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UVODNIK
Prazniki
December. Prazniki. Piškoti. Čaj. In morda še vonj po cimetu. Najpomembnejše pa je, da imamo
v (pre)hitrem tempu življenja vsaj trenutek več za tiste, ki jih imamo najraje.
Naša novinarka Hana zelo rada posluša zgodbe svojega dedka. Eno deli z nami. Šestošolci pa so nam
zapisali svoja voščila; nekaj jih objavljamo. Tudi devetošolci nam želijo vse dobro. Preberite.
Bliža se najlepši čas v letu, če bomo zdravi. Veselimo se ga.
Ekipa, da te skipa

IZ ZGODOVINE
PRIPOVEDI MOJEGA DEDKA
Zelo rada poslušam pripovedi svojega dedka. Nekega dne je odprl slike moje fotoreportaže Ponikev in
mi kar začel pripovedovati, kako je bilo včasih. Jaz sem mu seveda prisluhnila in si nekaj stvari zapisala.
Nekatere stvari so me zelo presenetile, saj si sploh nisem predstavljala, da je to sploh mogoče ...
GASILNI DOM
Leta 1932 so zgradili gasilni dom. V njem je bila kulturna dvorana (gledališče). Tam je včasih moj dedi (po
očijevi strani) igral igre. Takrat
so pravzaprav to dvorano
gradili in moj dedi se seveda še
spominja, kako so se s prijatelji
zabavali in zidali na tak način,
da so si podajali opeke. Preden
je bila dvorana sploh zgrajena,
so se igre igrale v gasilnem
domu, nekega dne pa so se
vaščani odločili, da bodo raje
naredili kulturno dvorano za
predstave, predvsem pa tudi
za zabavo. Moj pradedi (po
mamičini strani) pa je zgradil
tudi bogat in zelo lep okvir
pri odru. Velike zasluge za
gradnjo dvorane gredo Alojzu
Zgoncu, ki so mu ob odprtju
dvorane

zasluženo

podarili

pokal, bil je pa tudi dolgoletni
predsednik gasilskega društva.
Se nadaljuje …

Fotografije iz albuma Haninega dedka …

Nekaj voščil …

Dragi človek,
želim ti srečno novo leto. Da boš srečen in zdrav.
N. N.

Dragi brezdomec!
Želim ti veselo novo leto.
Neimenovani pisec

Dragi ljudje!
Želim vam vesele praznike in srečno novo leto.
Lep pozdrav
Podpisan kot neimenovan

Draga učiteljica!
Vse najboljše za novoletne praznike!
Urh Babič

