Šolsko glasilo Centra za usposabljanje Elvira Vatovec
Strunjan
December 2012
1

NAŠE
ŠTORIJE
Šolsko glasilo
Centra za usposabljanje Elvira Vatovec
Strunjan

15. december 2012
2

SPOŠTOVANE UČENKE IN UČENCI!
Prišla je zima in z njo novo številka šolskega glasila. Veseli in mrzli december bo
poln skrivnostnih, čarobnih doživetij in veselega pričakovanja novega leta. Zopet
bomo z navdušenjem brali vaše zapise, doživete zgodbe in si ogledali risbe polne
pisanih barv, doživljanj narave, prijateljev in veselih dogodkov.
Pred nami so nove Štorije, kjer ste nam ponovno dokazali, kako napredujete in
kako znate biti ustvarjalni. Verjamem, da ste skupaj s svojimi učiteljicami pri
pripravi šolskega glasila uživali in se veliko naučili.
V novem letu 2013 vam želim novih uspehov, da bi imeli veliko prijateljev in da bi
bili sproščeni, zdravi in srečni.
Vaš ravnatelj,
Korado Lešnik, prof. def.
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MI IN VI SKUPAJ
V želji po boljšem sodelovanju s starši smo v našem centru že pred sedmimi leti
začeli načrtno izvajati različne dejavnosti v projektu »Mi in vi skupaj«.
V šolskem letu 2012/2013 smo člani projektne skupine organizirali in izvedli
različne dejavnosti za učence, starše oz. kar za celotne družine.
Na samem začetku šolskega leta smo se pridružili številnim pohodnikom z baklami
od Izole do Portoroža in se odpeljali na izlet v bolnico Franjo in Idrijo. Za starše
smo organizirali strokovno predavanje o možnostih zaposlovanja oseb s posebnimi
potrebami ter predstavitev zakona o zaposlitveni rehabilitaciji invalidov, ki ga je
izvedla gospa Daira Balta, psihologinja na Zavodu za zaposlovanje Koper. V
oktobru smo se podali po Rilkijevi poti do Devinskega gradu in si ogledali
zanimivosti Devina in sosednjih krajev. V novembru smo tekli s številnimi tekači
na Martinovem teku oz. se podali na pohod. V samem začetku decembra pa smo
obiskali praznično Staro Gorico, kjer smo si ogledali grad na vzpetini nad mestom,
se podali na Andrejev sejem s številnimi stojnicami, se zabavali v zabaviščnem
parku in občudovali tisočere novoletne lučke.
Do zaključka šolskega leta bo v našem projektu še zelo živahno, saj bomo izvedli
še številne zanimive dejavnosti, na katere ste vabljeni učenci, starši in sodelavci.
Olga Stele, pomočnica ravnatelja
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da bi Strunjan ostal gozd
boljšo posteljo in svojo sobo
opremo za badminton – žogice, mrežo, loparje za v
telovadnico
žogo za odbojko, rokomet,
superge za nogomet
nova stranišča

nova igrala

razširitev ceste do šole, da bi lahko prišel po njej avtobus
trampolin v telovadnici

šolo brez stopnic
prostor, kjer bi se
družila s sovrstniki,
poslušala glasbo
in plesala

ŽELJE UČENCEV
CENTRA, KI KRASIJO
NOVOLETNO JELKO
V DRŽAVNEM
PARLAMENTU

nove šolske mize

novo šolo

nove razrede

nov prostor z
računalniki,
kjer bi se družili

glasbeno učilnico

nove gole za
nogomet v
telovadnici

da bi imel razred
več prostora za
gibanje
pisalno mizo

večjo učilnico, da bi lahko stegnil noge
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RAZSTAVA KAKIJA
Šli smo na razstavo kakija v petek, 9. 11.2012. Dol smo šli peš. Ko smo prišli, smo
videli stojnice, traktorje, risbe in drevo kakija. Pogledali smo si cenik pijač in
hrane. Naša šola je imela tudi izdelke na razstavi. Narisali smo risbe, izdelali smo
drevo in napisali o kakiju.
Razstava je trajala 3 dni, petek, sobota in nedelja. V šotoru so imeli tudi glasbo.
Videli smo tudi pecivo in sladoled iz kakija. Na razstavi mi je bilo lepo.
Žan Z., 7.r.
IZLET V BOLNICO FRANJO
Nekega sobotnega dne smo šli v Bolnico Franjo. Šli smo z avtobusom. Z mano je
šla tudi sestra. Najprej smo se zbrali v Izoli na avtobusni postaji. Šli smo na
avtobus, nato je sledila dolga vožnja. Ko smo prispeli, smo izstopili iz avtobusa, se
malo nadihali zraka in nato se podali proti bolnici Franji. Ko smo prispeli na vrh,
smo si ogledali bolnico in poslušali predavanje. Po končanem ogledu, smo se
zahvalili vodiču. Sledila je vožnja do Idrije. Ko smo prispeli v Idrijo, smo šli na
kosilo v restavracijo. Bila je zelo okusna hrana. Ko smo se najedli, smo šli na izlet
po mestu. Prišel je čas, da smo šli v rudnik. Tam smo si ogledali posnetek rudnika,
nato pa smo si ga ogledali. Nato smo se odpravili proti avtobusu. Ko smo se vozili,
sem zaspal. Bil sem zelo utrujen. Na izletu smo se imeli lepo. Še kdaj bom šel na
tak izlet.
Marko, 9.r.
SLOVENIJA
Pri družboslovju se učimo o Sloveniji.
Slovenija leži na sredini Evrope.
Njene sosednje države so: Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Italija.
Naravno geografske enote Slovenije so: Alpski svet, Panonski svet, Dinarski svet,
Primorski svet.
Mi živimo v Primorskem svetu. Primorske pokrajine so: Obala, Brkini, Vipavska
dolina, Goriška Brda in Kras.
V primorskih pokrajinah rastejo rastline: kaki, grozdje, marelice, bor, lovor, oljke,
fige, mandelj, češnje, jabolka, slive, oleander, ciprese.
Večje primorske reke so: Vipava, Reka, Dragonja, Soča.
Shkelqim B., 7.r.
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BEREMO…
Prebral sem knjigo Kekec in Pehta. Knjiga mi je zelo všeč. Najbolj mi je všeč
Kekec, ker je pogumen. Vesel sem bil za Mojco, da je dobila kapljice. Ni mi bilo
všeč, da je volk stražil Kekca.
Tim Segajin, 4.r.

Zgodba z naslovom Kekec in Pehta pripoveduje, kako je Rožle ustrašil Kekca.
Kekec je srečal Mojco, ki jo je Pehta odpeljala, da ji bo dala kapljice, da bo
videla. Kekec jo je rešil.
Alex Debernardi, 5.r.

Prebral sem knjigo Franček je imel veliko prijateljev. Franček je imel veliko
prijateljev in se je rad igral z njimi. S prijatelji so na podstrešju izdelovali ladjo.
Naslednji dan je medved prinesel škatlo za čevlje in je rekel, da je notri
skrivnost. Ko so prišli, je medved iz škatle potegnil zastavo za njihovo ladjo.
Frančka je zaprosil, daj drugim ne pove za zastavo. Čez nekaj časa je v trdnjavo
prispel lisjak. Franček mu je pokazal medvedovo zastavo. Popoldne sta Franček in
medved šla skupaj v trdnjavo. Tam sta ugotovila, da je lisjak pokazal drugim
medvedovo zastavo. Medved se je razjezil in se ni želel igrati s Frančkom.
Franček je bil žalosten in se je opravičil medvedu. Spet sta bila prijatelja.
Danijel Libek, 5.r.

Izbral sem si knjigo Plamenčki sreče. Ob jezeru je vasica, ki jo v zimskem času
okrasijo. Ljudje pomagajo okrasit hiše. Ko je zapadel sneg in zmrznilo jezero, so
se šli ljudje drsat. Stara ženica je opazila, da prihaja črn vrtinec. Hotela je
opozoriti ljudi na nevarnost. Zato je zažgala svojo staro hišico, da bi opozorila
ljudi. Ko so videli, da gori hiška, so vsi tekli k njej. Tako so se rešili pred vrtincem.
Erik Delbello, 5.r.
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KULTURNI DAN
Esmeralda: všeč mi je bila pravljica Plamenčki sreče in ko smo barvali plakat.
Dobili smo pecivo, kapo, majico in knjigo. Narisala sem lepe škornje.
Franko: prišel je Vid Valič in prebral knjigo. Potem smo risali, narisal sem jezero.
Jedli smo pecivo. Vid Valič nam je dal podpise. Na koncu smo pokali balone.
Sara K.: zelo mi je bila všeč pravljica. Zabavno mi je bilo risati . Najlepše je bilo
spoznati Vida .
Domen S.: najbolj mi je bilo všeč, ker je prišel Vid Valič in ko smo bili po televiziji.
Risali smo na majice in kape. Razdelili smo se v skupine in vsaka je nekaj delala.
Zabavali smo se z baloni.
Luka: zelo mi je bilo všeč. Bil sem ponosen, da sem bil na televiziji.
Adisa: všeč mi je bilo, ko smo delali iz das mase in se pogovarjali z
Obiskom smo dali darilca – svečnike.

Vidom.

Žan: bilo mi je všeč, ko smo risali in delali s plastelinom.
Kemal: v sredo mi je bilo všeč, ko smo delali s plastelina plamenčke in ko smo
risali hiše. Všeč mi je bilo, ker sem sedel zraven gospoda Luka. Bil je zelo
prijazen.
Željko: govoril sem angleško z Angležem, direktorjem. Risali smo si po majicah, ki
smo jih dobili. Prišli so s TV in nas snemali. Pobarval sem mavrico. Poslušali smo
pravljico Plamenčki sreče. Imel sem se lepo.
Marko L.: V sredo smo imeli dan za otroke. Bili smo v telovadnici. Obiskali so nas
farmacija Astellas. Obiskali so nas tudi iz RTV slo. Imeli smo se lepo in še kdaj bi
lahko imeli tak dan. Lepo je bilo.
Shkelqim: je bilo lepo, da smo risali, da sem se igral.
Amer: na obisku je bila pisateljica Irena Žerjal, ki je napisala pravljico Plamenčki
sreče. V telovadnici smo risali, pomagali so nam gostje iz Astellas Pharma.
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KULTURNI DAN
Marko G.: v telovadnici nam je prebral pravljico voditelj Vid Valič. Narisal sem
babico, ki je zažgala hišo. Bilo je zelo lepo.
Almin: poslušali smo pravljico in delali plamenčke.
Andrej: tega dne nas je čakalo presenečenje v telovadnici: najprej Vid Valič,
pogostitev in ustvarjalne delavnice. Prijazne gospe iz Astellas so nam pripravile
štampiljke, liste, barvice, das maso. Veselo smo z njihovo pomočjo ustvarjali. Po
kosilu se nam je v telovadnici pridružila pisateljica knjige Plamenčki sreče Irena
Žerjal. Hvala podjetju za lep kulturni dan in za pomoč pri zbiranju denarja za nov
kombi.
Jure: spoznal sem pisateljico Ireno Žerjal. Vesel sem bil, ker se mi je podpisala v
knjigo.
Mihael: razveselil sem se obiska Vida Valiča.
Luka M.: Pri ustvarjanju v delavnici mi je pomagala Irena Žerjal.
Luka D.: zaposleni pri Astellasu so z nami likovno ustvarjali.
Azra Z.: zanimivo je Vid Valič pripovedoval zgodbico Plamenčki sreče. Z mojo
prijateljico Esmeraldo sva barvali velik plakat z ilustracijo na steni telovadnice.
Pomagala je ena punca, ki je bila zelo prijazna. Sara in jaz sva slikali z Vidom
Valičem. Nataša bo natisnila sliko za spomin. Dobila sem podpis od Vida Valiča na
majici in kapo.
Domen M.: Nika mi je pomagala delati plamenčke sreče iz das mase.
Danijel T.: rad sem risal plamenčke sreče.
Dominik: Vid Valič mi je bil lep in smešen.
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KAJ VEM O KAKIJU?
Esmeralda, 8.r.: Iz njega delamo pecivo, sok.
Žan, 7.r.: Zdaj ga obirajo v Strunjanu.
Lara, 8.r.: Kaki je zelo zdrav, ima veliko vitaminov. Koristno bi bilo, če bi
ga jedli vsak dan.
Qlirim, 6.r.: Raste pred našo hišo. Je zelo mehek.
Mojca, 8.r.: Mi je dober. Jedla sem ga v šoli. Je okrogel in oranžen.
Sara, 9.r.: Kaki raste na drevesu jeseni. Je zelo sladek.
Danijel, 5.r.: Eno drevo kakija imamo doma pred hišo. Ko jih poberemo, jih
damo v košaro.
Aleks, 5.r.: Iz kakija delamo marmelado, krostato.
Franko, 8.r.: Poznamo več vrst kakijev.
Meni je najbolj všeč sorta vanilija.
Željko, 9.r.: Je okrogel in velik, oranžne barve, sladek in sočen.
Marko, 9.r.: Je mehek, je dober za jest tudi posušen. Iz njega naredimo
omako za meso.
Niki, PPO: Ima peške in muho. Če ga jemo, ko še ni zrel, nam potegne usta
skupaj. Rečemo mu tudi zlato jabolko. Iz njega naredimo tudi sladoled.
Domen, PPO: Dobimo ga na drevesu ali na tržnici.
Adisa, 7.r.: Je rumene barve, ga jemo, ko je zrel in ga olupimo.
Kaki tudi prodajajo.
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BILI SMO V AJDOVŠČINI
Z avtobusom smo se peljali v Ajdovščino. Zjutraj smo šli ob 8:00 uri.
Najprej smo videli testenine v tovarni Mlinotest. Tam smo videli tudi žemljice.
Naredili so nam torto.
Potem smo šli še v Fructal. V Fructalu so delali sok. Dobili smo Frutabello in sok.
Zunaj smo imeli kosilo: meso in kruh. Ko smo pojedli, smo šli na avtobus in domov.
V ponedeljek smo pojedli torto za malico.
Ta izlet mi je bil všeč.
Esmeralda Š. 8. r.

Ajdovščina je veliko mesto. Ko smo izstopili iz avtobusa, smo za malico pojedli
jabolka. Nato je prišla vodička in nas peljala v Mlinotest. Tam izdelujejo pašto,
kruh in torte. Tudi za nas so naredili torto.
Potem smo se odpravili še tovarno Fructal. Tam delajo sokove in so nam s sokom
tudi postregli.
Po ogledu smo se odpeljali domov.
Ker mi je bilo tako lepo, si želim še veliko takih izletov.
Gašper, 8. r

Bili smo v Ajdovščini. Šli smo v Fructal. Ogledali smo si jabolka. Iz jabolk smo
dobili sok. Videli smo kako lepijo slamice na tetrapak.
Bili smo tudi v tovarni Mlinotest. Potipali smo testo za kruh in ga tudi poskusili.
Opazovali smo kako se naredi torto. Na koncu smo jedli pašto. Dobili smo tudi
piškote.
Azra R., 6. r

Obiskali smo Mlinotest in Fructal. Poskusila sem njihove dobrote: testenine,
kruh, Frutabello in Fruc. Bilo je lepo.
Nermine L.
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POKVARJENA URA

Moja ročna ura se je pokvarila. Mama mi je kupila novo uro za rojstni dan. Ima
črn pasek in veliko številčnico. Na njej preberem številke. Tako vedno vem, koliko
je ura. Sam vem, kdaj moram pisati nalogo, kdaj imam malico, kdaj igram
računalnik in kdaj moram preobuti nogavice. Uro imam na desni roki in jo moram
čuvati.
Domen Medvešček, PPVI 4.

DIRKALIŠČE

FORMULA 1 MI JE VŠEČ. DIRKALNI AVTI DIRKAJO NA DIRKALIŠČU. SO
HITRI. TUDI VETTEL JE HITER. ENKRAT JE ZMAGAL. VOZI RED BULLA.
TUDI JAZ BOM VOZIL DIRKALNI AVTO.
Dominik Pucelj, PPVI 4.
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RAD POMAGAM DOMA
Doma sem v Lokvi pri Divači.
Rad pomagam mami pri kuhanju: režem meso, zelenjavo, mešam, pripravim mizo,
prinesem hrano na mizo, pospravim posodo v pomivalni stroj. Z mamino pomočjo
sem že pripravil lazanjo, pizzo in golaž.
Tudi očetu rad pomagam pri delu: žagam drva, jih pospravim, počistim, probam,
kako se brusi na stroju, skupaj popravljava motor pri avtu .
Najraje pomagam mami, ker me to veseli in ker bi se rad naučil kaj novega. Vesel
sem, da me pohvalijo.

Luka V., 9.r.
HOKEJ
Hokej je nevarna igra. Če hokejisti naredijo prekršek, so izključeni. Hokej se
igra na ledu. Poznam te ekipe: Jesenice, Olimpija, Medveščak, Salzburg, Graz,
Kac, Beljak.
Hokej gledam na televiziji, na Sport tv. Navijam za Anžeta Kopitarja in njegovo
ekipo. Anže Kopitar zdaj igra na Švedskem.
Igralci se drsajo na ledu, se zamenjujejo, v roki imajo hokejsko palico. Igralci
imajo zaščiteno glavo in telo. Imajo tablo za gledat rezultat in minute.
V vseh ligah so dobre ekipe. Najbolj mi je všeč ekipa od Anžeta Kopitarja Los
Angeles Kings.
Kemal D., 7. r.

MOJE JESENSKE POČITNICE
Na počitnicah sem se imela lepo, ker je prišla mama k meni na obisk. Igrali sva se
s sestavljankami in prepričali očija, da naju je peljal v razne trgovine. Mama je
ostala pri meni tri dni in oči nam je za svoj rojstni dan naročil pizzo.
Malo sem se morala tudi učiti in brati knjigo.
Pogrešala pa sem tudi sestro Tino, ki pa bo prišla naslednji vikend.
Mojca, 8. r
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MOJE POČITNICE
Bila sem v Makedoniji, v mestu Debar. Šla sem uredit papirje za potni list. Zelo
sem bila vesela, ker sem videla mojo nono, sestrične in bratrance. Tudi oni so bili
mene zelo veseli. Tam smo se igrali skrivalnice, lovit in slepe miši.
Šla sem tudi v džamijo. Imeli smo muslimanski praznik, bajram. Z mamo sva kuhali
meso, baklavo in riž. Vse punce smo šle na gugalnice. Potem smo šli praznovat.
Adisa D., 7. r
MANDARINA
Mandarina je zdrava
malica prava.
Lupina diši,
ko jo stisneš se iz nje sok pocedi.
Odganja zdravnike,
ker vsebuje vitamine velike.
Okusna je ful,
to sadež je kul.
Jože, 8. r
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RIBIŠTVO
Sem Franko Frumen, učenec 8. razreda.
V prostem času se ukvarjam z ribištvom. Ribič sem že deset let. Tudi moj oče in
nono sta ribiča. Imamo svoj čoln.
Lovit hodim z očetom med vikendom. Ulovim 3 do 4 kilograme različnih rib: orade,
ribone, špare, brancine, menole. Po ulovu ribe prodamo ali jih odnesemo domov.
Doma jih pripravimo in jih pojemo ali pa jih damo v zamrzovalnik.
Ukvarjam se tudi s sladkovodnim ribolovom na jezerih Mola in Klivnik in na reki
Reki. Tam pa ulovim: krape, smuče, ščuke, postrvi, klene, babuške. Včasih grem
tudi na tekmovanje.
Želim si, da bi ujel še veliko rib.
Franko F., 8. r.

PRI OČIJU
Moj oči živi v Novem mestu. Pri očiju sem na vsake štirinajst dni.
K njemu prihajam ob petkih, vračam se v nedeljo popoldan.
Z očijem delava veliko stvari: kosiva travo, se učiva, voziva se s kolesom, se
pogovarjava, igrava se … Včasih se tudi skregava. Mu pomagam pri različnih
stvareh: pospravljati, paziti Mihaela. Skupaj hodiva na sprehode v gozd, k
prijateljem, greva na izlete.
Tam pri očiju je zelo lepo, zato ker je čist zrak in si v naravi. Najraje bi se kar
preselil tja dol.
Domen S., 9. r
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MOJI LEPI NOHTI
Pri sestrični sem videla, da ima umetne nohte. Rekla sem staršem, da jih hočem
tudi jaz. Želja se mi je uresničila za rojstni dan. Umetne nohte mi je delala od
moje sestrične prijateljica. Zelo so mi všeč. Nohti so kvadratne oblike. Zgoraj so
pobarvani z roza barvo. Imajo bele črte in srebrne bleščice. Ful imam rada
umetne nohte.

Azra Zukić, PPVI 4.
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BOKS
Obiskujem boks v Kopru.
Imamo ga trikrat na teden, v torek, četrtek in petek. Oblečeni smo v kratke
hlačke, majico, rokavice, ščitnike za zobe in ščitnike za roke. Vsak torek
treniramo moč noge. V četrtek pa trening hitrosti: skakanje s kolebnico,
boksanje vreče. Na koncu imamo pa poligon. Ob sobotah imamo boks v dvojicah v
ringu, kjer obvezno rabimo ščitnike za zobe, ker se brez tega ne moreš tepst.
Ta krožek mi je všeč, ker se učiš tepst in ker imam veliko prijateljev.
Qlirim, 6.r.
ŠOLSKI PLES
Miška Angela hodi v šolo Zlatega konja. Obiskuje 7. b razred.
Živi na kmetiji, ima sestrico in bratca.
V šoli so organizirali šolski ples, ki bo naslednji torek ob 17:00 uri v telovadnici.
Po pouku je šla kupit obleko za ples .
V trgovini z oblačili je opazila oranžno obleko z rožicami in rdeče čeveljčke.
Obleko si je morala probati, zato je šla v garderobo. Obleka ji je bila prav in si jo
je kupila z denarjem, ki ga je dobila od sorodnikov za rojstni dan. Odšla je domov
in pokazala mami obleko. Mama ji je rekla, da je obleka lepa.
Torek se je bližal in Angela je komaj čakala ples, da obleče čudovito obleko in da
obuje nove čeveljčke. Ples se je začel. Na ples je Angela prišla s starši. Vsi so
opazili čudovito obleko od Angele. Sošolec jo je vprašal, če bi plesala z njim.
Angela je sprejela in sta šla plesat. Angela ne bo pozabila tega dne. Ko je prišla
domov, je šla spat in je sanjala ples. Angela je imela najlepši dan na svetu.
Sara K. 9. r.

LEP DAN V TEDNU
Moj lep dan je torek. Zjutraj me oče pelje v Strunjan na prakso. Tam pomagam
počistiti okolico zdravilišča. Ob dveh popoldne me kombi pripelje na Prade. Peš se
odpravim v Zonte, kjer stanujeta nona in nono. Na mizi me že čaka dobro kosilo,
nono je spekel ribe in nona je skuhala ostalo. Po počitku zmeraj vadim harmoniko.
Če je lep dan, greva z nono na sprehod. Ponavadi se ustaviva v Bertokih na pijači.
Zvečer me pride oče iskat in me pelje domov. In tako se konča moj srečni torek.
Domen R., PPO
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MOJI MUCI
Opisal bom svoji dve mucki – Pupiko in malega Rjavčka,ki ga ni več med nami.
Pupika je stara šest let. Je sive barve in ima črne oči. Ima gosto dlako in košat
rep. Je prijetna, prijazna in lepa mucka. Ima zelo ostre kremplje. Če jo jeziš, te
hitro popraska. Pozimi večji del dneva prespi, poleti pa pohaja in se na soncu
sonči. Zelo rada ima ribe.
Rjavčka smo dobili, ko je bil star nekaj mesecev. Bil je rjave barve. Oči je imel
rjave. Imel je svetlikajočo dlako. Kremplje je imel nežne, prav tako zobke. Kupili
smo pesek, v katerega je hodil lulat in kakat. Dokler ni zrasel, ga nismo spustili
ven. Bali smo se, da bi se izgubil.
Prišel je dan, ko smo ga spustili ven. Bil je zelo srečen. Pri hiši imamo občinsko
zelenico. Ves vesel je skakal po grmičevju in drevju. Lovil je miške. S Pupiko se v
začetku nista razumela, kasneje pa sta postala prijatelja. Ko sem šel zjutraj v
šolo, me je spremljal do avta. Vendar smo ga prehitro izgubili. Nekdo ga je
zastrupil s hudim strupom za polže. Začel je bruhati, dobil je drisko. Naslednji
dan je tako zbolel, da ni mogel več stati. Mamica in Blanka sta ga odpeljali k
veterinarju v Koper. Ni bilo več pomoči. Imel je zastrupljene vse notranje organe.
Strup za polže je bil premočen za njegovo telo. Veterinar mu je dal injekcijo, da
je zaspal in umrl.
Vsi smo bili zelo prizadeti in smo jokali. Zelo ga pogrešamo. K sreči pa nam je
ostala naša Pupika.
Luka, 8. r
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