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Zdi se, da smo šele pred kratkim zaključili s poletnimi počitnicami, danes pa že prijetno 

uživamo v jesenskih. Čas enostavno mineva prehitro. S tempom v današnjem življenju se 

včasih pozabimo ustaviti ter se uzreti okrog sebe. 

 

Ste že opazili, kako se je narava popolnoma spremenila?  

Ste si že vzeli čas in se odpravili na sprehod v jesensko obarvan gozd?  

 

Ne skrbite, zima še ni pred vrati, barve bodo še nekaj časa lepo krasile našo okolico, ven-

dar pa kljub temu ne odlašajte z oddihom v naravi. 

Oddahnite si, stopite ven ali pa se vsaj uzrite skozi okno, pozabite na vse, kar vam roji po 

glavi, in se sprostite ob darilu, ki vam ga ponuja narava. Prijeten jesenski vetrič naj vam 

zbistri misli, da boste po počitnicah lahko v šoli še naprej pridno sodelovali, tako kot ste 

do zdaj!  

 

Za večerni oddih pa sedite, spijte nekaj čaja in si preberite, kaj smo v tej številki 

Glažovne za vas pripravili dijaki. 

Teja Boršić 

POPOLNOMA OČARANI 



Jesen … Čas toplih puloverjev, vročih čajev in dolgih sprehodov po igrivo obarvanih goz-

dovih. V čem najbolj uživam v jeseni? V njeni čarobnosti, mirnosti in spokojnosti. 

Za mnoge je to žalostni čas, ker ga pogosto povezujemo s smrtjo. A kaj je žalostnega v 

barvah? Vsak odtenek rdeče, rjave, rumene in še mnogih drugih živahnih barv je zgodba 

zase. Listje ti kar zapoje, ko veter zavije čez hribe. Pogosto dežuje, a saj veste, kaj pravi-

jo: za vsakim dežjem posije sonce in jesensko sonce je toplo in veter ne pregrob in ne 

preglasen. Med sprehodi po obarvanih gozdovih nas velikokrat prevzame navdušenje ob 

pogledu na kopico odpadlih bodičastih žogic … Le kdo ne uživa ob druženju z družino, 

sorodniki ali prijatelji, ko pa ob tem ponudimo pečen ali kuhan kostanj, se vsakemu poce-

dijo sline. Ja, mati narava nam jeseni postreže s celim pladnjem dobrot. Naše stare mame 

hitijo s sušenjem suhega sadja, ki nam bo še kako teknilo pozimi, meni osebno pa najbolj 

zadiši, ko se na mizi znajdejo gobe. Kljub temu, da se je včasih kar malo težko odpraviti v 

gozd in ob tem upati, da bomo imeli srečo ter naleteli na kakšno lisičko ali jurčka, se vsi 

dvomi in vso potrpljenje splača, ko na koncu uživamo ob gurmanskih jedeh. Vendar pazi-

te, da vas ne bo na koncu bolel trebuh, saj pravijo, da se to rado zgodi. 

Maja Pirš 

JESEN ZA VSAKOGAR 



Čeprav nas mnogokrat kar malo zmrazi, ko pomislimo na jesen (v mislih imam vsem nam 

predrago šolo in učenje, s katerim se poletje konča), nam le-ta ponuja celo paleto prazni-

kov in tudi vsem nam ljubih počitnic. Vem, da ne sme manjkati vsaj malo razigranosti ob 

najbolj »strašljivem« prazniku. Halloween ali noč čarovnic se še v naših krajih ni toliko 

»prijela« kot v Ameriki ali mogoče v Veliki Britaniji, a če ste bolj »žurerske« narave, vem, 

da ne boste zamudili kakšne zabave ali nastopa kakšnega pevca ali pevke. Za tiste, ki 

ste pa raje zaviti pod odejo, ki ob pogledu na sivo vreme pogledate kakšen film ali prebe-

rete kakšno knjigo ter na stran odložite vse skrbi, je ta čas zagotovo ena izmed boljših 

ponudb, ki nam jih pošilja tetka jesen. 

Torej, jesen je res čaroben letni čas, ki nam ponudi še zadnje tople, sončne dni v tem letu 

in nam pokaže, da je narava res nekaj najlepšega. Preden bo naravo pokril sneg in bo za 

nekaj časa obmirovala, pojdite na kakšen sprehod v gozd ali pa le v park in se naužijte še 

zadnjih lepih jesenskih dni. 



Končno je tukaj jesen. Najljubše obdobje mnogih ljudi, med katerimi sem seveda tudi jaz. 

Najbolj se razveselim, ko ob jutranjih urah skozi okno avtobusa opazujem obarvana dre-

vesa in pozabim na vse skrbi in stres v šoli.  

A v jesenskem času najbolj uživam v sprehodih, predvsem kadar prihajam domov izmu-

čena in čisto brez energije. To se dogaja ravno v tem času, saj imamo v šoli kar nekaj 

testov in ustnih spraševanj, ki od nas zahtevajo popolno zbranost pri učenju in predvsem 

veliko energije. Da si popolno napolnim baterije, se odpravim na sprehod.  

Moj najljubši kraj za dober sprehod je gozd, saj se tam lahko v miru sprehajam med dre-

vesi in pri tem poslušam šumenje odpadlih listov pod svojimi nogami. Raje kot po že za-

snovanih poteh hodim po samem listju in odpadlih vejah dreves. Tako se bolj sprostim in 

z mislimi potujem v čisto drug svet. Če sem zelo pozorna, lahko slišim stopinje srn, ki se 

vešče sprehajajo po nekaterih delih gozda, in prečudovito prepevanje ptic. Občasno pa mi 

pot tudi prekriža kakšen jež. Drevesa mi nedvomno pomagajo pri pridobivanju energije, 

prav tako tudi barve narave, ki mi dajejo občutek topline in udobja. Tudi vreme je zame 

idealno.  

Špela Kosernik 

V GOZD PO POZITIVNO ENERGIJO 



Čeprav se narava počasi začenja priprav-

ljati na mrzlo zimo, nas pogosto obsije 

toplo sonce, ki pa ni premočno, a nam ta-

ko še vedno zagotovi še zadnje zaloge vi-

tamina D. Sprehod v toplem sončnem dne-

vu je zagotovo balzam za dušo. Najbolj 

nas zagotovo razveseljuje kostanj s svoji-

mi slastnimi plodovi. V teh toplih in sončnih 

dneh so gozdovi polni nabiralcev kostanja. 

Letos sicer ni bogato obrodil, a sem kljub 

temu na enem izmed sprehodov pod sko-

raj vsakim kostanjem naletela na vsaj ene-

ga nabiralca.  

Ker je vreme toplo, vlage pa je dovolj, buj-

no rastejo tudi gobe. V nekaterih predelih 

jih je toliko, da mora človek prav paziti, 

kam stopi. In tudi njihovih nabiralcev ne 

manjka. Tudi sama sem se preizkusila v 

nabiranju gob, a sem zaradi neuspeha kar 

hitro obupala. A raje, kot da nabiram, opa-

zujem različne in zanimive oblike divjih 

gob. Po takšnem sprehodu pa se vedno 

zelo prileže čaj, ki me prijetno ogreje. 



Verjetno se sprašujete, zakaj mi je jesen najljubši letni čas. Deževni, mrzli dnevi in seveda 

začetek novega šolskega leta, to je tisto, kar pride na misel vsem ob besedi jesen. Toda 

kljub temu mi je všeč. 

Mrzli dnevi pomenijo, da ni nič več nadležnega mrčesa, predvsem komarjev; le kdo mara 

ta nadležna mala bitjeca, ki ti pokvarijo vsako poletno noč? Prihaja obdobje debelih in 

udobnih oblačil, ki so mi osebno najljubša, in ni več potenja, ki ga s sabo prinaša toplo 

vreme. Jesenski dnevi so po navadi deževni, oblačni in prinašajo spremembo v počutju, 

toda takšno vreme je ravno pravšnje za oddih in poležavanje, pa tudi za učenje, ki ga ne 

primanjkuje. Le kdo se bo učil, ko je zunaj sončno vreme in te dobesedno vleče ven? Zato 

je jesensko vreme bolj sprejemljivo za učenje, saj zunaj večkrat dežuje ali pa je oblačno. 

Jeseni so tudi krompirjeve počitnice in noč čarovnic, kar že vsi nestrpno pričakujemo od 

vstopa v šolo ob novem začetku leta. Je tudi čas vseh filmov na temo noči čarovnic, ki so 

že nekakšna klasika na televiziji. 

Toda moja najljubša stvar jeseni je premik urinih kazalcev! To pomeni, da spimo eno uro 

več in se dan skrajša, kar posledično prinaša več spanja, kot sem že omenila. Jeseni se 

začne tudi sezona toplih napitkov, kot je na primer vroča čokolada, kar nam polepša dan 

in nas spravi v boljšo voljo. In tudi hrane ne primanjkuje, saj je konec poletja in posledično 

tudi vseh diet, haha.  

Urša Podgoršek 

JESEN - NAJBOLJŠI LETNI ČAS 



Manca Posilović 

DEŽEVEN JESENSKI DAN -  
MOTIVACIJA ZA UČENJE 

Pred nami je eden izmed tistih letnih časov, ko gozd dobi oziroma pokaže svoj največji 

čar, predvsem s svojo obarvanostjo, saj je obdan s stotinami odtenki rdeče, rjave, rumene 

in oranžne barve. Seveda pa se spremeni tudi vreme. Vroče, neznosne poletne dni za-

menjajo sončni dnevi in mrzle noči, pogosto pa tudi deževni in za marsikoga dolgočasni 

dnevi. To pomeni, da so tvoje aktivnosti omejene, predvsem mnogi športi in pa rekreacija 

v naravi. Vse se ti zdi brez vzdušja in dolgočasno, saj vemo, da nam že rahli sončni žarki 

pričarajo nasmeh na obrazu in nas spravijo v boljšo voljo. Ni pa vse tako črno, kot se zdi 

na prvi pogled. Mogoče bi lahko bili prav ti deževni in dolgočasni dnevi motivacija k uče-

nju? No, zame so. 

Vem, da je za marsikaterega dijaka učenje velika težava, bodisi zaradi pomanjkanja volje 

bodisi zaradi lenobe ali pa tudi zaradi neorganiziranega pristopa k učenju. Zdi se mi, da je 

poleg zunanje motivacije, kot so spodbude staršev, profesorjev, razne pohvale, nagrade, 

pomembna predvsem naša notranja motivacija, torej da se sami pri sebi vprašamo, kaj 

nas sploh zanima, zakaj to počnemo in pa kje/kdaj nam bo to koristilo. Ker verjamem, da 

vsakega posameznika zanima nekaj, pa naj bo to šport, glasba, zgodovina ali pa kakšna 

naravoslovna veda, ima prav vsak sposobnost oziroma bolje rečeno možnost priti do no-

tranje motivacije. To je torej eden izmed pomembnejših korakov oziroma faz uče-

nja, seveda pa je uspešno učenje nemalokrat odvisno predvsem od našega splošnega 

pristopa. Prav tu je težava pri večini dijakov, saj njihov pristop ni organiziran. Za pomoč in 

pa mogoče za koga tudi motivacijo k učenju bom na kratko predstavila svoj pristop, ki je 

iz mojega stališča dokaj organiziran in zaenkrat še uspešen.  



Torej, ko vem, da se moram nekaj naučiti, si seveda 

najprej pripravim načrt učenja, saj je to eden izmed 

najpomembnejših delov. Pogosto si v koledar, pa naj 

bo to stenski ali pa namizni, vpišem vse šolske obve-

znosti (datumi testov, ustnih ocenjevanj ...). Nato si 

razporedim obveznosti po dnevih in okvir-

no določim tudi čas učenja. Seveda pri 

tem ne pozabim na kak prost dan, saj 

vemo, da se nam pogosto prikradejo 

tudi kakšne nepredvidene obveznosti, 

zaradi katerih učenje pogosto kar izpu-

stimo. Sledi pa seveda najpomembnej-

ši –  a največkrat izpuščen del –  da se 

načrta držimo! 

Pri učenju pazim tudi na lokacijo, saj ni 

vsaka lokacija primerna za učenje. Meni 

najbolj ustreza moja soba, saj se v njej 

počutim najbolj sproščeno in nemoteno, 

kar je tudi pomembno, predvsem zato, 

da ostanem skoncentrirana na delo ozi-

roma snov. To mi omogoča učinkovitejše 

učenje. Kot skoraj vsak mladostnik sem 

tudi jaz skorajda že odvisna od elektron-

skih naprav, predvsem od telefona, zato 

se mi zdi pomembno, da ga morda med 

učenjem odložim v drug prostor ali pa 

ugasnem, saj le takrat eno-

stavno pozabim nanj. Marsikdo, med njimi sem tudi jaz, pozablja, da je 

med učenjem potrebno imeti premor. Brez njega si 

možgani bistveno težje zapomnijo informacije, oziro-

ma lahko pride med dolgotrajnim učenjem do pome-

šanja teh informacij/snovi. Prav zato pazim, da si na 

vsako uro ali dve privoščim nekajminutni premor, 

najpogosteje 15-minutni. Sploh kadar delam z raču-

nalnikom, je potrebno, da imam daljši odmor, da si 

odpočijem oči in da si ''pretegnem'' kosti. 

Za konec pa sledi še eden izmed ključnih delov: ponavlja-

nje oziroma utrjevanje snovi. Po krajšem premoru ve-

dno najprej staro snov (tisto, ki sem se jo pred odmorom 

učila) ponovim in se še le nato lotim učenja nove snovi. 

Delo mora biti sistematično in postopno, saj mi to omogoča 

enostavnejši pristop k učenju. Torej, da se bomo naslednjič 

lažje ''spravili'' k učenju, je poleg motivacije potrebno naj-

prej načrtovati svoj pristop k učenju, ki naj bo čim bolj orga-

niziran in prilagojen nam (takšen, da nam ustreza in da se 

ga ne lotimo po liniji najmanjšega odpora, kar nam je zelo 

ljubo). 



Tina je bila že vsaj dvesto metrov naprej, ko si je Nejc le uspel zavezati vezalko. »Počakaj 

me!« ji je zavpil, a ni bilo videti, da ga je slišala. Pravzaprav je sploh ni bilo več videti. Rav-

no v trenutku, ko se je tega zavedel, je veter zapihal nekoliko močneje, zato je listje zaše-

lestelo bolj kot poprej. V grlu se mu je naredil rahel cmok ob pogledu na zvezde nad glavo, 

a se je odločil, da pretirava. Odšel bo naprej, lepo počasi, kot se spodobi.  

 

Eno nogo je komajda uspel prestaviti pred drugo, ko je pred njim stekla hitra pojava. V pr-

sih je naenkrat začutil bobnenje in v zraku je poplesavalo več belih lis, ki jih je tvorila nje-

gova sapa, kot prej. Glavo je le stežka in zelo počasi obrnil v smer, kamor je stekla senca, 

in oči so se mu le ustavile na majhni veverici, ki bi se lahko zdela prisrčna, ko je takole 

ždela na drevesu, če se le ne bi njene oči zlovešče lesketale v siju lune. Globoko je zajel 

sapo in pospešil korak, vendar ni bilo dolgo, ko je prišel do razpotja.  

 

Nekaj se mu je zdelo nenavadno, a je bil tokrat prepričan, da si ne domišlja stvari. Sredi 

razpotja je že skoraj pravljično stalo drevo z votlim duplom. Videti je bilo, kot da bi v sebi 

nosilo zvezdo, saj se je iz dupla nekaj prav očitno lesketalo. Nejc je bil preveč radoveden, 

da bi izbral eno od poti, ki bi ga peljala stran od drevesa, zato je stopil bližje k siju z dreve-

sa. 

 

Najprej je le stal in opazoval, ker ga je videno docela zbegalo. Prisegel bi namreč lahko, 

da se je v duplu skrivala prav veverica, ki mu je prej prekrižala pot. Oči so se ji še zmeraj 

svetile, kadar so bile obsijane z luninim sijem, pa vendar ga ni bilo strah zreti naravnost 

vanjo. Morda je bila kriva noč čarovnic, morda se mu je počasi že pričelo mešati, ampak 

prepričan je bil, da mu veverica želi nekaj sporočiti. Njegova roka se je odzvala, preden je 

utegnil razmisliti, kaj počne, in se je stegnila proti majhnemu rjavemu bitjecu. V trenutku, 

ko so se njegovi prsti dotaknili notranje strani dupla, je začutil rahel vetrc v laseh in čez ra-

me mu je švignil hlad. Medtem se mu je zdelo, da se je zavrtel na mestu, ne da bi to hotel.  

 

Zala Vipotnik 

ZLATA SKRIVNOST 



Ko je spet upal odpreti oči, okoli sebe ni videl ne razpotja ne potke, po kateri je vsak dan 

hodil domov iz šole. Na njegovi levi je tekla reka, a vendar se mu ni zdela niti najmanj po-

dobna nobeni reki, ki jih je do sedaj že videl. Namesto čiste vode se je po strugi vila sve-

tleča zlata zmes, ki je odbijala vsakršen vir svetlobe na tako čudovit način, da se je zdelo, 

kot da listi dreves nad njo plavajo v zlati kopeli. Nejc je hotel bližje, a je pod nogami začu-

til nekaj nenavadnega. Ko je pogledal proti stopalom, je ugotovil, da so njegovi čevlji izgi-

nili in njegove bose noge hodijo po svetlikajočem se produ, ki je prav lično razporejen v 

ozko potko. 

Potki je sledil, dokler ni prišel do mostu, ki je slonel nad reko. Mostu zagotovo ni nihče 

zgradil, ker je bilo videti, kot da so se drevesa med seboj dogovorila za sestanek in si 

segla v roko ter se nežno povezala čez zlati tok reke pod njimi. Njegove noge so stopale 

po lubju, poraščenem s srebrnim mahom, oči pa so v daljavi uzrle znan plašč. Noge v 

rdečih dežnih škornjih, za katere je vedel, da pripadajo Tini, so poskakovale kakšnih sto 

metrov pred njim.  

 

Odprl je usta, da bi zaklical njeno ime, a se je v tem trenutku okoli njegove rame ovila ro-

ka. »Pozna bova, če se ne zmigaš, Nejc,« se je Tinin jezni obraz zvijal nad njim. »Kaj pa 

zlata reka? Pa veverica? Pa ja vendar,« je začel Nejc, a Tina ga je gledala, kot da je prav-

kar padel z lune. »Nisi prvič zaspal pri pouku, Nejc. Ampak takšne bedarije pa res kvasiš 

prvič. Greva zdaj.« Ko je začel pobirati svojo torbo, se je počutil rahlo razočaran, a se mu 

je vse skupaj zdelo preveč resnično, da bi bile to le sanje. Z rokama je segel v žep, kot je 

to storil po navadi, in v desnem žepu otipal nekaj tankega in krhkega. Bil je rahlo oranžno 

obarvan jesenski list hrasta, ki se je pod svetlobo luči komaj opazno zlato svetlikal. 



Ko nad gozd se megla spusti 

in ko ugasnejo luči, 

takrat pisana jesen v svoji mračni podobi zažari. 

 

Nič več barv, žvrgolečih ptic, 

samo par zaledenelih lic, 

ki utirata si pot mimo skrivnostnih gozdnih lepotic. 

 

Vsak najmanjši šum 

postane najglasnejši bum, 

senca velikega bora 

sedaj je najhujša mora. 

 

V daljavi pojavi skrivnostna se podoba, 

kot blisk nenadna in temna kot iz roga, 

takrat strah in trepet 

mogočna sta za umret. 

 

In če vse to dovolj prestraši te, 

da naglo v dir poženeš se, 

takrat kot kača zvite korenine 

v trenutku ustavijo te. 

 

Čisto izmučen obležiš, 

mimo piha ledeni piš 

in tvoje misli v trenutku usmerjene so 

v ta jesenski paradiž. 

Urša Čobec 

JESENSKI PARADIŽ 



Jeseni kuhinja zaživi v svoji čarobnosti, saj ji narava pridela veliko dobrot. Vse pridelke, 

za katere smo skrbeli med letom, v tem letnem času poberemo in jih pripravimo za 

ozimnico. Med njimi so buče, kostanj, krompir, jabolka, orehi … Kuhinje si okrasimo s 

pisanim listjem, ki ga prilepimo na drevesno vejo. Okrasne buče lahko pobarvamo. V ko-

stanje pa lahko zapičimo zobotrebce in tako iz njih izdelamo zanimive živalce. Kuharji in 

kuharice uživajo in se sproščajo v kuhinji, ker imajo na voljo veliko zelenjave in sadja. 

Svoje užitke z veseljem ponudijo na krožnikih z jesenskim pridihom. Tako krožniki vse-

bujejo rdečo, rumeno, oranžno in rjavo barvo. Naše babice pa najraje kuhajo jedi, ki so 

jih jedle že kot majhne deklice, a kljub temu preizkušajo tudi nove specialitete. Moja ba-

bica nam najraje pripravi domače dobrote, kot so repa, zelje in fižol, jabolčni zavitek ali » 

štrudl«, žganci z ocvirki …   

Anja Šket 

JESENSKA KUHINJA 

JABOLČNA JUHA 

½ kg zrelih kislih jabolk 

2 dl smetane 

2 žlici moke 

limonin sok 

     košček celega cimeta 

sladkor 

sol 

     za 4 osebe 

Priprava: Jabolka olupimo. Izrežemo peščišča, narežemo na krhlje in kuhamo v 

vodi, okisani z limono. Dodamo cimet, sladkor in malo soli. Jabolka se ne smejo razku-

hati. Z moko razžvrkljano smetano zavremo, začinimo z limoninim sokom in sladkorjem.  



Šumenje listov, kostanj in dobra družba. Vse to nas spomni na dober jesenski piknik. Se-

veda je zaželeno, da kostanj naberete sami in se tako podate na zanimiv sprehod. Vse 

generacije se zagotovo zberejo ob pečenem kostanju. Veliko starejših nam pripoveduje, 

kako so ga včasih nabirali in pekli. Na pikniku lahko prisluhnemo številnim zgodbam, ob 

katerih se nasmejimo. Za vse tiste, ki pa pečenega kostanja ne jeste, sem pripravila tale 

okusen recept za 12 kostanjevih mafinov. 

Anja Šumlak 

KOSTANJEV PIKNIK 

 SESTAVINE:                                                  PRIPRAVA: 

150 g moke                                                                                         

80 g sladkorja                                                                                                               

2 jajci                                                                                                    

1 zavojček vanilin sladkorja                                                              

50 g čokolade (nastrgane)                                                                

150 ml čokoladnega likerja                                                                

50 g kostanja (mletega)                                                                    

1 TL sode bikarbone                                                                           

1,5 TL pecilnega praška                                                                     

180 g masla                                                                                           

ščepec soli  

Pečico segrejemo na 180° C. V pekač za 

mafine položimo papirnate modelčke.   

V posodi premešamo moko, pecilni  

prašek, sodo bikarbono in sol. 

V drugi skledi penasto zmešamo 

jajci, sladkor, vanilin sladkor.  

Primešamo maslo, mlet kostanj, 

čokolado in liker. Primešamo zmes iz  

moke. Maso nalijemo v modelčke. 

Pečemo približno 20 minut. 

Po želji okrasimo.                



Topli dnevi so za nami, večeri so vedno temnejši. Jesensko listje in mraz nas opominjata, 

da je jesen tukaj. V tem času si radi privoščimo topel čaj ob kaminu, seveda pa ob veče-

rih brez knjige ne gre. Si želite branja, a preprosto ne veste, kaj bi vas pritegnilo? Ravno 

zato boste v tem članku seznanjeni s petimi najboljšimi knjigami za jesensko branje. 

Nikita Kokot 

JESENSKO BRANJE 

KAKO SEM PO NESREČI NAPISALA KNJIGO 

Annet Huizing  

Trinajstletni Katinki in bratcu Kalleju je pred de-

setimi leti umrla mama. Čeprav ovdoveli oče 

zgledno skrbi za svoja otroka, čuteča pubertet-

nica pogreša materinsko ljubezen, iz brezna po-

zabe oživlja spomine na veselo, živahno mami-

co, ki je tako rada razvajala svojo družino in 

bližnje. Katinka, ki si želi postati pisateljica, s 

pomočjo nasvetov sosede, slavne avtorice 

Lidwien, zapisuje občutja, spomine in dogodke, 

ki jih prinaša vsakdan. Eden teh nepričakovanih 

dogodkov je tudi ljubezensko razmerje med 

očkom in radoživo, prijazno Dirkje, ki pa v dekli-

ci vzbudi silovit odpor. Izvrsten medgeneracijski 

roman o bolečini žalovanja, tegobah odraščanja 

in o iskanju sprijaznjenja z minulim je ganljiva, 

na trenutke grenka pripoved z izrazito humani-

stično sporočilnostjo.  



ČUDO  

R. J. Palacio 
 

      August se je rodil v ljubečo družino, ki že ima ljub-

ko, bistro deklico Olivio. Tudi on je bister fantek. V 

njegovo zgodbo vstopimo, ko se on pripravlja na 

vstop v šolo. Deset let ima in prvič v življenju bo 

vstopil v šolo, med druge učence, ki bodo videli nje-

gov obraz, nenavaden, grozljiv. August ima kromo-

somsko napako, ki je spačila njegov obraz. Veliko 

poguma in samozavesti bo zbral v času, ko ga v 

zgodbi spremljamo skozi šolsko leto. Skupaj z nje-

govimi sošolci bomo spregledali; videli tisto, kar se 

vidi s srcem.  

                                                  POGOVORITI SE MORAVA O KEVINU 

                                                   Lionel Shriver 
 

Mati mladoletnega množičnega morilca v pismih možu 

pretanjeno izpoveduje svoje  življenje materinstva in 

odnosa s sinom pred tragedijo; pisma so kot nekakšen 

obračun same s sabo, polna so samospraševanj in 

vračanj h ključnemu vprašanju: zakaj? Zakaj je sin tak, 

kakršen je in zakaj se je zgodilo nepopravljivo? Preciz-

no seciranje materinstva, očetovstva, sprevrženosti 

uma in dogodkov pred in po usodnem četrtku prinaša 

napeto in pretresljivo zgodbo. Psihološki vzgibi in de-

tajli so opisani avtentično in prepričljivo, bralec se nei-

zogibno zazre vase, ne glede na to, v kateri vlogi se je 

kdaj že soočal z »zlobo, nesramno brezbrižnostjo in 

prirojeno hudobijo.« Po knjigi je posnet razvpit (vrhunski) film, ki se zvesto drži dej-

stev iz romana, a vendarle ne zmore prikazati vseh tančin materinega morebitnega 

prispevka k sinovemu sociopatskemu profilu. 



DEČEK V ČRTASTI PIŽAMI 

John Boyne 
 

      Knjižna uspešnica Johna Boynea je v tujini prejela tri literarne nagrade (Children's 

Book of the Year, People's Choice Award Book of the Year, CBI Bisto Children's 

Book of the Year), pri nas pa smo ji podelili nagrado Centra za mladinsko književ-

nost in knjižničarstvo Zlata Hruška. Po romanu je bil leta 2008 posnet tudi istoimen-

ski film. Zgodba je čustveno pretresljiva, opis dogajanja v času holokavsta je izvirno 

podan iz zornega kota devetletnega dečka. Bruno je sin visokega nemškega oficirja 

in o grozotah druge svetovne vojne ne ve ničesar. Z družino se iz Berlina preselijo 

na podeželje, v hišo tik ob ograji koncentracijskega taborišča, kajti oče je tam dobil 

novo zaposlitev. Ko Bruno raziskuje okolico novega domovanja, se skozi ograjo 

spoprijatelji z dečkom v črtasti pižami (kar je bila uniforma zapornikov). Njuno prija-

teljstvo pa ima pogubne posledice, konec zgodbe je namreč surovo grozljiv in da 

bralcu še dolgo misliti. 

BRATOVSKA SKRIVNOST 

Emiel de Wild 
 

      Nekega julijskega jutra mama navsezgodaj zbudi 

Joerija in ga brez besed odpelje na počitnice k 

babici. Na vprašanja, kje je brat Stefan, Joeri ne 

dobi odgovora. Molči mama, molči oče, molči ba-

bica. Nad družino leži skrivnost Stefanovega izgi-

notja. Po skoraj mesecu prisilnih počitnic pri babi-

ci prideta starša ponj in ga odpeljeta "domov". 

Dom je nova hiša v novem mestu. Enajstletni Jo-

eri mora tudi v novo šolo med nove sošolce. Od-

govora, kje je Stefan, še vedno ni. Starša mu celo 

rečeta, naj pozabi, da je kdaj imel brata. Joeri 

skuša odgovore najti sam. Izginulemu bratu ves 

čas piše pisma. Roman Bratovska skrivnost se je 

uvrstil med bele vrane, v izbor najboljših mladin-

skih in otroških knjig z vsega sveta. 

Povzeto po: http://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=2680 

http://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=2680


Anže Novak 

JESENSKO - ZIMSKI FILMI, KI            
PRIHAJAJO NA VELIKA PLATNA 

DOKTOR STRANGE (3. 11 .2016) 

Ker Stephen doživi prometno nesrečo, 

ne more naprej opravljati svojega pokli-

ca. Želi se čim prej pozdraviti. S svojo 

nadarjenostjo privede do raziskovanja 

metafizike, ki mu odpre številne skriv-

nosti. Ko pristane na pobudo mentori-

ce, se znajde v svetu, kjer mora z nad-

naravnimi močmi zaščititi človeštvo. 

TROLI (3. 11. 2016) 

Princeska Troli prosi svojega kuharja, da ji pomaga pri reševanju nevarne naloge njenih 

prijateljev pred nevarnimi Bergeni. V tej pustolovščini bosta doživela toliko, kot sta lahko 

le sanjala. 

.  

MAGIČNE ŽIVALI (17. 11. 2016) 

Mladi nadobudni čarovnik Newt se želi 

udeležiti čarovniškega kongresa. A nje-

gov skrivnostni kovček z magičnimi žival-

mi mu pokvari vse načrte. Nekaj živali 

mu pobegne, na koncu pa je še obtožen. 

Ker ima slabo vest, se s čarovnico Kat-

herine odpravi na lov, saj se želi odkupiti 

vsem, ki jim je povzročil škodo. 



 

PR'HOSTAR (27. 10. 2016) 

Majhen, a predvsem razburljivi hotel Pr'Hostar se 

znajde v slabem položaju. Hotel želijo prodati, a oseb-

je seveda tega ne pusti. Za to so pripravljeni narediti 

vse. A s svojimi neumnimi poskusi se bodo morali iz 

zagate rešiti kar z veliko sreče. 

 

ZAKAJ RAVNO ON? (22. 11. 2016) 

Laird, ki je obseden s čudnimi rečmi in navadami, se 

zaljubi v Nedovo hčer. Ned nato pride za praznike v 

hišo bodočega zeta. Laird se počasi sporazume z vsemi, razen s tastom, ki pa ne pusti, 

da bi Laird zasnubil njegovo hčer. 

 

VAIANA: ISKANJE BAJESLOV-

NEGA OTOKA (24. 11. 2016) 

Princesa Vaiana želi rešiti svoj 

otok pred nevarnostjo, zato se od-

pravi iskat polboga Mauija. S svo-

jimi sposobnostmi premagata vse 

pošasti. Izpolniti pa morata še tudi 

poslanstvo svojih prednikov, a za 

to mora Vaiana zaupati Mauija. 

Pridružite se jima na njuni dogo-

divščini! 

 

POJDI Z MANO (1. 12. 2016) 

Štirje najstniki se podajo na boj za preživetje. Močno si želijo, da bi našli najboljšo foto-

grafijo za šolsko tekmovanje. Film večinoma govori o tem, kaj bi se zgodilo, če elektrike 

naenkrat v današnjem razvitem svetu ne bi bilo več.  

 

 



LEPOTE NARAVE  
Fotografije: Neja Drevljak in Aleksandra Kunstek 






