje in doživljanje življenjskih lekcij, 
ki jih imamo mladi. Nekateri se teh priložnosti zaveda-
mo, drugi pač ne. A tako je življenje. Pestro, raznoliko 
in zanimivo.
Poleg šole so v obdobju mladostništva pomembne 
tudi druge stvari. V tem obdobju iščemo svet brez me-
jnikov. Svet, v katerem bi bili sprejeti taki, kot smo. V 
katerem bi lahko pokazali in izpopolnili svoje talente 

in darove. Pri tem stopamo po različnih poteh. Te poti 
niso vedno lahke in novi začetki od nas zahtevajo vz-
trajnost, pogum in stremljenje k zastavljenim ciljem. 
V šoli se miselno, socialno in čustveno razvijamo. 
Naučimo se premagati ovire in vztrajati tudi pri st-
vareh, ki nam ne gredo najbolje. Spoznavamo sebe 
in svet ter se tako pripravljamo na nadaljnje življen-
je. Za uspešno doseganje zgoraj naštetega je zame 
pomembno tudi šolsko okolje. V njem se moramo 
počutiti dobro in sproščeno, saj v šoli preživimo veliko 
časa. Pomemben je tudi odnos z učitelji in ostalimi 
delavci šole.  So namreč tisti, ki nas usmerjajo, nam 
predajajo znanje in pomagajo. Sama sem do sedaj 
imela z učitelji dobre izkušnje. Verjetno tudi zato, ker 
je šlo za obojestransko spoštovanje in sprejetost. 
Šolanje vidim tudi kot priložnost za spletanje novih 
prijateljstev, širjenje socialnih stikov, druženje ter 
medsebojno pomoč.  V zadnjem letu smo jaz in moji 
vrstniki naredili pomemben korak. Z vpisom v srednjo 
šolo, Gimnazijo in srednjo šolo Kočevje,  smo postali 
fazani«. Kup perja, ki pridobiva nove prijatelje, pos-

tane samostojnejši in samozavestnejši, odpirati se 
mu začne čisto nov svet z novim znanjem in novimi 
spoznanji. Postali smo dijaki. Srednja šola nam pred-
stavlja visoko stopnico. Že glede znanja so v njej 
zahteve precej višje, kot so bile v osnovni šoli. Veliko 
nas je v tem času zamenjalo tudi socialno okolje, zelo 
pomembna sprememba pa sovpada še  s čustven-
imi in hormonskimi zadevami. Pojavijo se ljubezen, 
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LETA, KI TI DAJO ZALETA

Še kot majhen fantič sem pri šolskih urah v osnovni 
šoli razmišljal, da bi postal astronavt. Vsak dan sem 
pri pouku razmišljal, kako svobodno bi bilo, če bi vsak 
dan letel nad Zemljo in jo ščitil pred napadalci iz vesol-
ja. Sanjal sem in sanjal, ampak prej ali slej so se mi 
sanje porušile, ko sem jih zaupal enemu izmed najbolj 
nesramnih učiteljev, kar jih je ta svet ustvaril. Učitelj 
Patafta je bil eden izmed najhujših in najbolj strogih 
učiteljev v zgodovini naše šole. Njegov bes in razde-
janje je bilo možno slišati na drugi konec šole. Vsaka 
ura, ki si jo preživel pri njem, se je zdela, kot da bi minilo 
vsaj 5 let. Še vedno se spomnim tiste ure, ko nas je g. 
Patafta vprašal, kaj naj bi bile naše sanje. Sprva sem se 
obotavljal in mu nisem hotel zaupati svojih sanj, ampak 
g. Patafti me je uspelo prepričati, da mu zaupam svoje 
sanje, in tisti trenutek, ko sem mu jih zaupal, so se vsi 
v razredu začeli smejati skupaj z g. Patafto in to me je 
zelo razžalostilo, ampak - to je bil dan, ko sem sam sebi 
obljubil, da mi nihče nikoli več ne bo govoril, kaj lah-
ko in česa ne zmorem storiti. Od tega dneva dalje sem 
začel slediti svojim sanjam še bolj in dandanes sem na 
dobri poti, da bi v bližnji prihodnosti postal astronavt, in 
jaz temu pravim LETA, KI TI DAJO ZALETA.

Kian Eržen 

jeza, žalost … Tu je še eksperimentiranje z različnimi 
prepovedanimi sadovi, ki nam jih življenje v tem ob-
dobju ponuja in so nam nenehno na dosegu rok. Del 
našega vsakodnevnega življenja so hitro postali tudi 
kofetkanje«, pogovori in druženje ob pijači z novimi 

prijatelji in sošolci. To so leta, ki jih sedaj živimo. To 
je odraščanje.
Odraščanje vidim kot del poti, na katero se mora 
podati prav vsak. Za nekatere je ta pot  strma, za 
druge ravna, a vsaka poučna in dragocena. Pot, po 
kateri hodim jaz,  je razgibana. Polna izzivov. Seveda 
pa se vsake toliko časa pojavijo ovire, ki jih moram 
premagati. Toda  vem, da me bodo izoblikovale, utr-
dile, da bom močnejša, modrejša in odločnejša. Na  
svoji poti srečujem sejalce razprostranih polj, se od 
njih učim in pobiram njihove sadove, ki mi bodo v živl-
jenju koristili. Odraščanje je poseben in zahteven čas, 
ko ne več otrok in ne še odrasel iščeš zase pravo, to je 
svojo pot v odraslost. Odločitve na tej poti bomo lažje 
sprejemali, če in ko bomo opolnomočeni z znanjem. 
Zato odprimo oči, opazujmo in sprejemajmo svet oko-
li sebe.  Tudi svet Gimnazije in srednje šole Kočevje.
V tem trenutku mi v misli prihaja refren pesmi skupine 
Kingston: Vzemi vse, kar ti življenje ponuja.«  Sedaj 
ga razumem, kot vzemi vse, kar ti mladost ponuja …

Ula Robida  
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