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Pranger 2019
Pranger je edini evropski festival refleksije in prevoda poezije. Njegova usmeritev je dostojanstvo
umetnosti in recepcije umetnosti. Povedati mnenje dobronamerno v obraz, po drugi strani pa neustrašno premisliti o slišani kritiki, ki naj bo dobro utemeljena in vljudna. Poezijo prevajati po manj
uhojenih poteh. Pranger izbere tri kritičarke in kritike, oni pa vsak svoje tri izbranke in izbrance,
avtorice in avtorje novih pesniških zbirk.
Festival Pranger, srečanje pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije, tudi letos spodbuja k poglobljeni refleksiji poezije in ponuja v branje devet pesniških zbirk, izdanih v preteklem letu, ki izstopajo s
samoniklimi poetikami. Prangerjevi kritiki v postavi Barbara Korun, Aljaž Koprivnikar in Domen Slovinič letos v fokus festivala postavljajo dela, ki so jih v letu 2018 izdali Alenka
Jovanovski, Klarisa Jovanović, Milan Šelj, Maja Miloševič, Andreja Štepec, Esad
Babačić, Varja Balžalorsky Antić, Kaja Teržan in Jure Jakob.
Najmlajšim je namenjen program ELA – Mali Pranger, Kritikom-začetnikom (ni nujno, da
samo mladim) pa program in natečaj za nagrado Mlada kritika (vir: www.pranger.si).

ELA - Mali Pranger
Osnovnošolski natečaj za najboljšo pesem
Festival Pranger se je leta 2008 razširil tudi na posebno festivalsko dogajanje, namenjeno najmlajšim. Poimenovali smo ga ELA – po pisateljici Eli Peroci, ki je bila rojena v Rogaški Slatini.
Podobno, kakor je nekoč dejala pisateljica, da namreč »ne piše za otroke, temveč otrokom in se
tako z njimi pogovarja«, skušamo tudi ustvarjalci Prangerja osrednjo festivalsko rdečo nit, to je
poezijo, na različne načine približati otrokom v njim ljubi govorici, torej igri in ustvarjalnosti. Eno
izmed priložnosti za ustvarjalno zorenje in izražanje nudimo v razpisih, ki jih vsako leto pošljemo v
osnovne šole, med letoma 2013 in 2015 pa smo sodelovali tudi s srednjimi šolami. Mogoče pa bo
katera mlada pesnica ali pesnik čez nekaj let tudi del naše sedaj že resnično bogate bere pesnikov
in pesnic, povabljenih gostov in gostij na samem Festivalu Pranger (vir: http://pranger.si/ela/).
ELA – Mali Pranger se je letos prvič odvijal ločeno od kritiškega dela festivala v tesnem sodelovanju s Knjižnico Rogaška Slatina in tamkajšnjimi zaposlenimi: mag. Natašo Koražija, vodjo festivala
Ela, s sodelavkama bibliotekarkama Majo Kovač in Sigrid Horvat. Na natečaj ELA za najboljše pesmi na temo vesolje je prispelo rekordno število prijav, kar 242 pesmi. Prispevki so se ocenjevali ločeno po treh triadah, med katerimi je komisija izbrala 50 mladih ustvarjalcev in ustvarjalk. Vsi nagrajenci so v Aninem dvoru v Rogaški Slatini 25. maja 2019 na slavnostni prireditvi prejeli priznanja za svoje prispevke. Čestitamo vsem!
Vodja programa mag. Nataša Koražija, direktorica Knjižnice Rogaška Slatina.
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Gašper Presker
OŠ Artiče, mentorica Jana Kovačič

ČAROBNO VESOLJE
Vesolje je kot domišljija čarovnikov.
Če padeš vanj, ti ni poti nazaj.
Potuješ po vesolju, ne moreš več domov,
prilebdiš do črne luknje, te posrka in prideš v raj.
Tu ni začetka ne konca,
Je kot šolska ura brez zvonca.
Videti je kot oaza polna življenja,
kjer ni nestrpnosti in ne hitenja.
Iščeš pot nazaj, ne najdeš je nikjer.
Nato pa padeš v predor,
pogledaš gor in zagledaš zver.
Kličeš na pomoč in zaletiš se v bor.
Padeš na tla in poje te divja zver.
Padeš v svoje misli, pomisliš kaj vse si doživel,
ne more biti to že konec!
Nato pa nekaj zaslišiš: Marko zbudi se.
Ugotoviš, da vse so le sanje bile.
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Hana Rostohar Jakič
OŠ Artiče, mentorica Jana Kovačič

VESOLJE
Kadar ne veš, kam svoje misli dati,
vesolje je pravi kraj:
tam spiš in živiš in tam je vse,
po čemer hrepeniš.
Tam drevesa s sladkarijami pred tabo cvetijo,
tam namesto hiš gradovi stojijo,
tam jahaš samoroge in prelepe konje.
Tam si sam kot pomlad.
Tam ni dežja ne žalosti.
Vesolje je kraj, kjer misli ti obstojijo,
vesolje je kraj brez nadlog in težav.

Iva Kristovič
OŠ Bojana Ilicha Maribor, mentorica Olga Majcen

VESOLJE
Vesolje je ogromno,
zvezd v njem je polno.
Veliko nam je neznano,
nekaj pa že raziskano.
Sonce je velika zvezda,
ki ji Merkur sledi
in Venera za njim sedi,
a modra zemlja naša,
vse prekaša.

Stran 8
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Ota Brlogar
OŠ Bojana Ilicha Maribor, mentorica Olga Majcen

VESOLJE
Kakšno je vesolje?
Ne veste?
Potem pa pripnite pasove. Vzleteli bomo!
Zemlja polna modre je svetlobe,
Venera pa mati žensk,
Mars rdeč kot kri,
ker jeziti se hiti.
Zdaj ko spoznali
malo smo planete,
poglejmo še tole zvezdo Zvezdnico.
Katero?
Tisto, ki na severu leži
in največjo moč
črke S si pridobi.

Tija Žura
OŠ Center Novo Mesto, mentorica Zlata Valentić

V VESOLJU SMO DOMA
Vesolje – je vse kar obstaja
in je nekaj, kar lahko nam nagaja.
So zvezde, planeti in galaksije,
so snovi in so energije.
Kako pa vse skupaj to sploh je nastalo
se do danes res je že nekaj dognalo,
da Veliki pok se je zgodil
in nam to znanost delno odkril.
Kadar se v moji glavi kaj narobe godi,
vesolje je krivo, vsaj tako se mi zdi.
Zagotovo je luna, ta stvar neugnana,
ki moti ponoči me, da sem nenaspana.
Podnevi, ko res se nič mi ne da,
je sonce premočno in lena sem vsa.
Saj sveti prav vame in tako se že zdi,
da letne čase nam nepošteno deli.
Se planeti vrstijo,
imena bogov si delijo,
krivi pa so –
za vso energijo.
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Kaj pravijo zvezde? To ve že vsak,
četudi po poklicu ni tak junak,
iz neba nam razbere prav za vsak znak
pa naj bo to bik, oven ali rak.
Zemlja se okoli Sonca vrti
in potrebuje 365 dni,
da ga obkroži in je spet tam,
kjer je bila lani – na isti dan.
Tudi naš svet se včasih nam zdi,
da se skrivnostno okoli vrti.
Da zdaj smo tukaj in kmalu že tam,
da je že noč a bil je še dan.
Kaj je vesolje?
To znanost je vsa in pravzaprav MI,
smo v VESOLJU DOMA.

Tosja Pišek
OŠ Cirkovce, mentorica Jerneja Kuraj

UTRINEK
Prav nikjer svetlobe ni,
mir kalijo mi skrbi,
temina noči mi pogled omeji,
ne levo ne desno iskrice ni.
Ko končno oči obrnem navzgor,
osupne veličasten me prizor.
Pogled v nebo globoko me prevzame,
spokojnost topla me objame.
Čudovita slika zvezdnega neba
novo upanje mi da.
Še zvezdni utrinek me razveseli,
moja duša z njim v višave poleti.
V preteklost zvezdno gledam,
v mislih o prihodnosti razpredam,
nič več mi temno ni,
v meni polno je luči.
Vsak je lahko luč, luč sredi praznine.
Luč sredi vsega, luč sredi sivine.
Svetloba na vprašanja odgovori,
ni več negotovosti, ni več pasti.
V galaksije, zvezde daljne strmim,
zavedam se, da sredi tega živim!
Živim - kar je čudež, kot je čudežno polje,
to polje neštetih zvezd, ki mu pravimo vesolje.
Stran 12
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Eva Zimet
OŠ Fram, mentorica Tadeja Antončič

VESOLJE
Vesolje je eno veliko obzorje, kjer ničesar ni,
le naša galaksija se v krogu vrti.
Astronavti tja letijo,
da med zvezde poletijo,
ker pa tam nikogar ni,
osamljeni so vsi.
Luna, naš biser sijoči,
nam riše vesoljce ponoči,
ki ne vem, kje so,
ampak vem, da obstajajo.
Tam je tudi sonce, ki vsako jutro me zbudi
in zvečer se poslovi;
ko za bregom izginja, se spušča v neznano
in zjutraj me spet zbudi zaspano.
Le kje so vsi planeti skriti,
so v kotičke vesolja zaviti?
Le iz česa so? Morda iz sira, marmelade ali zlata?
Kdo na njih živi in kakšni so tamkajšnji avtomobili?
Če vse to veš, mi le povej,
če ne, me bo konec prej.

Uroš Strniša
OŠ Franca Rozmana - Staneta Maribor,
mentorica Mihaela Dorner

VESOLJE
Vesolje – planeti,
prostor ničine,
temačno okolje,
zaklad praznine.
Nikoli ne veš,
kaj se dogaja,
kaj je nad nami,
od kod prihaja.
Le kam bo to šlo?
Iz česa je?
Le take skrivnosti
skriva vesolje.
Brez čutov življenja,
brez koncev, brez mej,
brez načrtov, počitka
se širi naprej.
Res je.
Vesolje čudna je reč,
a meni osebno
zelo je všeč.
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Patrik Amon
OŠ Hajdina, mentorica Irena Vesenjak

ZVEZDNA FANTAZIJA
Zvezde so in jih ni,
zvezde so kot biseri na nebu,
ki žarijo v noči.
Morda pa so zvezde le planeti,
ki nam pojejo nežno melodijo kot okteti.
Planeti nas popeljejo v domišljijo
in razvijajo našo fantazijo.
Fantazijo želja, ki jo izpolnijo kometi.
Žareči kometi so utrinki želja,
ki nas očarajo in z bleščečimi repi začarajo.
Vesolje, obdano s planeti,
nas privlači kot magneti.
„Le kaj je onkraj Sonca,“ se sprašujem dan za dnem.
Morda je igra tam doma in vsak ima prijatelja;
prijatelja, ki je kot sonce, toplo, nežno, razigrano.
In kako bi brez sonca živeli Zemljani?
Mogoče bili bi neznani.

Petra Boršič
I. OŠ Rogaška Slatina, mentorica Anita Kidrič

VESOLJE
Vesolje brez meja,
na čelu Boga.
Brezmejni svet,
v brezčasnost ujet.
Kot žalosten spomin
na prejšnjo dobo,
človeku daješ opomin
na resnično svobodo.
Tvoj spomin sega daleč v temo,
v kateri se včasih žarek prikaže.
Žarek veselja, žarek upanja,
ki z vso svojo lepoto,
da svetloba obstaja dokaže.
Ta ne pusti obupavanja.
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V dobi upanja, svetlobe,
vesolje doživi trenutke,
ki preženejo črne tegobe.
Takrat utelesi svoje občutke
in postane belo.
To je njegov pravi jaz.
Srečno je in veselo,
a kmalu doživi poraz.
Spet tiho sedi v temi, uničen od teme
ne verjameš svetlobi nobeni.
Sprašuješ se, če je sploh vredno.
Je sploh pomembno
se truditi v življenju?
Slediti vsakdanjemu učenju?
Slej kot prej izgineš iz tega sveta.
Tako kot zvezda.
In s to zvezdo …
umre upanje …

Aljaž Toplišek
II. OŠ Rogaška Slatina, mentorica Matejka Tirgušek

VESOLJSKI MOZOLJI
Vesolje je črn mrak,
po katerem se vozi galaktični vlak.
Zato ker nekateri hodijo v vesolje,
dobim jaz, nesrečnež, kar velike mozolje.
Preden greš v vesolje,
Si moraš popokati neljube mozolje.
Vkrcaj se na galaktični vlak,
še preden se nate spusti gost, črn mrak.
Potem pa odpotuj vse do Sonca in Lune,
Ampak kar brez harpune.
Mogoče te zapustijo tudi mozolji.

Stran 18
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Gašper Struna
II. OŠ Rogaška Slatina, mentorica Matejka Tirgušek

PESEM O VESOLJU IN PLANETU
Kaj vse vesolje skriva,
katere skrivnosti nam prikriva?
S tem se znanstvenik ukvarja,
ko teorije nam ustvarja.
V vesolje prvič poletela
psička Lajka je vesela.
Pluton eden izmed večjih planetov izbriše
ga med pritlikave nariše.
Zdaj je planetov osem, a prej devet,
tako v šoli jih je še lažje naštet'.
Ko naše sonce bo usnulo,
bo znano vesolje proč zaplulo.
Šli bomo odštevat nove galaksije,
če tam mogoče novo Sonce sije.

Izza Kunštek
II. OŠ Rogaška Slatina, mentorica Matejka Tirgušek

VESOLJSKO DOGAJANJE
Vesolje, vesolje ogromno, povej, kaj se dogaja v tebi, povej.
Hiti, leti raketa na Mars, Jupiter, Venero, Merkur in še kam.
Nato pa se črna luknja razširi in raketa s planeta odleti.
V vesolju je Zemlja naša prelepa,
na njej živi vse polno ljudi.
Sonce ogromno.
Sonca smo tudi mi.

Stran 20
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Alja Uršič
II. OŠ Slovenska Bistrica, mentor Janez Ulen

O ZVEZDAH
Veliko čudes ima zemlja, mislim naš planet.
A najljubše so mi zvezde, čeprav niso ravno na našem planetu,
ampak bivajo globoko v vesolju.
Pri njih mi je najbolj všeč,
da si pogled na njih lahko delita dva popolnoma različna človeka,
ki sta lahko na povsem drugi strani planeta, daleč drug od drugega.
Strmita vanje vsak dan in se smehljata njihovemu lesku.
To naredi zvezde posebne.
Morda se bosta nekoč srečala in opazovala te zvezde v istem trenutku,
v istem okolju …
Nekaterim so pomembne le zato, da se zableščijo, ko se utrnejo
in lahko njihov padec uporabijo kot upanje za svojo lepo prihodnost.
Brez telefona sem, kar je v današnjem svetu nenavadno, a super pomembno.
Ker mi ostanejo celotno nebo, okno, papir in svinčnik.
In to je vse, kar potrebujem …

Adrian Cvetko
OŠ Ivanjkovci, mentorica Brigita Fridl

-270,45
V tem črnem morju,
kjer zvoka ni,
ali me vidiš,
tam sredi poti?
Planet za planetom,
tudi Opportunity,
ali me vidiš,
tam sredi poti?
Lebdim zdaj tukaj,
heh, iskreno povedano,
skoraj spim …
Mislim, da te vidim,
tam sredi poti.
Energije zmanjkuje,
svetlobe več ni …
Ali me lahko srečaš,
tam sredi poti?
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Zala Rauter
OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, mentorica Klavdija Sever

VESOLJE
Je velik,
neskončen prostor –
v njem so rakete,
velike tete Mete.
V vesolju so sateliti
in razni meteoriti.
Tam nam Sonce
se smehlja,
Luna poje
tralala.
V vesolje se pogumni junaki
zatekajo,
a včasih se njihove poti
sekajo.
Oblečejo se v knjižne junake,
ki jih z raketami –
tetami Metami
v vesolje popeljejo.

Ava Polovič
OŠ Jožeta Toporišiča Dobova, mentorica Simona Mešiček

ZGODOVINA VESOLJA
Živimo na lepem svetu,
kakor čebela na sladkem cvetu.
Naš planet je v prostoru,
ki se ga ne da posnet.
Zemlja v veliko Vesolje spada
in zdi se ti, kot da v globine pada.
V prečudoviti črni luknji
vladajo sloviti planeti v pražnji suknji.
Naj povem vam nekaj malega o zgodovini,
ko so še na violini
ubirali hvalnice bogovom.
Ljubezenskim sadovom pripišimo boginjo
Venero,
ki je tako lepa, da je bil astronom snet
in tukaj imamo njen najljubši planet.
Jupiter, najboljši od vseh planetov,
boljši od prenekaterih očetov.
Ko bog je še bil,
ga nikoli ni preveč spil,
saj strele je metal tako natančno,
da so vsi izustili »Kaj?«,
ko je imela mačka rep nazaj.
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Mars, kot kri rdeč, zlobno žareč,
govori, da na njem se lahko živi.
Ne verjemi mu preveč,
le poglej nazaj –
vojna in prepir sta njegova dvojna moč,
ki spremlja ju smejoč.
Merkur je lepši kot dihur.
Kot bog je kradel,
a je tako nizko padel,
da zdaj trgovino ima,
planet, a ne dva.
O Neptunu pričajo pravljice,
veliko kot njegovo morje jih je.
A kdo ve,
če kot planet res moder je?
Pluton – planet, bog, Mikijev kuža posnet.
Pa smrtni hlad, črnina, velik krog …
Nato sledi Uran,
ki ima na glavi velik turban,
Saturn pa se hula hup vrti,
da v glavi se ti kar zvrti.
Tu so še zvezde neštete −
ko ti zmanjka paštete,
ti pokažejo pot do trgovine –
spete v ozvezdje kot maline.
Lepo vesolje začara nas,
jaz pa se poslavljam od vas.

Pija Brdnik
OŠ Kajetana Koviča Poljčane, mentor Nejc Zidarič

VESOLJE
O, na nebu tam žari!
O, vesoljci so prišli!
O, vesel ta direndaj,
mama kliče: »Kaj, kaj, kaj!?«
Zdaj veselo kličejo vsi:
»Mama, mama, vesoljci so prišli!«
In ko vesoljci so odšli,
mama reče: »Vesoljcev več ni!«
Pa že žalostni so vsi,
vesoljci in še mi.
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Miha Vaupotič
OŠ Kidričevo, mentorica Sonja Lenarčič

VESOLJE
Vesolje neskončno širi se,
v njem majhna krogla je.
Na krogli živimo mi, ljudje,
noben drug za nas ne ve.
Krogla Zemlja se imenuje,
vsakdo se po njej zgleduje.
Levo, levo se vrti.
Res, noben ji ne sledi.
Okrog Sonca venomer
kroži Zemlja v isto smer.
Sonce pa se ne premika,
v Rimski cesti se svetlika.
In če z Rimske ceste greš,
za pot nazaj težko izveš.
Ker če smo vesoljci mi,
so vesoljci čisto vsi.

Nika Maroh
OŠ Kidričevo, mentorica Sonja Lenarčič

VESOLJE
Kaj je vesolje?
To je vse okoli nas.
V njem naša Zemlja kroži,
ujeta v čas.
V njem se Sonce smeje,
ko nas greje
in Luna mežika,
ko gremo spat med odeje.
Je zvezdic nešteto,
planetov ogromno.
Kdo ve?
Morda pa kje vesoljci živijo,
se po planetih lovijo?
Vesolje je večno vprašanje.
Tu odgovorov ne dobimo,
zato domišljija nam slika neznani svet,
poln lepote in v zvezdice odet.

Stran 28

1 6 . FE S T I V A L P R AN GE R 2 0 1 9

R O G A Š K A S L A T IN A

Stran 29

Patrik Cvetko Vindiš
OŠ Kidričevo, mentorica Sonja Lenarčič

VESOLJE
Včasih si želim,
da v vesolje bi odšel,
nekaj mesecev na Zemljo ne bi prišel.
Z raketo bi krožil povsod
in se bi zabaval – gospod.
Na Luni bi pristal
in se z vesoljci igral.
Vesolje je morje,
kjer jadraš dobre volje.
Vedno ga občuduješ
ter ga poveličuješ.
Polno je planetov
in velikih kometov.

Tomaž Šešo Zafošnik
OŠ Kidričevo, mentorica Sonja Lenarčič

VESOLJE
Vesolje. Tako veliko.
Prostrano, a nikoli zaspano.
Vse dni je razigrano.
Nikoli naigrano.
Vesolje z bogovi pije čaj.
To je pravi raj.
Skupaj se smejijo,
včasih kak planet potopijo.
Vesolje vedno pazi nate.
Pa ti na njegove brate?
Vesolje uči in vse sliši,
zato le lepo piši.
Vesolje je preveliko,
da bi ga raziskali,
zato bomo o njem brali
knjig in pesmi veliko.
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Stran 31

Nik Hernah Kajbič in Matic Donko
OŠ Leona Štuklja MB, mentorica Katja Kokol Marko

IZLET V VESOLJE
Najprej bila je maketa,
po tem nastala je raketa.
Nato smo šli v vesolje,
zato, da nam bo bolje.
Vesolje, obrobje
ne spadata skupaj.
Vesolje, neskončno in pokončno,
zaupaj!
Odkrili smo planet,
Zdaj na njem je že veliko raket.
V vesolje vzameš par baget,
saj dovolj ne bo en sam špaget.
Galaksija ni polomija.
Na Zemlji najdeš borce,
v vesolju pa vesoljce.
Tudi svetloba je lahko grdoba.
Če jo pogledaš iz oči v oči,
te razsvetli.
Pa tako naj povem,
da tudi astronavt rabi »time out«.
Če nima maske,
se zaduši, ker je vesolje širše od Aljaske.
Čez 100 let bomo šli na izlet v vesolje,
kot danes na morje.

Nejc Podgoršek
OŠ Ljudski vrt, mentorica Jelica Primožič

VESOLJE
Vesolje, ta velik prostor,
prostor brez meja,
sedež naših misli,
skrbi in želja.
Lahko še tako se trudim,
poskušam nove stvari,
ti moje ozvezdje približati,
ti vedno boš ostala,
tam, kjer za vedno si.
Lahko te prosim, prosim,
da mi izdaš skrivnosti svoje.
Toda ne, ti vedno svoje trdiš
in pred drugimi z očmi mižiš.
In pogled, na te komete
in vse stvari prelepe.
In ta pogled v zvezde!
Vse moči mi vzame.
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Stran 33

Si moja zvezda, skrivnostna, lepa,
obdana z rumeno si tančico.
Ampak nekaj me na tebi moti,
saj vedno prehitiš me na moji poti.
Kako naprej naj grem?
Ne vem, kaj me čaka.
Na kaj se naj pripravim,
če ves pogum zapravim.
Vesolje, ta velik prostor,
prostor brez meja,
poln srčnih misli in neizpolnjenih želja.

Maks Jelovčan
OŠ Medvode, mentorica Majda Šetina Čarman

VESOLJE
Vesolje je stvar, ki se ne konča,
veliko planetov in zvezd ima.
Ne vemo kje nahaja se,
zato tako skrivnostno je.
Odkrivanje vesolja je težko,
za to potrebuješ pripomočkov sto.
Največkrat s teleskopom delamo to,
da nam ni treba raket pošiljat v nebo.
Odkrili veliko smo že stvari,
na primer, da okrog nas sedem planetov lebdi.
A na drugih niti enega človeka ni,
na Zemlji pa jih kar mrgoli.
Znanstveniki so drzni vse bolj,
rakete pošiljajo tudi v gnoj,
Ah to šala je bila,
verjeti mi ni treba vsega.
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Stran 35

Taya Kuzmijak
OŠ Metlika, mentorica Urška Delkot

VESOLJE
Onkraj neba vesolje svoj dan ima.
V njem prebivajo vesoljci,
ki imajo to moč,
da svetijo dan in noč.
Prevažajo se z raketo,
da bi videli nebeško teto.

Ema Kafel
OŠ Mladika, mentorica Silva Forštnarič

VESOLJE
Vesolje je zelo zanimivo.
Kdo ve zakaj?
Le kaj vse skriva se tam?
Kdo ve? Kdo odgovor nam pove?
Mogoče vesoljci!
Tega žal še ne vem.
Mogoče pa se skriva kaj drugega?
Kdo ve? Kdo odgovor nam pove?
Tega tudi še ne vem.
Morda pa nekega dne tudi to izvem!
Ah, že vem!
Z raketo grem raziskat še ta planet,
Pa vam brž še to skrivnost povem.
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Stran 37

Gašper Eržen
OŠ Mladika, mentorica Nina Godec Meško

NESKONČNO VESOLJE
Vesolje neskončno kakor morje,
v mesečini valoviš
kakor sonce se iskriš.
Širiš se in širiš,
se nikoli ne umiriš.
Vesolje pravo si
neskončno polje,
vse v tebi res lebdi,
vsak junak se te boji.
Veliko res si ti,
indigo te krasi.
Vesolje res neskončno si ti!

Vita Toplak
OŠ Mladika, mentorica Karmen Ivančič

NAD OBLAKI SE SKRIVA VESOLJE
Povej mi, se kdaj zazreš v nebo,
se kdaj vprašaš, kako bi bilo,
če bi vsi bili tam zgoraj.
Ali vidiš Luno,
katere odsev je v mojih očeh,
poglej, po svojih najboljših močeh.
Dvigni se in poleti skozi oblake,
pozabi na vse napake,
ki si jih morda kdaj storil.
Sedaj vidiš sonce,
ki žari kot nikoli prej
in tebi je toplo. Ali čutiš? Povej!
Zvezdice zaspanke ti veselo mežikajo,
vsi utrinki se le tebi umikajo.
Morda še prijatelja vesoljca spoznaš,
se vesoljskemu svetu še zadnjič predaš.
Zdaj se utrinek ob tebi ustavi,
gospod Utrinčar te lepo pozdravi.
Odpeljeta se nazaj na Zemljo,
čeprav v vesolju lepo je bilo.
Zdaj pravo življenje začelo se bo.

Stran 38

1 6 . FE S T I V A L P R AN GE R 2 0 1 9

R O G A Š K A S L A T IN A

Stran 39

Ajda Križnik
OŠ Prebold, mentorica Vesna Kumer

NESKONČEN PROSTOR ČUDES
Vesolje je neskončen prostor čudes,
zvezd, planetov in vseh drugih nebesnih teles.
Nastalo je iz pikice, zdaj je orjak,
vsak si želi leteti tja in postati junak.
Okroglih, oglatih, vseh vrst je tam krogel,
žarečih, gorečih, kamnitih ter mirno stoječih.

Alicija Satler
OŠ Prebold, mentorica Vesna Kumer

VESOLJE
Tisoč zvezd, tisoč galaksij.
Tisoč planetov tam zunaj leži.
Vse razsvetljuje to ogromno vesolje.
A tudi temni del vesolja obstaja,
črna luknja pride in te več ni.
Kar odpelje te,
nihče ne ve,
kako je tam, na drugi strani.
Nekateri mislijo, da je lepo,
drugi pa, da je hudo,
da tam ni nič,
le črna črna tema.
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Stran 41

David Ribič
OŠ Prebold, mentorica Vesna Kumer

VESOLJE
Vesolje je prazna črnina,
ki prava čudesa skriva.
Nima ne konca ne kraja,
samo le s svojimi zvezdami aja.
Z velikimi prebliski
in včasih v čudni stiski
v sebi nekaj skriva.
Le včasih pride kaj na plan,
ne pojavi se vsak dan.
Ko vidijo to čudo drugi,
preskoči iskra v njihovi glavi,
začne se nov proces,
ki veseli smo ga res.
To vesolje imenujemo domišljija,
na zunaj majhno in omejeno,
znotraj pa goreče in razsvetljeno.

Lana Gorič
OŠ Prebold, mentorica Vesna Kumer

VESOLJE
Veliko neodkritih stvari,
veliko ogromnih stvari.
Tam se vse skriva,
od zvezd do planetov,
od vesoljcev do kometov.
Vse je mogoče,
le verjemi mi
in prišli bodo pote.
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Stran 43

Laura Jelačič
OŠ Prebold, mentorica Vesna Kumer

SPREHOD
Danes sem se šla
sprehajat v vesolje.
Po poti neskončni,
brez konca je polje.
Med meglicami jadram.
Zvezdni prah se usuje mi na dlan,
kot ulil se dež je
prejšnji dan.
Stampedo asteroidov
mimo meglic,
kot konji pobegli,
kot jata preplašenih ptic.
Mimo švigne komet,
kot kačji pastir,
v daljavi opazujem
njegovih krilc nemir.
Zvezda prej svetla
zdaj že ugaša,
kot roža ovene,
izgine za zmeraj.
Vračam se na Zemljo.

Luka Skok
OŠ Prebold, mentorica Petra Hribernik

VESOLJE
Zemlja, vir življenja,
lebdi v črnini vesolja
v senci neskončnega polja,
z ljudmi, polnimi veselja.
V toploti svetlega sonca,
lepoti brez začetka in konca.
Edinstvena izmed planetov
občuduje letenje kometov.
Luna vsa siva
nad Zemljo nam biva,
kroži nad nami,
spomine nam hrani.
Na sredini nismo mi,
Sonce tam za nas žari.
A na koncu, kjer ničesar več ni,
ostanemo spomini, jaz in ti.
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Stran 45

Maša Strmec
OŠ Prebold, mentorica Vesna Kumer

MOJA GLAVA - MOJE VESOLJE
Moja glava je eno veliko vesolje.
V njej krožijo planeti.
Trenutno se najbolj vrtijo
Slovenščina, Matematika in Angleščina.
Moji planeti so različni:
veliki in majhni,
močni in krhki,
razgledani
ali pa čisto omejeni na učbenik.
V moji glavi je poleg nešteto drugih planetov
še eden, čisto drugačen, najlepši.
Imenuje se Prijateljstvo.
Na njem se najbolj zadržujem,
o njem največkrat premišljujem.
V glavi vsakega človeka so planeti,
ki so naš največji dar.
So uporabni, brezmejni, čustveni,
so vesolje neskončno
in kaj jaz vem, kaj še vse.
Vesolje …
Ta beseda ima za vsakega od nas drugačen pomen.
Zame je to raj, prehod v nebesa ali pekel,
je vse, česar ne moreš videti z mesta.
Je nov svet, še skoraj neodkrit,
poln pričakovanj in radosti.

Maks Rojc
OŠ Prebold, mentorica Vesna Kumer

MOJE VESOLJE
Vesolje?
Kaj je to?
Ali je neskončno morje,
ki lahko življenje s tabo
spremeni na bolje?
Ali je vesolje ves svet,
za fante nogomet,
za Pooh-ja sladki med,
dekletom pa predvsem je lep?
Zame je vesolje glasba,
mogoče zate ni.
Jaz sem jaz
in ti si ti.
Ustvari si vesolje,
kakor se ti zdi.
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Stran 47

Naj Zazijal
OŠ Prebold, mentorica Vesna Kumer

VESOLJE V GLAVI
Izgubil sem te,
draga mojá.
Si mi dragá?
Kje iščem naj te?
Iščem te
v vesolju
moje glavé,
kot bi bil v morju,
ki mi pove:
»Na Veneri je!«
Na Veneri sem,
ti, draga mojá.
Si mi dragá?
A najdem te ne.
Odšel bom drugam,
samo povej, kam.
Kje naj te iščem,
draga mojá?
Si mi dragá?
Kje naj te najdem?
Na Luni? Na Marsu?
Na Zemlji morda?
Da, odšel bom tja,
na konec sveta.

Raja Lucija Kumer
OŠ Prebold, mentorica Darja Melinc Miklič

PLANETI
Planeti so krogle plinaste in kamnite,
ki včasih spominjajo na meteorite.
Vsak ima zanimivo lastnost,
astronomija meji že na učenost.
Merkur je glavni, ker je prvi,
to znanje imamo vsi že v krvi.
Venera je menda ženski planet,
a na njej vseeno ne moremo živet’.
Zemlja ima burno zgodovino,
človeštvo jo časti kot svojo domovino.
Mogočni Mars je ognjeni planet,
rdeč je kot makov cvet.
Jupiter je velik in mavričen,
za otroke čisto pravljičen.
Saturn je moj najljubši planet,
saj je skrivnosten in v obroč odet.
Najbolj leden je Uran,
ki se rima tudi na puran.
Moder planet je Neptun,
dokazano ga obkroža devet lun.
Pluton pa ni več med planete štet,
saj ni znal se prav vrtet’.
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Stran 49

Sara Cverle
OŠ Prebold, mentorica Darja Melinc Miklič

VESOLJE
Vesolje, vesolje, kaj je zdaj s tabo?
Pusti mi zvezde, saj niso prave.
Vzemi to pamet v glavo
in pusti rakete za sabo.
Kaj zdaj meniš, kdo je junak?
Vzemi dobroto nazaj
in ljudi spravi v red.
Kam gre zdaj naš
ljubi vesoljski planet?
Jaz nate prisegam
v žalostni črnini.
In pozdravljam vse tvoje
v tej veliki praznini!

Hana Kramperšek
OŠ Rogatec, mentorica Metka Urleb

VESOLJE
Vesolje je veliko,
pisano, barvito.
Polno zvezd združuje ga,
osončje, galaksije, napolnjujejo ga.
Raket na tisoče poleti,
a nobena ne strmi
dol v širne galaksije,
kjer dogajajo se čarovnije.
Bela luna sveti nam,
a nikogar nima tam,
da bi malo pokramljala
in se na ves glas smejala.
Sonce ni res prav veliko,
vendar vselej slikovito.
Daje nam poletje in toploto
in odganja nam samoto.
To je nekaj o vesolju
čisto na kratko,
prav iz moje glave.
Če zanima vas kaj več,
prelistajte knjige prave.
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Stran 51

Larisa Špiljak
OŠ Rogatec, mentorica Petra Prevolšek

VRTEČE SE VESOLJE
Vse se suče, se vrti
in mežika ter iskri.
Šviga gor in dol, tu in tam,
čisto zares! In prav vsak dan!
Sonce sončna očala potrebuje,
saj ga lastna svetloba nadleguje.
In Merkurju v Merkur se mudi,
potrebuje za živa bitja še kup stvari.
Pa Venera se pokaže kot danica,
ja, lepote je kraljica!
Mars si od daleč Venero ogleduje,
potihoma se njenim barvam posmehuje.
Jupiterju zares ni mar za majhne šale,
čaka samo za svojo velikost še pohvale.
Saturn pa zaljubljeno se v svoje prstane obrača,
a so ti zviti kot kača.
Uranu Saturn že gre na živce,
pa kje so vzeli take primitivce?
Neptun pa se svoji modrini čudi,
da to ni voda, so vsi hudi!

In seveda, Zemlja, naš planet,
tretji je po vrsti, dovolj zagret.
Atmosfera, trda tla in vode,
za veliko več kot tri hektarske sode.
In tu se naša zgodba le začenja.
Gosti prometi,
švigajoči kometi,
meteorji, meglica,
črne luknje kot nepravilno oblikovana pica.
Osončje, galaksija,
očem prizor kar prija.
In velike jate galaksij,
veliko še čaka nas misij,
da odkrijemo vso vesolje,
do takrat pa skrbimo za naše domače okolje.
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Stran 53

Lucija Povše
OŠ Šempeter v Savinjski dolini,
mentorica Valentina Toman Čremožnik

EDINI V VESOLJU
Divje vojne, smrtonosno orožje.
Mrtvi na tleh ležijo možje.
Nevarni odpadki, požgani gozdovi,
koliko vrst izumrlo je že?
Kaj je človek naredil temu planetu,
da tako malo je srečnih ljudi na tem svetu?
Kaj vse človek je storil,
medtem ko sam sebe je moril?
Edini v celem vesolju smo,
edini, ki lahko ljubezen čutimo,
edini, ki lepoto vidimo,
edini, ki lahko živimo!
Zakaj bi torej to uničili?
Zakaj bi posekali drevesa zdravilna,
morja, oceane zastrupili,
vse, kar dala nam je Zemlja, ena in edina?
Edini smo v tej širni celotnosti,
ki ji pravimo vesolje.
Edini, ki dan nam je bil dar mogočnosti,
dar življenja, zato spoštujmo okolje.
Začnimo ceniti ta dar,
ne zamenjajmo sreče za denar.
Ustavimo to sebično vedenje
in bodimo hvaležni za življenje.

Julija Golež
OŠ Šmarje pri Jelšah, mentorica Valentina Kidrič

VESOLJE
Tako daleč se mi zdi
od naše hiše oddaljeno morje.
Zato si sploh ne morem predstavljati,
kako veliko je vesolje.
Zemlja se mi zdi
tako velika,
a proti vesolju
ni niti majhna pika.
Vse nas zanima,
če je v vesolju še kakšno drugo bitje.
Nam bo sledilo
kakšno zanimivo odkritje?
Planeti, ki se vrtijo okoli zvezd,
sateliti okoli planetov,
joj, koliko gravitacijskih zapletov.
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Stran 55

Merkur, Venera, Zemlja in Mars
se prvi okoli Sonca vrtijo.
Jupiter, Saturn, Uran in Neptun
pa se ponašajo z veliko lun.
So plinski velikani,
mrzli, slabo s Soncem obsijani.
M51,
naša galaksija,
zavita kot spirala,
tanka kot disk.
Obstajajo seveda še druge galaksije.
Vsem je skupno to,
da so kot razgibana barvna paleta,
vsa bleščeča od zvezd,
nevredna našega sveta.
Kometi in asteoridi po vesolju potujejo,
včasih se nam kot utrinki prikazujejo
ter nam želje izpolnjujejo
in noči polepšujejo.

Ajda Vouk
OŠ Štore, mentorica Danica Kocijan Kiker

PESEM O VESOLJU
Sonce je krogla velika,
ki žari in greje na vse strani.
Ko sonce se skrije,
prva zvezda na nebu zasije.
Zvezdice zlato rumene, modre in rdeče,
svetijo v noči žareče.
Po Rimski cesti krožijo planeti,
v živalske podobe ujeti.
Vesolje, vesolje skrivnostno leti,
na poti resnice ujemi jo ti.
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Stran 57

Julija Mastnak
OŠ Štore, mentorici Štefka Podgoršek in Alenka Rezar

NAŠE VESOLJE
V vesolju je vedno noč,
sveti se le Saturnov obroč.
V vesolju so planeti,
gledam jih, ko letim v raketi.
Zvezde so svetleče in hkrati tudi bleščeče.
Iz zvezd sestavimo oblike, domišljijske like.
Luna se sveti, sonce gori, kakor namizna svetilka v temi.

Maruša Kroflič
OŠ Štore, mentorica Tonja Preložnik

VESOLJE
Ne glede na to ali jočem,
mogoče od veselja skačem –
vedno isto je nebo,
polno zvezdic in temno.
Včasih se zazrem v nebo ...
Pa razmišljam o tem, kako
bi vesolje izgledalo ...
Pa si rečem: »Glej, tako
bi vse se po svoje vrtelo,
vse po svoje bi plesalo!«
Malo bi se mi čudno zdelo.
ampak bi nekako šlo!
Vsega bi bilo preveč,
misel to odvržem preč,
mimo Lune odletim,
v svoji sobi se zbudim.
Srečna, da sem spet doma,
le pogledam v temo tja,
se obrnem hitro vstran in ...
Odkorakam tja – v en dan.
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Stran 59

Sara Gajšek
OŠ Štore, mentorici Štefka Podgoršek in Alenka Rezar

VESOLJE PO MOJE
Raznolike rakete opazujejo planete.
Ljudje govorijo, da drugi planeti ne živijo.
Vesolje je kakor veliko polje.
Ponekod je temno, komaj kaj vidi človeško oko.
V vesolju je breztežnost, na zemlji pa hvaležnost.

Ana Plevnik, Nikolina Bulc, Maja Trifunović
OŠ Valentina Vodnika LJ, mentorica Tatjana Furjan

V VESOLJU SE DOGAJA
V vesolju se dogaja nekaj,
kar se tukaj ne!
Tam na Marsu, sredi raja,
mali Marsovček nagaja.
Zadnjič je ukanil Gaja
in še Maja, ki rad laja.
Potem so ga odgnali iz raja,
ker ukanil je čuvaja.
Marsovček je z Marsa skočil
in na Zemlji je pristal.
Zemlja je bila prekrasna,
tam zelenja je bilo.
Všeč mu je bila papaja
in poročil se je z njo.
Skupaj srečno sta živela,
doživela tristo let.
Zemlja je otroke imela,
skupaj jih bilo je pet!
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Veronika Krapež
OŠ Valentina Vodnika LJ, mentorica Tatjana Furjan

VESOLJE
V: vesolje, vse, veliko, vsakič, vsak, vsi, veselje
E: Eskim, en, elektrika, energija
S: sonce, sijaj, sila, sanje,, se, sam, Slovenija
O: olje, odpre, ostane, ona
L: luža, laž, lonec, ligenj, luč
J: je, Jupiter, jajce, jaz
E: element, Evropa, ena
Vesolje je vse, tudi veselje,
Eskim, elektrika in energije,
Slovenija, s soncem obsijana.
Ostane naj taka tudi Ljubljana.
Luža na tleh je še malo zaspana.
Je tudi Jupiter, Saturn in Mars.
Element vesolja je tudi DARS…

Ekipa ELE
mag. Nataša Koražija, vodja ELE
V Knjižnici Rogaška Slatina je zaposlena od leta 2006, od leta 2010 je
direktorica. V tem času je sodelovala pri mnogih projektih na lokalni
ravni, Združenje splošnih knjižnic je tri leta zastopala na Kulturnem
bazarju. V okviru projekta s področja mobilnosti Leonardo da Vinci se
je leta 2012 udeležila enotedenskega izobraževanja v Litvi, kjer je spoznavala litvanski knjižnični sistem. Je članica Upravnega odbora Združenja
splošnih knjižnic. Zadnja tri leta aktivno sodeluje tudi pri organizaciji in
izvedbi festivala Mali Pranger – ELA.

Maja Kovač
Jeseni leta 2010 je zaključila študij slovenistike na ljubljanski Filozofski
fakulteti, smer slovenski knjižni jezik in književnost, in pridobila naziv
prof. slovenščine. Nato se je zaposlila v Knjižnici Rogaška Slatina, kjer
opravlja različne naloge v sklopu knjižnične dejavnosti. Poleg dela v
izposoji skrbi za nabavo in obdelavo serijskih in tudi monografskih publikacij. Njeno temeljno poslanstvo v knjižnici je načrtovanje in organiziranje prireditev za odrasle in otroke ter bibliopedagoško delo, kjer
dodatno obliko dela z vrtci predstavlja projekt English lesson. Posebna oblika dejavnosti za spodbujanje bralne kulture so dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami, je pa tudi izvajalka
in koordinatorka projekta »Rastem s knjigo«. Moderira večino literarno-kulturnih dogodkov, ki
jih prirejajo v knjižnici. Zadnja tri leta aktivno sodeluje pri organizaciji in izvedbi festivala Mali
Pranger – ELA.

Sigrid Horvat
Delo s knjigami je bila njena velika želja že od rane mladosti. Slednja jo
je vodila do študija bibliotekarstva, informacijske znanosti in knjigarstva
na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki ga je tudi uspešno zaključila z magisterijem leta 2014 in pridobila naziv magistrica informacijskih ved. Od
leta 2011 je zaposlena v Knjižnici Rogaška Slatina, kjer je razgibano in
raznoliko delo pravi izziv. Poleg dela z uporabniki skrbi za nabavo knjižnega gradiva, promocijo dogodkov v knjižnici, izvaja bibliopedagoško
delo, ureja spletno stran knjižnice ter se ukvarja z oblikovanjem promocijskega materiala, brošur in tematskih razstav na lokalni ravni. Zadnja tri leta aktivno sodeluje pri organizaciji in
izvedbi festivala Mali Pranger – ELA.
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Izdajo brošure
so omogočili:

Brošuro oblikovala:
Sigrid Horvat

16. festival PRANGER 2019
Izbrane pesmi osnovnošolskega
pesniškega natečaja ELA - Mali Pranger
Zbornik pesmi na temo
»Vesolje«
Maj 2019

