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UVODNIK
Dragi bralci in bralke!
Evo, pa smo končno dočakali konec šolskega leta. Jaz osebno sem že pozabila na
šolo in sem z mislimi že na plaži. To pa še ne velja za naše maturante, ki prav v tem
trenutku urejajo še zadnje obveznosti. No, ko uspešno opravijo maturo, se nam tudi
oni pridružijo pri lenarjenju in sanjarjenju.
Naša ekipa šolskega spletnega časopisa pa je tudi dočakala letošnjo zadnjo številko
Glažovne. Kot je že bilo govora, je ta številka ustvarjena na temo Ele Peroci. Letos
namreč obeležujemo 100. obletnico rojstva pisateljice Ele Peroci, ki se je rodila prav
v Rogaški Slatini. Smo pa na to temo v okviru našega časopisa pripravili literarni
natečaj za osnovnošolce in v tej številki objavljamo njihove prispevke, zato kar
pogumno naprej in prijetno branje!
Ob koncu šolskega leta vam vsem dijakom čestitam ob uspešno opravljenem
šolskem letu. Upam, da ste letnik končali z novimi znanji in pozitivnimi izkušnjami ter
občutki. Lepa hvala tudi vsem piscem in risarjem, ki ste pridno prispevali k našemu
časopisu. Vsem skupaj želim počitnice, prepolne zabave in uživanja.
Se spet vidimo septembra.
Lana Cvek, glavna urednica

Pošta Slovenija je ob 100. obletnici
rojstva Ele Peroci izdala
priložnostno znamko.

LITERARNI NATEČAJ
V letošnjem šolskem letu smo na ŠČRS organizirali literarni natečaj na temo Ele
Peroci za okoliške osnovne šole. Naša komisija je izbrala tri najboljša besedila in jih
nagradila. Na začetku so objavljena nagrajena besedila, za njimi pa še vsa ostala.
Zahvaljujemo se vsem sodelujočim.

1. ČUDEŽ POLETNEGA DNE
Poletje je. Vreme je prijetno toplo, ni prevroče, pihlja pa prijeten vetrič. Majhna
deklica je zunaj. Sedi na tleh in s kredami riše po betonu. Riše najrazličnejše
predmete, rastline in živali. Uporablja vse barve in se prav nič ne zmeni, da v resnici
sloni niso vijolični, rože pa imajo steblo zeleno in le cvet barven. Vse dneve le riše,
četudi jo drugi otroci prosijo, naj se pride kdaj igrat z njimi in so zaradi njenih stalnih
zavrnitev žalostni. Ravno razmišlja o tem, kaj bi še narisala, ko nenadoma nekaj
zašumi v bližnjem grmu.
Deklica dvigne pogled in se zazre vanj. Iz grma prikoraka lep rjav maček. Malce
povoha po zraku, pogleda naokrog, nato pa stopi še malce bližje deklici in sede.
»Zdravo, jaz sem Bobo, kako je pa tebi ime?« reče proti deklici. »Linda,« mu
odgovori ta in doda, »ti pa nisi od tukaj, prvič te vidim.« Bobo jo otožno pogleda:
»Prav imaš, žal. Nisem od tukaj pa to ne bi bilo tako grozno, če bi vedel, kako sem
sem prišel.« Linda ga sočutno vpraša: »Si se izgubil?« Bobo pritrdi in pri tem skoraj
zajoče: »No, ampak sedaj sem srečal tebe. Če mi poveš, kje sem, bom morda
ugotovil, v katero smer je moj dom.« Linda se razveseli, da mu bo lahko pomagala in
mu pove, kje je. Tedaj pa Bobo tako presunljivo zajoče, da se ti začne parati srce.
»Mjaauu, za vedno sem izgubljen! Nikoli več ne bom prišel domov!« Linda ga skuša
pomiriti, tedaj pa se nečesa domisli: »Jaz te bom peljala domov, samo povej mi, kje
živiš in te takoj spravim tja.« Mačkon od veselja kar poskoči in ji nemudoma pove, kje
je doma, doda pa še natančen opis vonjav v bližini. Linda se nasmehne: »Super, to
sploh ni daleč, le skozi gozd poleg parka morava in bova že skoraj tam.« Bobo jo
nezaupljivo pogleda: »Samo skozi gozd? Pa saj nisem hodil skozi noben gozd, kako
je to mogoče?« »Najbrž si šel po daljši poti, pa saj ni važno, pridi, greva!« mu na hitro
pove Linda, skoči na noge in skupaj odhitita po pločniku, ki vodi od hiše.
Prehodita krajšo pot, ki vodi mimo nekaj hiš in prispeta do parka. Tam se na igralih
igra nekaj otrok. Ko vidijo Lindo, jih nekaj prihiti k njima. Potem ko se vsi pozdravijo,
začnejo Lindo zasipavati z vprašanji. »Kje si pa muca dobila?« »Ali si se končno
prišla igrat z nami?« »Ali bosta ostala?« »Kako je pa mucu ime?« »Ali sta kam
namenjena?« Ko Linda končno pride do besede jim na hitro obrazloži situacijo. Ko
konča, se oglasi starejši fant: »Z bratom in sestro imamo tam teto, včasih gremo do
nje kar sami. Lahko vama pokažemo, kje je pot, po kateri gremo.« »To bi bilo super!«
se razveselita Linda in Bobo. Otroci se poslovijo, fant, njegov brat in sestra pa
pospremijo potnika do začetka poti. Tam jima povedo, da se potka nikjer ne odcepi,
vsake toliko pa so ob njej tudi markacije, tako da ju ni potrebno skrbeti, da bi skrenila

s poti. »Hodila bosta približno 40 minut,« še dodajo in odidejo nazaj v park. »Pa
pojdiva,« se nasmehne Linda.
Odkorakata v gozd in kmalu zaslišita petje ptic. Oba občudujeta lepoto, ki ju obdaja.
Kako veličastna in visoka so drevesa, kako pojejo ptice v njihovih krošnjah, očarana
opazujeta igro svetlobe in sence ter razne živali, večje in manjše, ki prebivajo tam.
Čeprav se zatopita v opazovanje narave okoli sebe, napredujeta precej hitro. Nekaj
časa že opazujeta hrošča, ki počasi leze po deblu. Nenadoma zaslišita glas
starejšega gospoda, ki povprašuje po dolžini preostale poti. Linda se obrne proti
njemu, se zamisli in odgovori: »No, pravzaprav ni dolgo do roba gozda.« Možakar se
zahvali ter jo zaskrbljeno vpraša: »Si sama tukaj?« Linda mu živahno odgovori, da ni,
da je tukaj Bobo in se odpravljata k njemu domov. Možakar jo vpraša še, ali starši
vedo. Linda za trenutek zmrzne, potem pa gospodu reče, naj ga glede tega nič ne
skrbi ter se od njega na hitro poslovi. Ko se gospod že malce oddalji, pa zaskrbljeno
reče Bobu: »Starši sploh ne vedo, da me ni. Nisem jima povedala. Kaj če ju bo
skrbelo?« Bobo jo pomiri: »Ne skrbi, moja lastnica ima telefon, s katerega ju lahko
pokličeš in jima poveš, kje si ter naj ju ne skrbi, saj si v redu. Sedaj pa pohitiva.«
Linda se pomiri in odhitita po potki naprej. Po poti se ne ustavljata in kmalu zagledata
konec gozda. Ko stopita iz zavetja gozda, se znajdeta na travniku. Bobo ga pozna.
»Od gospoda Tita je,« pove poznavalsko, »v to smer morava.« Po robu travnika
odhitita mimo skednja, nato pa zavijeta v manjše naselje in se napotita proti prikupni
hiški na njegovem robu. Pred njo na stolu sedi gospa in plete. Bobo se navdušeno
zapodi k njej, naravnost v naročje. Vidi se, da se gospa razveseli in si hkrati
oddahne. »Kje si pa bil lump,« okara mačkona na svojih kolenih. Bobo ji pove, kako
strašansko grozno je bilo, ker se je izgubil, predstavi ji Lindo in ne pozabi omeniti
pogovora v gozdu. Njegova lastnica se obrne proti Lindi: »Brez skrbi, takoj bova
uredili …«
Gospa vstane in prime Lindo za ramo. »Linda, kaj ti pa je?« Linda mežikne z očmi.
Pred sabo ne vidi več Boba ali njegove lastnice. Pred njo je njena mama. »Pridi
Linda, pozno je že, čas je za spanje.« Kot uročena vstane in se z mamo napoti v
hišo. Ko zjutraj poje zajtrk, naznani: »V park grem.« Starša jo začudeno pogledata.
»Ostali otroci se igrajo tam,« pojasni Linda. Starša ji dovolita, da gre v park, a mora
ostati zraven drugih otrok ter se vrniti za kosilo. Obljubi jima, da bo pridna in odhiti
proti parku. Tam so že ostali otroci in zastavijo ji vprašanje, ki ga že pozna: »Ali si se
končno prišla igrat z nami?« V odgovor se nasmehne in pokima. A ne nasmehne se
zaradi njih. Za njihovimi hrbti iz grma gleda glava, glava rjavega mačka. Lindin
nasmeh je namenjen njemu.
Nuša Prapotnik, II. OŠ Rogaška Slatina

2. LEKCIJA
Vsaka hiša je barvna in živa,
v njej se pa zakladnica copatov skriva.

Vse je nametano od vrha do dna,
ko pa pride muca, že vsak hitro sesa.

Muca copate skrije
in otroci so žalostni,
kot bi jedli pomije.

Mamo sprašuje: »Kje so copati?«
Ona mu odgovori: »Naslednjič jih le hitro pospravi,
saj so zdaj že pri Muci globoko v goščavi.«

Neža Hladnik, OŠ Hruševec Šentjur

Staro hišo št. 3 je v zbirki Za lahko noč ilustrirala Ančka
Gošnik Godec. Arhiv Mladinska knjiga

3. SVET DOGODIVŠČIN
Nekoč so živeli štirje otroci. Bili so dve deklici in dva fanta – dvojčici Ela in Ula, ki sta
bili 3 leta starejši od dvojčkov Elijota in Erazma. Živeli so veselo življenje; punci sta
bili stari petnajst, fanta pa dvanajst.

Nekega dne so otroci odšli v knjižnico in raziskovali, da bi našli knjige z zanimivo
vsebino. Nekaj je z ogromno hitrostjo zadelo Ulo, ki je samo začudeno gledala, kateri
podlež ji je to vrgel v glavo. Ela je prihitela pogledat, kaj se dogaja. Odprla je list
papirja in zagledala nekakšne črke kot kako kodo. List papirja je pokazala Uli in
fantoma. Vsi so bili zelo začudeni. Pisalo je UDIVEJLMEZ ETIDELS 14st. Osem
parov oči se je zagledalo v zemljevid; listek zraven je bil še nekakšen kompas in zlata
ura, ki pa ni bila običajna ura, saj je imela namesto številk stopinje in male rimske
številke zraven. Raziskovali so, kaj naj bi to pomenilo. Ula je vodila raziskavo, zato je
določila vsakemu, kar mu najbolje gre. Elijot je raziskoval, kaj naj bi pomenil kompas,
ki ni delal, Erazem se je ukvarjal z uro, Ula je poskušala ugotoviti, kaj naj bi pomenila
koda na listku, Ela pa se je zadolžila za zemljevid. Kmalu so morali zapustiti
knjižnico. Ko so prišli domov, sta mama in oče čudno gledala, saj si niso bili podobni.
Vsi so bili nekam zamišljeni in odmaknjeni. Vsak se je zaprl v svojo sobo in tam
razmišljal o dogodku v knjižnici. Večerja je bila na mizi, otrok pa nikjer. Mama je malo
obupano gledala, nato pa pospravila z mize in odšla spat.
Zjutraj so vstali. Starša sta odšla v službo, otroci pa so ostali doma, saj so bile
poletne počitnice in je bila šola zaprta. Tuhtali so, kaj naj bi pomenila vsa tista
zmešnjava prejšnji dan. Zopet so odšli v knjižnico, z izjemo Ele, ki se je nekam
odtihotapila in tam čepela kar nekaj časa. Ela je zelo inteligentna oseba. Niso imeli
pojma, kaj je počela ves ta čas. Vendar se je zgodil čudež. Ula je počasi sestavljala
črke eno za drugo. To je bilo izjemno. »Družba, poglejte. Odkrila sem, kaj piše na
listku!« je zakričala Ula. Seveda je knjižničarka takoj pobesnela zaradi Ulinega
kričanja. »Otroci, takoj ven iz knjižnice, preglasni ste, že ves čas vas opozarjam!« S
temi besedami nas je vrgla iz knjižnice. Elijot je bil besen, saj bi že skoraj odkril, kaj
naj stori s kompasom. Začel se je dreti na knjižničarko, nato pa še na sestro. Na
koncu ni bil za njegovo kričanje prikrajšan niti Erazem. Tako so počasi odšli domov.
Ko so prišli domov, jih je čakalo zares neprijetno sporočilo, da je Ela pogrešana že
dolgo časa in da je nikjer niso našli. Mama je jokala, oče je stokal, Erazem ni črhnil
niti besede. Ula je odšla v svojo sobo, ki si jo deli s sestro, Elijot je šel edini večerjat.
Ula si je želela le, da bi našla svojo sestro. Zaledenela ji je kri v žilah. Nekaj je bilo
pod posteljo, nekakšni ostanki nečesa. »O, ne, prosim, ne, naj to ne bo Ela,« si je
mislila. Pogledala je pobližje. Bilo je nekaj lesenega. »MAAAAAAAAAMI .........
MAAAAMI!« je hitro ukrepala. Mama je stekla gor – v hčerino sobo. Pod Elino
posteljo, ki je bila Ulina, je ležala krsta. Mama je vsa šokirana stopila do postelje.
Sklonila se je in pogledala. Zvrnila se je po tleh. Gor so prišli še ostali člani družine.
Od groze jim je zastal dih. Poklicali so policijo za Elo, in reševalce za mamo.
Detektiv, ki je odpiral škatlo, je govoril, naj se umaknejo. Povedal je, da je bilo v krsti
truplo otroka. Pokazali so ga mami. V njem vendar ni bila Ela. “O moj bog!’’ je zavpila
Ula. To je bila vendar njena sestrična z imenom Anika.

Čez 1 mesec ...
Skoraj so že pozabili na smrt njihove sorodnice. Niso pa mogli pozabiti na izginotje
njihove sestre in hčere. Nato pa je nekdo potrkal na vrata. Ula se je počasi sprehodila
do vrat. Pogledala je skozi kukalo in zastal ji je dih. Zavpila je in odprla vrata. »Ela,
Ela doma si!« ni mogla svojim očem verjeti Ula. Ela je stopila noter, objela sestro,
nato pa še starše in brata, ki so jim po licih tekle solze. Ula je vprašala Elo, kaj se je
dogajalo in zakaj je ni bilo domov. Ela pa je povedala, da so od nje hoteli čudežne
predmete. Celo izvedela je, zakaj se uporabljajo. Otroci so zdirjali ven in po
zemljevidu iskali, kje naj bi bil zaklad. Nenadoma je Ula zakričala. Vsi so jo malo
čudno gledali. »Saj zaklad je vendar na našem vrtu!« Kopali so, dokler niso zadeli v
nekaj trdega. Zaklad so izvlekli ven in ga z občudovanjem gledali. Zanimalo jih je,
kako se odpre. Nato pa je prišel oče in ves razburjen vprašal, kdo je v njega vrgel
zapestnico. Zapestnica je bila srebrna, z zlatim biserom. Vtaknili so jo v ključavnico
skrinje, ki je bila srebrna in posuta z zlatimi biseri. Skrinja se je odprla in pogledali so
vanjo. Ven je priletel listek, na katerem je pisalo: ZAŽELI SI ŽELJO, AMPAK SAMO
ENO. Ula se je vprašala, kako naj to naredijo. Poskušali so eden za drugim, nato je
bila za poskus na vrsti Ula, ki si je zaželela le eno stvar. Čudno je počilo in pojavil se
je ognjemet. Niso mogli verjeti svojim očem.

Naslednje jutro, ko so se zbudili, so se odpravili na zajtrk in mimo je prikorakala
Anika. Vsi razen Ule so bili zelo presenečeni. Nika je stekla in skočila Uli v objem.
“Hvala sestrična, hvala, rešila si mi življenje.” Jokala je in jo objemala, medtem ko je
Ula razlagala sestri in bratoma, kako si je zaželela, da bi bila Anika spet živa. Tako
so živeli še dolga leta, polna dogodivščin.
Gaja Hribar, I. OŠ Rogaška Slatina

Muca Copatarica je izšla že v več kot 170.000
izvodih. Ilustracija Ančke Gošnik Godec/ Arhiv
Mladinska knjiga

BREZSKRBNO OTROŠTVO, KI GA JE PREKINIL STRAH
Bila sem srečna tako kot vsi moji sošolci. Zbirali smo se pred šolo, v šoli, na
prireditvah, v naših glavah ni bilo skrbi in strahu, le veselje nad tem, da živimo, da
vidimo simpatijo na šolskem hodniku, da je šel test iz matematike dobro skozi …
Imam prijateljico Evo, ki živi v sosednji državi. Tudi tam so otroci živeli brezskrbno.
Kar naenkrat, od tega je minilo dobri 2 leti, pa smo slišali, da tam nekje daleč na
Kitajskem, zbolevajo ljudje za neko čudno boleznijo pljuč. Videli smo, da nosijo
maske in to se je nam zdelo smešno. A žal, pa se je začelo to dogajati tudi pri nas.
Od Eve sem izvedela, da se je tudi pri njih pojavila ta bolezen, ki so jo poimenovali
korona. Čudno mi je bilo, saj so se takoj zaprle državne meje in s prijateljico sva imeli
stik le še preko telefona. Pri nas smo poslušali, da zbolevajo starejši v domovih in da
smo otroci tisti, ki prenašamo ta virus. Ni dolgo trajalo, ko so se zaprle šole. Bil je
uveden pouk na daljavo. Končala so se naša druženja, športne prireditve, brezskrbno
igranje na dvoriščih šole in stiki s starimi starši. Podobno se je dogajalo tudi po celem
svetu, tako hitro so se širile okužbe. Med tistimi, ki so zboleli za korono, so bili tudi
nekateri moji znanci. Strah nas je bilo, da se bomo okužili oziroma da okužimo druge.
Najbolj vesela novica pa je bila takrat, ko smo dobili cepivo. Nisem mogla razumeti,
da se ljudje bojijo cepljenja, ki je bilo edino upanje, da se znebimo korone. Celo na
ulicah so se zbirali ljudje, povsod po svetu in protestirali proti cepljenju. Končno pa se
je začela ta pandemija umirjati in srečni smo bili, da se je naše življenje spet vrnilo v
dokaj normalno življenje.
Z Evo sva se takoj dogovorili, da me pride obiskat in zelo sem se veselila tega
druženja. Tudi moji in njeni starši so bili srečni.
A komaj smo se malo oddahnili od vsega tega, smo že na televiziji videli in slišali, da
se je začela vojna v Ukrajini. Kaj je to vojna?
Tu in tam sem samo od babice slišala nekaj stvari o vojni, o njej sem poslušala pri
urah zgodovine in postalo me je strah. Tudi z Evo sva po telefonu govorili o tem. Na
televiziji gledamo vsak dan na tisoče mater in otrok, ki bežijo od doma. Bombardirajo
jim domove, uničujejo mesta in pobijajo mlade fante, ki so morali prijeti za orožje. Eva
mi je povedala, da je tudi njena družina sprejela dve materi in štiri otroke. Punčka, ki
ji je ime Maša, ji je povedala, da so ji porušili dom, kjer so pustili vse šolske
potrebščine, vsa lepa oblačila, s seboj je imela samo svojega malega medvedka.
Vsak večer preden zaspi, vpraša Evo, ali bodo zopet ponoči padale bombe. K sebi
tišči svojega medvedka, in ko jo Eva potolaži, mirno zaspi. Tudi v Slovenijo je prišlo
veliko otrok, kjer so našli varno zatočišče. Razmišljala sem, da če bi bilo treba, bi tudi
naša družina sprejela nekoga izmed njih. Povsod po Sloveniji in po celem svetu so
ljudje organizirali pomoč za otroke in vse tiste, ki so ostali brez strehe nad glavo.
Želim si samo, da bi bilo te neumne vojne čim prej konec, da bi se ljudje lahko vrnili
nazaj, tja kjer so imeli nekoč topel dom. Seveda bo treba zgraditi vse na novo in
verjamem, da bodo ljudje stopili skupaj in jim pomagali. Živim v mirni državi tako kot
tudi Eva in na mesto, da bi se pogovarjali o brezskrbnem otroštvu, gledamo prizore iz
vojne, ki ni tako daleč od nas. Ne morem razumeti, da lahko samo en voditelj neke
države povzroči toliko gorja, strahu in prizadene toliko ljudi, predvsem pa otrok,
zaradi pohlepa. Pri tem pa ga ne more nihče ustaviti.

Z Evo si želiva, da bi se vrnili tisti časi pred korono in pred vojno, da bi se lahko po
končani gimnaziji, nekje skupaj vpisali na fakulteto, kjer bi lahko pridobivali znanje o
podnebnih razmerah. Naš planet moramo zaščititi ne samo proti virusom in vojnam,
ampak se moramo boriti tudi proti segrevanju in onesnaževanju. Tudi Eva in še
mnogo mojih prijateljev si želi, da bi živeli vsi ljudje, predvsem pa otroci v mirnem,
čistem in zdravem okolju. Naš svet je prelep, da bi bilo na njem toliko grozot in gorja.
Klara Lešnik, II. OŠ Rogaška Slatina

ELA
Nekoč je živela mala Ela, ki je rada šivala copate. Ko je Ela odrasla, je imela bele
lase in zelene oči. Ko je šivala, si je nadela vijoličen predpasnik. Vsakdo je od nje
prišel z vsaj enim parom copat več. Zaradi gub in bledosti so se je bali vsi otroci na
vasi. Čeprav so se je bali, je nekega dne do nje prišlo nekaj otrok. Prosili so jo, da jim
zašije nove prav posebne copate z gumbi, cofi in podobnim. Ela jim jih je v trenutku
zašila. Ko so jih otroci dobili, so nemudoma odšli. Otroci so vsako leto prišli in prosili
zanje. Ela je bila izmučena in stara. Bila pa je bila zelo razočarana, saj je vedela, da
otroci k njej ne bi prišli, če ne bi potrebovali copat. Eno leto zatem je umrla za težko
boleznijo. Otrokom je bilo žal, saj so jo izkoriščali. Ob deseti obletnici njene smrti, so
otroci bili že odrasli, zato so se odločili, da bodo o njej napisali knjigo. Zbrali so
skupino najboljših ilustratorjev, najboljših založnikov in napisali slikanico. Zdaj že več
kot 60 let zabava otroke iz cele Slovenije. Mogoče na kakšno knjigo naletiš tudi ti.
Brina Brodej, OŠ Hruševec Šentjur

V deželi Klobučariji. Ilustracija Marlenke
Stupica. Arhiv Mladinske knjige

RISARSKI IZDELKI

Rilind Morina, 2. e

Medej Podlesnik, 3. e

Ustvarjanje pri pouku
Ele Peroci so se spomnili tudi pri likovnem pouku. Pod mentorstvom Nataše Novak
so slikali na dežnike, sodelovali pri ustvarjanju koledarja, risali na temo Elinih pravljic
in celo ustvarjali steklene portrete – skice pri snovanju steklarskih izdelkov, sama
izdelava pa je potekala v steklarski delavnici pri Zinki Kobula Kamenšek. Spodaj je
risba Senada Kuljićija iz 1. a, fotografija steklenega portreta Timona Lužarja iz 1. d

Timon Lužar, 1. d

Timon Lužar, 1. d

Senad Kuljići, 1. a

Laura Ferek Jambrek, 1. d

Julija Kocjan, 2. d

Eva Belcer, 3. a

LETO ELE PEROCI 2022
Letos je Rogaško Slatino prav posebno leto! Točno pred 100 leti se je namreč v naši
Slat'ni rodila pisateljica Ela Peroci. S svojim bogatim ustvarjalnim opusom si je
zaslužila, da ob njeni 100. obletnici rojstva leto 2022 obeležujemo kot leto Ele Peroci.
Ela je bila zelo uspešna in priljubljena mladinska pisateljica. Zagotovo ni otroka, ki
mu mama ne bi zvečer brala pravljic, kot so Muca Copatarica, Hišica iz kock ali Moj
dežnik je lahko balon. S temi pravljicami je pisateljica oblikovala privlačen tip
sodobnih pravljic. Njena dela pa so vzbudila zanimanje tudi izven mej naše države.
»Ne pišem za otroke, pišem otrokom in tako se z njimi pogovarjam,« so zagotovo
ene izmed njenih prepoznavnih besed. Njen svet otroštva je bil svet brez pravljic, saj
zaradi pomanjkanja denarja knjig ni imela. In ravno zaradi tega se je odločila, da
otrokom s svojimi pravljicami polepša otroštvo.
V letu Ele Peroci 2022 je bilo v Rogaški Slatini pripravljenih kar nekaj dogodkov in
aktivnosti. Občina, javni zavodi s področja izobraževanja in kulture, Šolski center
Rogaška Slatina, JSKD OI Rogaška Slatina in MSORS smo se združili in pripravili
prav posebno kulturno obarvano leto. Organizirali so se razni natečaji na temo Elinih
pravljic za koledar in razglednice. Dela so bila tudi razstavljena na razstavi v Mestni
galeriji. Eli Peroci smo letos posvetili tudi osrednjo občinsko prireditev ob kulturnem
prazniku. Liki pisateljice so zaznamovali pustno povorko. V organizaciji našega
ŠCRS-ja je potekal simpozij Ele Peroci na temo doživetega pripovedovanja pravljic.
S temi in ostalimi dogodki, ki še sledijo, smo Elino leto naredili prav posebno, takšno,
kot si ga zasluži.
Ela Novak, 2. a

Jelka in njen dežnik. Ilustracija Marlenke Stupica. Arhiv Mladinske knjige

SPOMINI NA ELO PEROCI
Ela Peroci predstavlja velik delež otroštva za vsakega izmed nas, saj se ob misli na
zgodnja leta vsak spomni, kako je prebiral njene pravljice. Klasika med deli za otroke
je vsekakor Moj dežnik je lahko balon, ki je bila tudi njena prva objavljena pravljica.
Samo spomnimo se, koliko risb je nastalo na temo tega dela in mogoče tudi kakšna
predstava o deklici Jelki, ki s svojim rumenim dežnikom poleti nad Ljubljano in
pristane v Klobučariji. Tako kot si najmlajši želijo, da bi imeli moč leteti, si še danes
tudi odrasli kdaj zaželijo, da bi lahko brezskrbno poleteli in pustili skrbi za sabo.
Sledile so ji še mnoge druge slikanice, najbolj znana izmed njih pa je Muca
Copatarica. Ta je nevestnim otrokom odnašala copatke. Z njo so starši dosegli, da
smo začeli nositi copate, saj so nas znali prestrašiti, da nam jih bo vzela Muca
Copatarica. Po njej so bile uprizorjene številne lutkovne igrice tako doma kot tudi na
tujem. Elin stavek, da ne piše za otroke, temveč otrokom in se tako z njimi pogovarja,
izraža, da so njene pravljice nastajale ob veselju in da bodo še naslednje generacije
odraščale ob njih.
Karin Volavšek, 2. a

Ilustracija Lidije Osterc iz pravljice Hišica iz kock. Arhiv Mladinske
knjige

PRAVLJICA
ELA PEROCI: BRESKVE
Revščina in vojne so Tabrce silili, da so se selili – nekateri do novih služb, drugi celo
v Ameriko, Argentino. S trebuhom za kruhom je v času okrog I. svetovne vojne odšla
tudi ena veja stare tabrske družine Peroci. V Mariboru so začeli z novim življenjem –
leta 1922 se jim je rodil prvi sin Milan Peroci, ki se je kasneje poročil z Elo. Tako je
Ela Peroci z možem pogosto obiskovala sorodnike v Tabru, v Perocijevi hiši.
Na enem od obiskov v Tabru leta 1959 se je Ela, takrat že slavna mladinska
pisateljica, sprehodila od hiše navzdol po sadovnjaku in zagledala breskve, kot jih še
ni videla. Utrgala je breskev z drevesa in se ni mogla načuditi njeni velikosti in
sočnosti – o teh breskvah pa mora nekaj napisati, je dejala.
Še isti dan, na klopci pred hišo, je napisala pravljično zgodbo z naslovom Breskve.
In čeprav v zgodbi ne navede imena vasice, je iz opisa razbrati, da je dogajanje
postavljeno v Tabor, ki ga je opisala kot »vasico, mali raj na vrhu hriba, z vlakom po
dolini in razvalinami starega gradu«. V zgodbi se je poigrala tudi s 'frkci, kar je
izključno tabrški izraz za kokice oz. pokovko, ter svoja pravljična bitja naselila v
skrivnostne »ruševine gradu«.
Nika Križanec, 1. b

Ela Peroci je bila rojena 11. februarja 1922
v Rogaški Slatini.

PESEM
ŽIVA SEM
Ko sem živa,
je veliko sivih dni in poti.
Ne vem, po kateri bi šla,
da ne bom kam zašla.
Ne vem, kateri cilj bi si izbrala
in ambicije dala.
Kaj bi sama s sabo,
kaj naj počnem
in katerim ljudem se
naj odprem.
Kako dolgo še bom živela
In posmehovanje trpela?
Koliko še bo dolgih dni,
ko si želiš,
da samo zaspal bi.
Važno je imeti sanje in verjeti
vanje.
Spustite k sebi ljudi,
ki vas radi imajo
in življenje za vas dajo.
Izkoristite vsaki dan
in skrbi dajte vstran.
Bog je ponudil, da živimo
in trenutke delimo.
Ko vam je hudo,
si recite,
da živite,
ker prijatelje, družino, ljubezen
in svet dobite.
Nina Štefanič, 3. c

Zbirka pravljic Ele Peroci. Arhiv
Mladinske knjige
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