
RAZMETANA SOBA

Najstniške sobe so lahko prijetna zatočišča ali prave male ropotarnice ...

Shel Silverstein

Vir: Poleti z menoj med besede 8

Kaj pa pravijo naši sedmošolci?



MOJA SOBA, MOJA SVOBODA

Sintya Lorenčič

Jakob Birsa



MOJA SOBA, MOJA SVOBODA

Matija Grmek

Anže Kavs Karlovič



Maj Pečar

MOJA SOBA, MOJA SVOBODA



Žan Gajovid



MOJA SOBA, MOJA SVOBODA

Živim v sobi, kjer kaos vlada.
Malo me je sram, zato zaviham rokave.
Primem vse cunje, ki vsepovsod ležijo,
pospravim jih v stroj, da se operejo in zadišijo.

... nadaljevanje pesmi Razmetana soba, ki preide v  ...

Knjige zložene puhtijo s polic,
s sesalcem v roki se znebim vseh pršic.
Čistim in čistim ure in ure,
vsa soba na koncu bleščeča in čista.

Max Furlan

Pospravljena soba 

Tia Repotočnik



MOJA SOBA, pospravljena soba

Lara Radin

V tej sobi živim in sem vesela!
Oblačila v omari zložena,

na postelji lepo pregrinjalo
in okrasna blazina.

Okna krasijo lepe zavese 
in mamine orhideje.

Bunda na obešalniku visi,
knjige v predalu pisalne mize ležijo.

V tej sobi rada živim, 
ker vse na svojem mestu lepo stoji.

Marina Stojanovid



MOJA SOBA, moje zatočišče

Soba svetla in prostorna,
luč na stropu v obliki sonca.
V enem kotu pisalna miza,
v drugem postelja velika.

Ležim na tleh, pa gledam v strop.
Nad mano zvezde, luna in mali voz.
Na koncu sobe velika omara,
lahko se skrijem, da me ne najde mama.

Zlagam knjige na polico
in umazane cunje na stolico.
Prižgan računalnik različno glasbo išče,
soba je prijetna in moje zatočišče!

Max Furlan

JOU, JOU, JOU, KO PRIŠEL SEM DOMOV!
LE KAJ SE DOGAJA,

DA MAMA ŽIVČNO RAZGRAJA.
POGLEDAL SEM NAOKROG

IN ŠKRIPALO MI JE IZPOD NOG.
OBLAČILA RAZMETANA

IN POSTELJA RAZKOPANA.
MAMA, KAJ JE? KAJ NORIŠ?

NE VIDIŠ, KAKO V LEPI DRUŽINI ŽIVIŠ.
ZAKAJ TE MOTIJO MOJE HLAČE, 

SAJ VEŠ, DA ŽIVIM MALO DRUGAČE.
V MOJIH MOŽGANIH JE PRAVA ZMEŠNJAVA, 

ZANIMA ME FRIZURA IN DEKLINA PRAVA.

Saša Milenovid

RAZMETANA SOBA (RAP)



Najstniške novice

Slovenščina, delo na daljavo 7. c, april 2020, mentorica: Mateja Tomažič Jakac; vir fotografije: splet.

Saša je na podlagi prebrane pesmi Shela Silversteina, Razmetana soba, prišla na idejo, da 
za vse nas pripravi svojo oddajo “NAJSTNIŠKE NOVICE” 

na temo “Najstniške razmetane sobe”.

K pogovoru o izbrani temi je povabila psihologinjo in strokovnjakinjo za puberteto ter 
“strokovnjaka za urejenost in estetiko sobe”.

Vabljeni k ogledu njene oddaje NASTNIŠKE NOVICE v zavihku 7. razreda.
Nasveti so dobrodošli za najstnike in njihove starše!

Saša Milenovid


