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1. Kdo je avtor? Prečesaj njegovo življenje po dolgem in počez. 

Avtorica knjige Junaki petega razreda je Janja Vidmar. Rojena je 19. marca 1962 na Ptuju, 
vendar se je kmalu po rojstvu s starši preselila v Maribor. Po končanem osnovnem šolanju se 
je odločila za I. gimnazijo v Mariboru, nato je dve leti študirala na ALU v Ljubljani, potem 



umetnostno zgodovino in slovenščino na FF. Pred koncem študija se je vrnila v Maribor in se 
zaposlila. Od leta 1996 je poklicna pisateljica. 
Svoja dela objavlja v revijah in časopisih, večinoma zgodbe in romane-podlistke. Napisala je 
tudi že veliko mladinskih del ter nekaj scenarijev za televizijske nadaljevanke.

Njena najbolj znana dela:
Junaki petega razreda, 1995
Moj prijatelj Arnold, 1997,
Princeska z napako, 1998,
Peklenske počitnice, 1998,
Aknožer, 1998,
Debeluška, 1999,
Druščina iz šestega b, 2000,
Hiša groze, 2000,
Sence poletja, 2000,
Stvor, 2002,
Zgaga in mesto lutk, 2002,
Krvava legenda, 2003,
Manca & rock, 2003,
Punce za znoret, 2003,
Na vroči sceni, 2004.

Napisala je scenarije za:
- TV nadaljevanko JUNAKI PETEGA RAZREDA, 1995;
- TV nadaljevanko MOJ PRIJATELJ ARNOLD, 1996;
- celovečerni film BLUES ZA SARO, 1997;

Najpomembnejše nagrade in priznanja:
- nagrada VEČERNICA za najboljše mladinsko delo leta 1999 (za knjigo PRINCESKA Z 
NAPAKO);
- zlata medalja PAROLE SENSA FRONTIERE v italijanskem Trentu (prav tako za knjigo 
PRINCESKA Z NAPAKO), leta 1999;
- MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA - po izboru bralcev, leta 2000, 2. mesto za knjigo 
DEBELUŠKA;

2. Na kratko obnovi zgodbo.



Prijatelji Miha, Špela, Polona, Jaka in Tine, so na izletu na Bledu. Na otok se odpeljejo s 
čolnom. Ko si ogledajo (otok) se hočejo vrniti nazaj, vendar opazijo, da Tine ni pravilno 
privezal čolna in ta se sedaj ziblje po Blejskem jezeru. Zraven njih, pa je zavezan še en lično 
pobarvan rdeč čoln. Ker je lastnik trenutno šel na stranišče so se odpeljali z njim. Na sredi 
poti, odkrijejo, da je na čolnu tudi neznan kovček. Ko ga hočejo vrniti, ga nihče ne sprejme. 
Nato se vrnejo domov, kjer odkrijejo, da so v kovčku neki papirji in diskete. Ko Miha preveri 
kaj je na disketah, nič ne razume, saj so samo neke slike. Ko pa se v šoli pogovarjajo o 
atomih, vidi Miha določene stvari, ki se ujemajo z stvarmi, ki so narisane in opisane na disketi
in ugotovi da je na njej načrt za bombo. Ko pa Maks in znanstvenik Karpov ugotovijo, da so 
jim ukradli kovček, ki bi ga morali prodati Arabcu in Nemki, se poženejo v iskalno akcijo, saj
je Nemka posnela te otroke v svojo kamero. Ko jih dobijo na njihovi šoli, jih privabijo s tem, 
da so oni filmski režiserji in bi radi z njimi posneli nadaljevanko. Mladi prijatelji jim nasedejo
in kmalu se znajdejo v pasti. Izročiti jim morajo kovček z vsemi disketami in papirji, vendar 
prebrisani Miha zamenja prave diskete za njegove igrice. Ko znanstvenik, Maks, Arabec in 
Nemka to ugotovijo, jih začnejo spet zasledovati. Nazadnje v Postojnski jami, ko so šli z 
učiteljico na ekskurzijo, ugrabijo Polono. Nič ne pomaga ! Miha obvesti policijo in preda 
kovček. Čez nekaj časa, jih policija obvesti, da so Maksa, Karpova, Nemko in Arabca ujeli, 
mladim prijateljem pa so podelili plakete. 

3. Predstavi glavne osebe/osebo. Poskušaj ustvariti njihov portret, opiši torej 
njihovo zunanjost pa tudi značaj. Kakšne se ti zdijo? So ti všeč, morda te kaj 
moti?

MIHA - Miha ima rjave lase in je bolj drobne in majhne postave. Ima tudi rjave oči. 
"Neuradno" je voditelj te majhne skupine. Zdi se mi dokaj pogumen in domiseln. On mi je 
všeč.

POLONA – Polona ima dolge svetle lase, rjave oči in je višja od Mihe, čeprav je zaljubljena 
v njega. Upa da se bo kdaj poročila z njim. Zdi se mi zabavna in pogumna, zato mi je tudi 
všeč.

TINE – Tine je zelo debel in še manjši od Mihe. Njegove oči in lase so rjave barve. Zelo rad 
je in sicer je tudi zelo neroden. Je zelo smešen. Ni mi preveč všeč.

JAKA – Je najvišji član skupinice. Zgleda zelo pameten, ker nosi očala. Ima svetle kratke lase
in modre oči. Rad ugiba. Všeč mi je.

ŠPELA – Ima svetle lase, ki ji segajo do ramen. Zaljubljena je v Jako. Zdi se mi zelo 
bojazljiva. Ona mi je še najmanj všeč.

4. Povej kje in kdaj se zgodba dogaja.



Zgodba se dogaja na Bledu, Blejskem otoku, v Ljubljani – v Šiški in v gozdičku zraven Šiške.
V zgodbi ne povedo, kdaj se zgodba dogaja, vendar predvidevam, da v pomladi ali jeseni. 

5. Poskušaj izluščiti tematiko oziroma obravnavano problematiko literarnega 
dela. Ob tem zapiši tudi svoje stališče do tega problema.

6. Kaj te je v tem delu najbolj pritegnilo? Zapiši.

V tem delu, me je najbolj pritegnilo to, da se v zgodbi dogajajo ugrabitve in podobne stvari, 
še boljše pa bi bilo, če bi se dogajal kakšen umor oziroma kakšen hujši zločin (da bi nekoga 
razmesarili in njegove dele spravili v hladilnik,…), vendar je tako tudi dobro.

7. Kakšen se ti zdi konec? Kako bi zgodbo končal ti?

Konec se mi zdi dober, vendar bi jaz napisala, da na koncu, ko ugrabijo Polono, jo pred 
Mihčevimi očmi zabodejo z nožem v nogo. Rečejo mu, naj mu bo to v poduk, če misli tako 
nadaljevati. Ko kriminalci (Arabec, Maks, Nemka in znanstvenik Karpov) odidejo, vzame 
Miha nezavestno Polono v naročje in jo nese proti izhodu.. Učiteljica, ki ju zaskrbljujoče čaka
pri vhodu, znori in začne vreščati, ko zagleda nezavestno Polono in njeno nogo. Učiteljica se 
hitro zbere in odpelje v bolnišnico kar z avtobusom. Mihovi sošolci začudeno gledajo, kako 
dobro in hitro učiteljica pelje avtobus, Miha pa se sprašuje, zakaj ga učiteljica ni nič vprašala, 
kje je Polona staknila tako resno poškodbo. Miha se odloči, da bo odšel na policijo in vso 
zgodbo povedal policistom. To tudi naredi. Policisti hitro začnejo iskalno akcijo za Nemko, 
Arabcem, Maksom in znanstvenikom. Najdejo jih čez nekaj dni, v prepadu, v avtu, ki je 
zgorel. To novico sporočijo Mihčevi, , Polonini, Špelini, Tinetovi in Jakovi družini. Vsi se 
veselijo razen Mihe in Polone, ki se sprašujeta, kaj se je zgodilo z kovčkom, v katerem so 
načrti za bombo. Kmalu izvesta, da so nepoškodovan kovček našli policisti v grmovju blizu 
kraja nesreče. Dokumenti so do nadaljnjega varno spravljeni v policijskem arhivu. Vsi bodo 
odslej mirneje spali.

8. Ali poznaš kako podobno zgodbo iz resničnosti? Zapiši jo!

Ne poznam nobene take zgodbe iz resničnosti, vendar o tem stalno pišejo v časopisih (naj se 
pazimo tujcev, naj se ne peljemo z nobenim, ki ga ne poznamo, …).

 


