
Z Miškom Kranjcem bi lahko bila prijatelja, saj bi lahko skupaj napisala kakšno zgodbo. Naučil bi me 

ribariti, potem pa bi te ribe prodajala na tržnici in si z zasluženim denarjem kupila majhno hiško. 

Ribarila bi vsako sredo in soboto, dokler ne bi imela dovolj denarja, da bi si kupila večjo hišo. V hiši bi 

oddajala apartmaje, saj bi s tem zaslužila še več denarja. Čez nekaj let, ko bi imela že dovolj denarja, 

bi zgradila velik hotel. Ob hotelu bi naredila jezero, v katerem bi lahko ljudje plavali ali se peljali z 

ladjico. Kupila bi različne živali, kot so konji, zajci, koze, ovce, osli in krave. Ljudje bi si živali ogledovali 

ali pa bi jih tudi hranili. Ob prostem času bi se zabavali ob igranju nogometa, odbojke, košarke in 

badmintona. Hotel bi bil zelo znan po vsem svetu. 

Anja Petkovšek, 7. C 

 

Z Miškom Kranjcem sva si različna, saj je on bolj tip za kulturo, jaz pa bolj za šport. A vseeno je med 

nama nekaj podobnosti … In to sta nogomet in pisanje. Rad pišem … Kolikor vem, pa on še bolj. Sicer 

pa imava še veliko podobnosti in razlik. On je dobil tri Prešernove nagrade, jaz pa upam na pokal Lige 

prvakov. Po moje bi bila dobra prijatelja. Verjetno bi se prav dobro razumela, čeprav sva si zelo 

različna. Vseeno ne smemo pozabiti, da smo vsi ljudje in da kljub temu, da smo si različni, ne pomeni, 

da se ne moremo razumeti. 

Muhammed Mustafić, 7. C 

 

Z Miškom bi lahko bila prijatelja, saj tudi jaz močno želim postati novinarka in se ukvarjati s pisanjem 

knjig. Bil je umetnik ter glasbenik, kar tudi mene precej veseli in zanima. Kadar sama doma rišem, 

rada zraven poslušam pesmi. Kljub temu sva si v nekaterih stvareh zelo različna. Jaz nisem največja 

ljubiteljica nogometa, prav tako se ne ukvarjam z ribolovom, najraje gledam filme ali serije. On 

prihaja iz Prekmurja, jaz pa živim v Ljubljani. Mislim, da bi bila z gospodom Kranjcem dobra prijatelja. 

Živa Koželj, 8. B 

 

Mentor: Jaro Sever Torkar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


