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KAZALOPONOSNI SMO NANJE...

Osnovna šola Hruševec Šentjur
Gajstova pot 2a
3230 Šentjur

Neli	  Čadej	  in	  Domen	  Romih	  iz	  6.	  a	  –	  
državna	  prvaka	  v	  standardnih	  in	  
la;nsko-‐ameriških	  plesih

Alja	  Zalar	  iz	  6.	  b	  –	  državna	  
prvakinja	  v	  gorskem	  kolesarstvu	  na	  

ŠŠT	  2011/12	  in	  izjemna	  športna	  
plezalka

Živa	  Selič	  iz	  6.	  a	  –	  odlična	  plavalka	  

Žiga	  Debelak	  iz	  6.	  b	  –	  perspek;ven	  
smučar

Nuša	  Hercog	  iz	  3.	  b	  –	  genialna	  
šahistka

Maja	  Majcen	  iz	  3.	  b	  –	  bistra	  
šahistka	  	  

Uredili: 
Maja Anderluh Vrečko
Katja Gajšek

Soustvarjalci: novinarski, 
fotografski in likovni krožek.Šolsko leto 2011/12

Izdano: december 2011

Učenje? Ni problema! 

Rožica svetuje

Kako skrbeti za ljubljenčka

Postani dobra bejba

Kako se izogniti stresu

Astronomija

Bradata agama

Intervju z Darinko Žekar

5 minut za jezike

Recepti

Šport - Košarka

Knjižni kotiček

Glasba

Letni horoskop

5

6

7

9

11

12

14

18

20

23

24

29

30

32



4

ČE BI BIL JAZ 

PRINC… ČE BI BILA 

JAZ PRINCESA…

Če	  bi	  bila 	  jaz	  princesa,	  bi 	  bila 	  zelo	  
prijazna 	   do	   ljudi	   okoli 	   sebe.	  
Dežela,	   v	   kateri 	   bi 	   živela,	   bi 	   bila	  
polna 	  zadovoljnih	   in	  srečnih	   ljudi.	  
Ljudje	   ne	   bi	   poznali 	   lakote,	  
revščine	  in	  brezdelja.	   Poskrbela	  bi	  
t ud i 	   za 	   ž i va l i ,	   za 	   n j i hovo	  
domovanje,	   hrano	   in	   skrbne	  
lastnike.	   Okolica 	   hiš 	   bi 	   bila	  
urejena,	   trava	  pokošena	   in	  grede	  
polne	  cvetlic.

Klara	  Velenšek,	  3.	  a

Če	   bi 	   bil 	   jaz	   princ,	   bi 	   imel 	   svoj	  
grad.	   Imel 	  bi 	  tudi 	  svojo	  vojsko.	   V	  
hlevu	  bi 	  imel 	  konje.	  Z	  njimi	  bi 	  hodil	  
na	  lov.	  Poročil	  bi 	  se	  s 	  princeso.	  Bil	  
bi	   zelo	   bogat.	   Rad	   bi 	   imel	  
krokodile.

Rok	  Krajnc,	  3.	  a

Če	  bi 	  bila 	  jaz	  princesa,	   bi 	  živela	  v	  
velikem	   gradu.	   Imela	   bi 	   veliko	  
konjev.	  Igrala	  bi 	  se 	  lahko	  po	  celem	  
gradu.	  Imela 	  bi 	  tudi 	  svojega 	  psa,	  s	  
katerim	  bi 	  hodila 	  na 	  sprehode.	  Za	  
kosilo	   bi 	   si 	   spekla	   palačinke,	   za	  
večerjo	  pa	  bi	  si	  naredila	  solato.

Maša	  Štrempfel,	  3.	  a

Jaz	   b i 	   b i la	   pr incesa	   teme.	  
Prepoznali 	  bi	  me	  po	  temnih	  laseh	  
in	  temni 	  obleki.	  Živela	  bi	  v	   gradu.	  
Če	   bi 	   bilo	   grdo	   vreme,	   se	   ne	   bi	  
sprehajala	   zunaj.	   Uporabljala 	   bi	  
parfum	  Miss	  sixty.	  

Zoja	  Novak,	  3.	  a

Če	  bi 	  bila 	  jaz	  princesa,	   bi 	  živela	  v	  
gradu	   in	  se	   zabavala	  s 	  služabniki.	  
Imela	   bi 	   kraljevo	   posteljo,	   veliko	  
igrač	   in	  kraljevo	  kuhinjo.	  V	  kuhinji	  
bi	  si 	  pripravila	  kosilo,	  malico,	  zajtrk	  
in	   	  pekla 	  bi	  iz	  testa.	  Rada	  bi 	  imela	  
kraljevo	  kočijo.

Gaja	  Kolenc,	  3.	  a

Če	  bi	  bila 	  jaz	  princesa,	  bi 	  bila 	  zelo	  
izbirčna.	  Ne	  bi 	  nosila 	  oblek,	  ki	  mi	  
ne	   bi 	   bile 	   všeč.	   In	   ne 	   bi 	   jedla	  
hrane,	   ki 	   mi 	   ne	   bi 	   bila 	   všeč.	   In	  
hotela	  bi	  imeR	  vse.	  

Alja	  Hribernik,	  3.	  a

Če	  bi 	  bil	  jaz	  princ,	  bi 	  živel 	  v	  gradu.	  
Vozil 	   bi 	   se 	   s 	   kočijo.	   Grad	   bi 	   bil	  
narejen	  iz	  kamenja.	  Imel 	  bi 	  železna	  
vrata.	   Okoli 	   gradu	   bi 	   tekla 	   voda.	  
Vsako	   nedeljo	   bi 	   imel 	   zabavo.	  
Povabil	  bi	  vse	  ljudi.

Marko	  Kladnik,	  3.	  a

Če	  bi 	  bil	  jaz	  princ,	  bi 	  živel 	  v	  gradu.	  
Imel 	  bi 	  belega 	  konja	   in	   zlat	   meč.	  
Spal 	  bi 	  na 	  veliki 	  beli 	  postelji.	   Imel	  
bi	   veliko	   zlato	   krono.	   Veliko	   bi	  
potoval 	   po	   različnih	   krajih,	   da 	  bi	  
videl	  veliko	  sveta.

Luka	  Jug,	  3.	  a

V	  DEŽELI	  NIGA…

Konj	  je	  vozil	  svoje	  kolo,	  
pes	  oblačil	  si	  je	  triko.

Miška	  plezala	  je	  na	  drevo,
mačka	  pa	  kopala	  pod	  zemljo.

Nika	  Cehnar,	  3.	  a

Vsem	  so	  hlače	  ponorele,	  
puncam	  misli	  odbrzele.	  
Račka	  v	  vodi	  čofotala,
tako	  si	  noge	  je	  oprala.
Naenkrat	  počil	  je	  lonec	  
in	  pesmice	  je	  konec.

Nika	  Drovenik,	  3.	  a

MOJA	  SOBA

V	  moji	  sobi	  spim.	  V	  njej	  se	  tudi	  igram.	  Zgornja	  polovica	  stene	  je	  
modra,	  spodnja	  pa	  zelena.	  Na	  steni	  so	  beli	  konji,	  ki	  mi	  prinašajo	  
veselje.	  Na	  polici	  so	  kaktusi.	  V	  sobi	  je	  tudi	  globus.	  Ponoči	  sobo	  
obiščejo	  škratje	  in	  vile.	  V	  sobi	  se	  učim	  in	  tudi	  rišem.	  To	  mi	  je	  zelo	  

všeč.
Nika	  Cehnar,	  3.	  a	  

Moja	  soba	  ima	  na	  desni	  strani	  omaro	  za	  oblačila,	  na	  levi	  pa	  manjši	  
regal.	  V	  sobi	  imam	  tudi	  klavir,	  saj	  hodim	  v	  glasbeno	  šolo.	  Na	  desni	  
strani	  pri	  oknu	  imam	  pisalno	  mizo,	  kjer	  	  ponavadi	  pišem	  domačo	  
nalogo.	  Na	  levi	  strani	  od	  okna	  pa	  imam	  posteljo,	  kjer	  zelo	  rada	  
spim.	  Nad	  pisalno	  mizo	  imam	  polico	  s	  čokoladnimi	  božički	  in	  

različnimi	  igračami	  ter	  CD-‐ji.

Tjaša	  Stojan,	  3.	  a
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1. Če se moraš naučiti 
kakšno lekcijo, jo 
nekajkrat prepiši, potem 
pa jo napiši po spominu.

2.  Najprej snov večkrat 
preberi, potem pa se uči 
odstavek za odstavkom, 
toda snovi se ne nauči na 
pamet. Raje jo obnovi s 
svojimi besedami.

3.  Lahko si oblikuješ 
tudi  miselne vzorce in 
tako ponoviš učno snov.

KAKO SI LAŽJE ZAPOMNIŠ SNOV

5. Določi prednost
ne naloge.

Najprej naredi 
naloge za nas

lednji dan 

in če imaš čas, še nal
oge za nasled

nje 

dneve. Pomembno je, da po
izkusiš 

narediti nalog
e čim prej. Tako ne

 boš 

nikoli imel/a premalo časa.  

UČENJE?

NI  PROBLEMA!

MORDA TI BODO V POMOČ 

NASLEDNJI NASVETI:

1. Zvečer ponovi snov.
Preden zlezeš v posteljo, ponovi snov za naslednji dan. Tako si jo boš lažje zapomnil/a.

2. Če česa 
ne veš, vp

rašaj.

Ko bo učite
ljica razla

gala 

snov in če 
česa ne bo

š 

razumel/a, vpraš
aj in se 

tega ne sr
amuj, saj vse

ga v 

življenju n
e moreš 

razumeti. Prav t
ako se 

pozanimaj za svoje
 napake 

pri testu (
če jih imaš), saj 

se iz napa
k učimo.

3. Preden se lotiš posamezne naloge, 

se nauči snov.

Logično je, da ne boš zmogel/a 

narediti naloge, ki je ne razumeš ali 

ne znaš, zato se najprej nauči al
i pa 

vsaj preberi snov. Tako bo naloga
 

hitro rešena, pa še pravilna bo. 

4. Uči se sproti.

Če se boš učil/a sproti, se ti 
snov ne bo nakopičila in imel/a boš več prostega časa.

Sergeja Gaberšek, 6. a
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Draga Rožica! 
Imam fanta, ki me vara z 
mojo BFF. Kaj naj 
naredim? Prosim,  pomagaj 
mi!                                                                                                          

ZVEZDICA

Draga Zvezdica!
Če tvoja BFF ve, da je to tvoj fant, ni 
prava prijateljica. Poskušaj ju kdaj 
dobiti skupaj ali pa fantu povej v 
obraz, da ti ni vseeno. Če že ljubi njo, 
naj ti to pove, ne pa da se temu 
izmika. Če tebi ni več do ljubezenske 
zveze s tvojim fantom, ga pusti pri 
miru in pojdi na lov za novimi čednimi 
tipi. Ne daj se. Vrni mu tako, da si 
hitro poiščeš novega fanta. Veliko 
uspeha!                                          

tvoja Rožica

Heiila!
Imam fanta, ki me je varal, 
zato sva se za nekaj časa 
razšla. Sedaj sva se 
pobotala, a me je še vseeno 
strah, da me bo spet 

prevaral. Kaj 
naj naredim? Ali 
naj mu zaupam ali naj ga 
pustim pri miru?                                               

PREVARANA

Hojla Prevarana!
To pa res ni bilo pošteno od tvojega 
fanta. Najboljši način je, da se z njim 
odkrito pogovoriš. Kaj boš ti čutila po 
tem pogovoru, ti ne vem povedati. Če 
boš čutila, da je odkrit, mu lahko 
ponovno zaupaš. Če pa se ti bo zdel 
čuden, ni bil odkrit do tebe. Uporabljaj 
tudi šesti čut, s katerim boš rešila ta 
problem sebi v prid. Ne zaženi se 
prehitro.                                                                     

tvoja Rožica

Živijo Rožica!
Ko sem dobila prvo 
menstruacijo, me je bilo 
zelo strah. Šlo mi je na jok 
še cel teden. Mami me je 
potolažila, vendar mi ni 
nič povedala o tej temi. Ko 
smo imeli v šoli predavanje 
o teh zadevah, sem 

manjkala, sošolke pa me je 
sram vprašati. Rada bi si 
sposodila knjigo o tem, 
vendar me je sram. Kaj če 
me kdo vidi? Prosim, 
pomagaj mi!!                                                                 

PRESTRAŠENA =(

Zdravo Prestrašena!!!
Menstruacija doleti vsako žensko. 
Ene prej, druge kasneje. Mama je 
edina, s katero boš najbolj odkrita. 
Vsako mamo za svojo hčerko zelo 
skrbi. Ti jo kar vprašaj. Naj te ne bo 
sram. Če te je sošolko sram vprašati, 
je pač ne vprašaj. Knjigo si lahko 
izposodiš brez sramu, saj kar ti 
bereš, je tvoja osebna stvar, ne pa 
stvar, ki bi jo razglašala po celi šoli. 
Nihče se ne zanima, kakšne knjige 
berejo posamezniki. Knjižničarka pa 
ti bo z veseljem pomagala.                                                                                     

tvoja Rožica

Heila!!
Sem zelo “ploh”. Imam 
majhne prsi, moje sošolke 

ROŽICA SVETUJE
Živijo!
Že smo v mesecu novembru in šola je v polnem zagonu. 
Odprla sem svoj poštni nabiralnik in v njem našla 
kupček prijetnih sporočil. No, nekatera so bila malo 
manj prijetna. Razkrila vam bom nekaj tipičnih 
najstniških primerov, preostali pa bodo ostali 
na varnem pri meni. 

vaša 
Rožica
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pa so že zelo razvite. Kaj 
naj naredim, da bom imela 
večje prsi? Mi bodo same 
zrasle ali moram jemati 
kakšno zdravilo? Želim si 
malce večje obline!                                                                                          

ZASKRBLJENA

Živijo Zaskrbljena!
Prsi bodo zrasle same od sebe in ni ti 
treba jemati nobenih zdravil. 
Povprašaj mamo, kako so njej rasle 
prsi, saj je to dedno. Tvoje prsi bodo 
dovolj velike, ko boš stara okoli 18 let. 
Takrat se bo njihov razvoj sam od 

sebe ustavil. Nehale bodo rasti. Ne 
obremenjuj se s prsmi. Raje uživaj!                                                       

tvoja Rožica

Aloohaa!!!
Imam en velik problem. 
Imam zelo veliko mozoljev. 
Poskusila sem že vse, od 
zdrave prehrane do pilinga. 
Menstruacije še nimam, 
mozolji se mi pa že 
nabirajo kar nekaj let. Kaj 
naj še poskusim?                                                                     

MOZOLJČICA

Draga Mozoljčica!
Svetujem ti, da obiščeš dermatologa 
ali kozmetičarko. Za nekaj časa pusti 
mozolje pri miru. Ne stiskaj jih. 
Največje mozolje namaži z razkužilom 
ter na njih nanesi tanek sloj 
korektorja. Nadležen mozolj bo v 
nekaj dneh izginil. Sprosti se! Tudi če 
imaš mozolje, ne čepi pred ogledalom 
z namenom, da si jih boš stisnila. S 
stiskanjem se mozolji le še širijo. 
Potrudi se. Če je uspelo meni, bo tudi 
tebi!                                                                                                 

tvoja Rožica

Verjetno ima vsak 
človek svojega 

ljubljenčka najraje in 
hoče tudi dobro skrbeti 

zanj. Vsaka žival zahteva 
posebno oskrbo in ima lastne 

potrebe. Že od rojstva živali 
moramo skrbeti zanjo, za njeno higieno in dobro 
počutje.

Pes, mačka, zajček in hrček so tipični hišni 
ljubljenčki. Da pa lahko dobro skrbimo zanje, 
moramo upoštevati nekaj glavnih nasvetov. Ti 
so:

1. Vsak dan moramo tako kot zase poskrbeti 
tudi za hišnega ljubljenčka.

2. Nekatere živali ne marajo kopanja.Toda 
vsakega ljubljenčka naj bi vsaj enkrat na 
teden temeljito okopali oz. skrtačili, da 
ima čisto telo.

3. Ljubljenček potrebuje tudi hrano in 
vodo. Le-ta naj bo vedno sveža.

4. Skrbniki pa morajo tudi poskrbeti za zdravje 
svojih hišnih ljubljenčkov. Vsaj 1-krat na mesec 
morate peljati ljubljenčka k veterinarju, da 
poskrbi za njihovo zdravje.

5. Vaš zvesti prijatelj potrebuje tudi svež zrak, 
zato naj bi preživel veliko časa na prostem.

6. S hišnim ljubljenčkom moraš biti vedno 
ljubezniv in prijazen, saj lahko v nasprotnem 
primeru odide. Če imaš tudi ti svojega 
ljubljenčka rad, se 
drži teh pravil in - 
veliko sreče!

KAKO SKRBETI ZA SVOJEGA 
HIŠNEGA LJUBLJENČKA
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Bilo je med počitnicami, ko je vročina oblivala obraz, ko 
so ptički prepevali in se skrivali v mrzle krošnje. Le 
redkokdaj je zapihal mrzel veter in nam skuštral lase, da 
je bilo prav božansko.
Moj brat Žiga je sedem let starejši od mene in vedno ima 
prav. Če je kdo kriv, sem to vedno jaz. Trenira košarko, 
zato je večji in močnejši. Ima črne lase kot noč in roke 
tako močne, da je vsako upiranje zaman. Vstop v 
sobo mi je prepovedan in prav tako njegov 
telefon, ki ga čuva, kot da je iz zlata. 
Nekega dne mi je po dolgotrajnih prošnjah le 
prepustil telefon, a le za nekaj ur, ki so bile 
tako kratke, kot da bi opazovala zvezdni utrinek. 
Njegov prav nič sveti telefon se je znašel v mojih rokah. 
Bil je pravi čudež. Bila sem tako vznemirjena in vesela ter 
začela brskati po igricah. Čez nekaj časa sem se pričela 
dolgočasiti in po pomoti odprla spletno stran. Žiga je 
mislil, da je plačljiva. Njegov obraz je menjal toliko barv, 
da sem mislila, da sem v disku. ,,Kako si lahko tako 
nespretna!? Zdaj si mi pa pokvarila telefon. Kar novega 
mi boš kupila!'' je začel kričati. ,,Saj nisem jaz kriva, da je 
telefon ''zamrznil''!'' sem mu odgovorila. ,,Nikoli več ti ne 
posodim telefona, neumnica!'' je jezno zakričal. Bila sem 

preponosna in užaljena, da bi priznala krivdo. Vsa 
žalostna sem plaho odšla v sobo in močno zaloputnila z 
vrati. ,,Ne pogovarjam se več s tabo!'' sem zakričala v 
sosednjo sobo. Moje srce je postajalo vedno težje, kot 
kamen. Bila sem žalostna in moja vest me je pekla, kot da 
bi pojedla najbolj pekoče feferone. Te bolečine niti voda ne 
bi mogla pogasiti. Želela sem si, da bi izginil tja, kjer ni 

mene, drugam. V glavi so mi še kar odmevale 
besede, kako mi je kot kakšen sodnik na 
sodišču sodil za malenkosti. Nekaj časa sem 
žalostna ležala na postelji in poslušala bitje 
svojega srca, ki je divjalo kot čreda konjev. 

Počasi pa sem se le opogumila in odšla nazaj v 
dnevno sobo.

Prižgala sem televizijski sprejemnik in nemo strmela v 
ekran. ,,Oprosti, ne bi te smel obtožiti za nepomembno 
reč,'' je potihoma začel. ,,Saj nisem jaz kriva, da ima tvoj 
telefon ''težave'',” sem mu jasno odgovorila. Nekaj časa 
me je opazoval, nato pa rekel : ,,Še enkrat oprosti.''

 ,,Opravičilo sprejeto!'' sem vzkliknila in se ''lažno'' 
nasmejala. Na njegovem obrazu se je pojavil sladek smeh 

in to je pomenilo, da sva se pobotala.                                                                                                 

Kaja Pevec, 8. a

Če je kdo 
kriv, sem to 
vedno jaz.

POBOTALA SVA SE

SNEŽINKA

Snežinka je bela,
a bel sem tudi jaz.
Bliža se Miklavž, 

pa tudi dedek Mraz.

Ko se zvečeri,
luna se smeji.
Brž ko zasveti,
Lina spat pohiti.

Ko se zdani,
pogleda pod jelko
in zagleda paketek,

povezan z zlatim trakcem.
Prešteje do tri –Božiček, ali si bil to ti?

Denis Saramati, 4. a

SNEŽINKE

Snežinke padajo z neba
kot modro-bela pravljica.

Želim si snega,
saj brez snežink

ni rajanja.

Zdaj Božiček k nam prihaja
in dobra volja nas navdaja.

Vse leto pridni smo bili,
zato vsak darilo naj dobi.

Božiček nas vsako leto razveseli,
zato ga radi imamo vsi.

Maja Leban in Iva Jagodič, 4. a
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         III.Počitek
Ja, brez tega žal tudi ne gre. Mladostniki potrebujemo od 8 – 10 ur spanja, če želimo imeti svež obraz in biti brez podočnjakov. Niti puder ne bo zakril nepravilnosti na obrazu zaradi pomanjkanja spanja, poleg tega pa se boš cel dan počutila brezvoljno in boš med poukom v šoli zehala, če ne celo zaspala ( kar učiteljem ni ravno všeč ). No, to ne pomeni, da se ne boš mogla udeležiti večerne zabave, ki jo prireja tvoja prijateljica. Lahko boš odšla tudi, če boš prišla domov ob polnoči ali kasneje, vstati pa boš morala ob šestih zjutraj – le popoldne po šoli boš odšla spat in si oddahnila. No vidiš, tudi to je mogoče! A na zabave ne hodi vsak dan, saj boš vseeno zaspana in utrujena! Na vsakih 14 dni bo čisto dovolj, tvoj obraz pa bo žarel od svežine. 

      II.Gibanje
Tudi brez gibanja ne gre. Vpiši se v kakšen krožek ( npr. 

ples, košarka, odbojka…). Če pa to ni mogoče, pojdi 

vsak dan na najmanj 20 - minutni sprehod. Vsekakor 

pa naj ne bo tvoja telovadba sedenje za računalnikom in 

miganje prstov na roki ;) Seveda pa brez telovadbe ne 

gre, saj ti bo le - ta ohranila lepo oblikovano telo. 

I. Zdrava prehrana
Zdrava prehrana je obvezna, če si želiš imeti popolno postavo in sijoč videz. Namesto da si privoščiš ocvrt krompirček in kokakolo, raje pojej jabolko in spij kozarec vode. Dobila boš veliko več energije in vitaminov. Če si prepričana, da vsekakor ne moreš brez hamburgerja,  sadnih sokov, čevapčičev...ne skrbi! Enkrat na štirinajst dni si lahko privoščiš kakšen ocvrt krompirček – seveda v mejah normale in le, če boš ostale dni pridno jedla sadje in zelenjavo, ki sta ključnega pomena za tvoj izgled. Jej redno, obroki naj bodo majhni in polnovredni. Seveda pa popij čim več vode!

POSTANI 
DOBRA BEJBA Kako se urediti?

Koža  Do čiste kože ponavadi pripelje že 
normalna zdrava prehrana in veliko zaužite 

navadne vode.  Vsak večer si obraz dobro 
umij z navadno vodo in z milom ter si pred 
spanjem odstrani vsa ličila. Če mozoljčki tudi ob 
tem ne bodo izginili, lahko poskusiš s tonikom 
ali z različnimi kremami. A vsekakor je najboljši 
recept zdrava prehrana, gibanje, počitek in 
vsakdanje umivanje obraza.
Ličila  Zapomni si, da manj je več! Še posebej 
za v šolo in za v mesto. Lip glos in namazane 
trepalnice bodo čisto dovolj.  Če pa si še mlada,  
se ti sploh ni treba ličiti. Pudra ne uporabljaj, saj 
ni zdrav in boš do lepe kože prišla le z zgornjimi 
nasveti. 
Lasje  Ni treba, da imaš najlepšo frizuro v 
mestu. Spleti si kitko, naredi čop ali pa spusti 
lase in si ob strani pripni sponko in že boš imela 
cool frizuro. In pa-ne pozabi si počesati las 
vsak dan – še posebej zjutraj!
Nohti  Lepi nohti so želja vsakega dekleta, a 
kako do njih? Pozor! Ne uničuj si jih z umetnimi 
nohti – gel in lepilo ti noht poškodujeta! Videti 
so lepi, vendar je tudi tvoj noht tako lep, če ne 
še lepši. Osnova zanj je pravilna in zdrava 
prehrana – vidite, spet smo pri zdravi prehrani. 
Najbolje je, če nohtke pustiš takšne kot so, le 
redno si jih pili in  lepo oblikuj. Lak ti tudi 
uničuje nohte, zato ga ne uporabljaj v velikih 
količinah, saj ga sploh ne boš potrebovala, če 
boš nohte lepo negovala. 

Pa srečno!                                                                                                 
Neja Krampl Mastnak, 7. a 

Kako 
poskrbeti 
za svoj 
videz in 
postavo?
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During the spring holidays I 
went on a cruise with my family. 
We travelled on a really big 
ship. There were about three or 
four thousand people on board.
We boarded on a ship in 
Savona in Italy. Savona is a 
really nice town with a lot of 
orange trees and lots of big 
houses.
On the second day of our 
journey we stopped in a small 
Italian town near Rome called 
Civitavecchia.
We continued our journey and 
we visited two Italian islands - 
Sicily (Palermo) and Sardinia 
(Cagliari). Both of them are 
nice and very interesting 
islands. You can see lots of 
nice buildings and churches 
there.
Then we arrived to the Spanish 
island Mallorca. We saw a 
huge cathedral there.

The sixth 

day was my favourite day. We 
finally arrived to Barcelona! 
That town totally impressed 
me. We went to ''Spanish 
Town,'' Poble Espanyol, as they 
call it. Then we went to see 
Camp Nou - stadium and 
museum of FC Barcelona. I 
was  impressed! We also went 
for a walk along the 1.2 km 
long street in Barcelona that is 
called La Rambla. It was 
awesome.
The next destination was 
France. We visited the second 
largest city in France - 
Marseille. We had a short 
sightseeing tour there. It was 
marvellous!
We finally came back to 
Savona and our holidays 
ended. I am certain  that I'll 
remember those holidays for 
the rest of my life.

Špela Škorjanc, 9. b

POLETJE
Poletje je, ko ptički pojo.
Poletje je, ko rožice cveto 
in ko se na morju veter smeji.

Poletje je čas za zabavo
in za igro norčavo. 
Igramo se v vodi, 
na pesku ali v travi.

Poleti sanjaš o morju
in se kopaš v njem.

Poletje je čas, ko šole ni
in ko vsa družina na 
počitnice odhiti.

Tjaša Pinter, 5. a

MY HOLIDAYS

Učenci 
3. b razreda 

so nadaljevali v 
svojem slogu.
Nuša	  Hercog
Z	  njo	  se	  pelje	  maček	  Muri
in	  sosedov	  kužek	  Jurij.
Tudi	  muca	  Maca
in	  prijateljica	  Taca.

Anej	  Kovač
Na	  ladji	  sedi	  slavni	  kapitan,
ki	  pluje	  iz	  dneva	  v	  dan.
Ladja	  prihaja	  v	  Piran,
ker	  je	  slavni	  kapitan	  bolan.

Pomoč	  potrebuje,
da	  lahko	  spet	  po	  morju	  zapluje.

Urban	  	  Grajžel
Na	  ladji	  sedi	  Piki,
ki	  se	  smeji.
Z	  njim	  potuje	  Pika,
ki	  se	  rada	  slika.

Alen	  Mraz
Na	  ladji	  se	  vozi
slavni	  maček	  Piki.
Ladja	  pluje	  na	  Jadran,
a	  maček	  Miki	  je	  zaspan.

Alina	  	  Zupanc
Pridi,	  zlata	  ladja,
k	  meni	  v	  pristan,
da	  še	  jaz	  vstopim
in	  odplujem	  daleč	  stran.

Oskar	  Černjak
Zlata	  ladja,	  polna	  sadja,
varno	  plove	  čez	  valove.
Nam	  prinaša	  vitamine,

kaki	  in	  rozine.
Tako	  ne	  bomo	  zboleli
in	  bomo	  gripo	  prehiteli.

Jakob	  PerJnač
Zlata	  ladja	  k	  nam	  prihaja
iz	  kraja	  Ringa	  Raja.
Z	  njo	  se	  peljeta	  kapitan	  Marko	  in	  
ribič	  Darko,
z	  njo	  se	  pelje	  tudi	  medved	  Lino,
ki	  pije	  sladko	  vino.

David	  Pšeničnik
Ladja	  pluje,	  pluje,
v	  pristanišče	  pripotuje.
Tam	  turiste	  pričakuje,
da	  jim	  svojo	  lepoto	  razkazuje.

Patricija	  Čokl
Na	  zlaJ	  ladji	  sem	  tudi	  jaz,
s	  prijatelji	  kričimo	  na	  ves	  glas.
Pluj,	  pluj	  kar	  naprej,
do	  naše	  domišljije,	  mej.

ZLATA LADJA

Zlata ladja k nam prihaja,
iz neznanega je kraja. 

Kakor v sanjah mimo pluje,
koga vozi, kam potuje?
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• Poskrbite za zdravo in uravnoteženo 
prehrano!

• Odločite se za redno telesno 
dejavnost. Izberite si tisto, ki vam je v 
veselje!

• Uravnotežite delo in zabavo!
• Privoščite si dovolj spanja, redno 

izvajajte telesne vaje in vaje za 
sproščanje!

• Ne pozabite na sprostitev in mirno 
dihanje!

• Izogibajte se prevelikih količin 
nikotina, alkohola in kofeina!

• Spoznavajte stres in svoje odzivanje na 
stresno situacijo!

• Ohranite odprt in pozitiven odnos do 
sebe, ljudi in sveta!

• Sprijaznite se z okoliščinami, ki jih ne 
morete spremeniti!

• Ugotovite optimalno raven stresa, ki 
vam omogoča največje dosežke brez 
uničujočih posledic!

• Bodite sposobni reči NE, ko česa ne 
zmorete ali ne obvladate!

• Vprašajte se, kaj je najslabše, kar se 
vam lahko zgodi? Bodite pripravljeni 
sprejeti najslabše in potem mirno 
poiščite izhod iz najslabšega!

• Vaše odločitve naj bodo uresničljive, 
sicer je bolje, da jih sploh ni!

• Za svoj stres ne krivite drugih!
• Pozabite na popolnost!
• Cenite tisto, kar imate!
• Zaupajte v ljudi!
• Razvijajte prijaznost in berite dobre 

knjige!
• Pogovarjajte se o svojih težavah in 

predvsem – smejte se in veselite se 
življenja!

Jure Ledinšek, 8. b

KAKO SE IZOGNITI STRESU
Nekaj	  nasvetov,	  kako	  se	  izogni0	  stresu:

ODLOČI SE 
Kaj dogaja se med nama?
Enkrat govoriš, da ljubiš me, drugič 
pa 
obnašaš se, kot da ne poznaš me!
Odloči se, kaj dogaja se, ker vem,
da nekaj hudega je, da nevihta bliža 
se!

Zakaj lažeš mi, da nič ni narobe,                                                                         
da samo utrujen si.
Povej,
ali varaš me, ali si pozabil, kako lepo 
skupaj nama je?

Samo reci in odšla bom iz tvojega 
življenja-
za vedno!

Vem, opogumljaš se za besede,                                                                             
ki rad bi jih namenil samo meni,
vendar ne dovolim ti, da streš moje 
srce!
Konec je!
Konec je med nama, začetek je med 
vama!

Samo povej mi, kaj je narobe?
Povej mi zdaj, ta trenutek, ne 
prenesem več te bolečine!
Vem, da v tvojem srcu ne prebivam 
več samo jaz, 
nevede si te delim z njo.

Z njo, ki ljubiš jo, objemaš,                                                                                     
poljubljaš tako strastno, kakor si 
mene še pred njo.
Vem, kdaj čas je, da odidem, pa 
čeprav trga se mi srce!

Vem, da srečen boš z njo, medtem 
ko jaz trpela bom.
Vedi, pozabila ne bom te nikoli!
Zmeraj, ko videla te bom v objemu 
druge,                                                              
se mi bo srce spet in spet strgalo 
na koščke,
ker jaz te bom vse življenje resnično 
ljubila.
Zbogom zdaj!                                                                           

Avtorica: Ana Velenšek, 8. a
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Astronomija

Nekateri	  devetošolci	  obiskujejo	  
astronomijo	  kot	  izbirni	  predmet	  že	  
četrto	  leto.	  Klemen,	  Žan	  J.,	  Zala	  in	  	  
Žan	  K.	  so	  imeli	  teleskope	  tudi	  
doma.	  Fantje	  so	  pravi	  mojstri	  pri	  
rokovanju	  s	  teleskopom	  in	  v	  
iskanju	  objektov	  na	  nebu.	  Špela	  
obiskuje	  astronomijo	  prvo	  leto.	  
Prebrala	  je	  veliko	  knjig	  z	  
astronomsko	  vsebino	  in	  raziskala	  
nebo	  s	  pripravo	  imenovano	  Sky	  
Scout.	  Naprava	  sama	  išče	  objekte	  
na	  nebu	  ali	  pa	  nam	  napiše,	  kaj	  
opazujemo.	  V	  nekaj	  minutah	  so	  se	  
je	  naučili	  uporabljaR	  tudi	  
šestošolci.	  Alja,	  Gašper	  in	  Žan	  so	  
nas,	  devetošolce,	  večkrat	  
preseneRli	  s	  svojim	  znanjem.	  

Iz	  znanja	  astronomije	  lahko	  tudi	  
tekmujemo.	  Osmošolec	  Jan	  je	  že	  v	  
preteklem	  šolskem	  letu	  sodeloval	  
na	  državnem	  tekmovanju	  in	  osvojil 	  
srebrno	  priznanje.

Septembra	  smo	  učenci	  opazovali	  
nebo	  nad	  Rifnikom	  in	  Prevorjem.	  
Na	  opazovanje	  so	  lahko	  prišli	  tudi	  
starši.	  Nekateri	  izmed	  njih	  so	  kar	  
redni	  obiskovalci.	  V	  oktobru	  smo	  
opazovanje	  prestavili	  v	  Hruševec.	  
Pridružil	  se	  nam	  je	  tudi	  sošolec	  
Oscar.	  Presenečeni	  smo	  ugotovili,	  
da	  pozna	  ozvezdja	  	  Perzej,	  
Kasiopejo	  in	  Herkul.	  Vse	  to	  znanje	  
je	  pridobil	  pri	  gledanju	  risank.	  Po	  
njegovem	  pripovedovanju	  je	  bil	  
Perzej	  sin	  boga	  Zeusa.	  Bil	  je	  pol	  
bog,	  pol	  človek.	  Perzej	  	  je	  bil	  
mitološki	  junak,	  ki	  je	  razrešil	  več	  
nemogočih	  nalog.	  Kasiopejo	  Oscar	  

pozna	  kot	  kraljico	  in	  tudi	  kot	  
večglavo	  kačo.	  Vsak,	  ki	  jo	  pogleda,	  
se	  za	  vedno	  spremeni	  v	  kamen.	  Za	  
nas	  je	  ozvezdje	  Kasiopeje	  zanimivo	  
zato,	  ker	  ima	  obliko	  črke	  W	  ali	  M	  
in	  z	  njeno	  pomočjo	  poiščemo	  
Severnico.

O	  Herkulesu	  nam	  je	  Oscar	  
povedal,	  da	  je	  bil	  to	  rimski	  
mitološki	  junak,	  znan	  tudi	  kot	  
Herkul,	  ki	  je	  uspešno	  opravil	  
dvanajst	  nerešljivih	  nalog.

Na	  opazovanjih	  smo	  spoznali	  
ozvezdja,	  po	  katerih	  se	  
orienRramo.	  Ozvezdja	  smo	  kazali	  z	  
laserjem,	  ki	  je	  v	  Evropi	  pojmovano	  
kot	  hladno	  orožje.	  Še	  zlasR	  je	  
nevarno	  za	  oči,	  saj	  lahko	  oslepimo,	  
če	  nam	  nekdo	  z	  laserjem	  posveR	  
vanje.	  

Fantje	  znajo	  teleskop	  sami	  
sestaviR	  in	  z	  njim	  tudi	  upravljaR.	  
Skupna	  teža	  opreme	  presega	  50	  
kilogramov.	  Opazovali	  smo	  planet	  
Jupiter,	  zlasR	  njegove	  4	  največje	  
lune,	  rdečo	  pego,	  pa	  tudi	  
Andromedino	  galaksijo.	  Objekte	  si	  
lahko	  ogledamo	  tudi	  z	  
daljnogledom,	  skozi	  katerega	  se	  
lepo	  vidijo	  razsute	  kopice.

Najlepša	  razsuta	  kopica	  na	  nebu	  
so	  Plejade	  v	  ozvezdju	  Bika.	  Vso	  
zimo	  jih	  vidimo	  na	  nebu	  kot	  
majhen	  voziček,	  ki	  potuje.	  
Plejadam	  pravijo	  tudi	  Gostosevci	  
oz.	  Sedem	  sester,	  čeprav	  je	  le	  šest	  
zvezd	  dobro	  vidnih	  s	  prosRm	  
očesom.	  Več	  mitov	  poskuša	  
pojasniR,	  kje	  je	  ''manjkajoča''	  
zvezda.	  Prvi	  pravi,	  da	  je	  bila	  
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najšibkejša	  zvezda	  Plejad,	  Meropa,	  
edina	  izmed	  vseh	  sester	  umrljiva.	  
Drugi	  mit	  trdi,	  da	  je	  bila	  to	  Elektra,	  
ki	  ni	  prenesla	  pogleda	  na	  zavzeto	  
Trojo,	  mesto,	  ki	  ga	  je	  ustanovil	  
njen	  brat.	  Imena	  zvezd	  v	  kopici	  ne	  
podpirajo	  nobene	  izmed	  zgodb,	  
saj	  je	  najšibkejši	  zvezdi	  Plejad	  ime	  
Steropa.	  Nam	  pa	  je	  najbolj	  všeč	  
legenda,	  ki	  pravi,	  da	  je	  nekoč	  
živelo	  sedem	  lepih	  in	  plahih	  sester.	  
Sedem	  postavnih	  bratov	  se	  je	  
vanje	  zaljubilo.	  Ker	  sestre	  nikoli	  
niso	  zapusRle	  svojega	  doma,	  so	  
sklenili,	  da	  jih	  ugrabijo.	  Le	  enemu	  
bratu	  je	  ugrabitev	  uspela.	  Sedem	  
bratov	  predstavlja	  Veliki	  voz,	  ki	  je	  
del	  ozvezdja	  Veliki	  medved,	  
ugrabljena	  sestrica	  pa	  je	  zvezda	  
Alkor,	  ki	  leži	  ob	  osrednji	  zvezdi	  
Velikega	  voza.	  Če	  dobro	  vidiš,	  jo	  
opaziš	  s	  prosRmi	  očmi.

V	  letu	  2011	  smo	  učenci	  pripravili	  
javno	  opazovanje	  v	  Hruševcu,	  pet	  

fantov	  pa	  je	  sodelovalo	  tudi	  na	  	  
opazovanju	  luninega	  mrka	  v	  bližini 	  
Šolskega	  centra	  Šentjur	  in	  v	  Dobju,	  
kjer	  so	  praznovali	  10-‐letnico	  
delovanja	  Astronomskega	  društva	  
Kosci.	  Veliko	  teleskopov	  imamo	  v	  
šoli,	  nekatere	  pa	  si	  lahko	  učenci	  
tudi	  izposodimo.	  V	  šoli	  je	  na	  voljo	  
tudi	  raznolika	  literatura.	  Priročnik	  
Glej	  jih,	  zvezde	  2011	  je	  primeren	  
za	  začetna	  opazovanja.	  V	  njem	  za	  
vsak	  mesec	  točno	  piše,	  kaj	  in	  kako	  
lahko	  opazujemo.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Oscar	  Gregorovič,	  Žiga	  Tojnko,	  
Špela	  Škorjanc

ANKETA
Učence razredne stopnje 
smo povprašali, kaj jih v 
življenju najbolj razjezi. 
Njihovi odgovori so zelo 
raznoliki in splača se jih 
prebrati.

NAJBOLJ ME RAZJEZI:
- hiter odhod v posteljo,
- zgodnje vstajanje,
- porednost brata,
- sestrin odhod v Maribor,
- predrta guma na kolesu,

- obvezen odhod na naš 
vikend, 
- pomanjkanje prostega 
časa,
- sošolka,
- huda učiteljica,
- pospravljanje sobe,
- pretep s starejšim bratom,
- prepoved uporabe 
mobilnega telefona,
- pokvarjen računalnik,
- obisk majhnih otrok,
- moj zajček,
- mamina slaba volja,

- čiščenje mlina v hrčkovi 
kletki,
- prepir s sošolkami, 
- sestra ,
- slaba ocena,
- pretep brez vzroka,
- učenje,
- delo,
- preveč domače naloge,
- neupoštevanje mojih 
želja,
- obisk soseda v času 
kosila.

Intervju	  s	  
profesorico	  
Marico	  

Kamplet	  po	  
krosu	  devetošolcev
Karmen:	  Kakšno	  je	  vaše	  
mnenje	  o	  naših	  rezulta4h?

Marica	  Kamplet:	  Mislim,	  da	  

so	  kar	  solidni,	  drugače	  se	  pa	  
otroci	  ne	  zavedajo,	  da	  delajo	  to	  
zase	  in	  da	  bodo	  v	  prihodnos4	  
šport	  še	  kako	  potrebovali.

Karmen:	  Ste	  ponosni	  na	  svoje	  
učence?	  Ali	  dosegajo	  dobre	  
rezultate?
Marica	  Kamplet:	  Na	  vsak	  
rezultat	  je	  učitelj	  ponosen.	  Vsak	  
učenec	  pa	  	  dosega	  dobre	  
rezultate.	  Vsak	  naj	  pogleda	  
svoje	  sposobnos4	  in	  glede	  tega	  
naj	  sodi	  rezultat.

Karmen:	  Ali	  se	  nam	  boste	  kdaj	  
pridružili	  pri	  krosu?
Marica	  Kamplet:	  Do	  konca	  
šolskega	  leta	  bomo	  deklice	  
skupaj	  tekle	  kros.

Karmen	  Cverle,	  9.	  a 

KRATEK ŠPORT
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Klara Dolamič, 
7. a

Bradata agama je dnevno aktiva talna 

vrsta. Izvira iz centralne Avstralije. Živi v 

predelih savan ter suhih gozdov. Zraste od 30 do 40 cm, 

nekatere vrste pa celo od

50 do 60 cm. Živi do 10 let. Je vsejeda žival. Prehranjuje

 se z žuželkami kot so npr. črički, kobilice, mokarji, 

ščurki in z zelenjavo. Rada je  regrat – cvetove in liste, 

različne vrste solat npr. endivijo, radič… Je tudi 

sladkosneda. V ujetništvu potrebuje ustrezno veliko talno 

površino. Imeti mora prostoren  ležeč terarij. Rada se 

povzpne na povzdignjen kotiček ali palico, ki je 

nameščena pod virom toplote.

Bivališče mora biti osvetljeno, ogrevano, imeti mora 

primerno podlogo, hrano in posodico z vodo.

B R A D A T A  A G A M A

Obnašanje
Samci so teritorialni, zato je lahko v terariju 

samo en samec z eno ali več samicami. Med 

seboj se sporazumevajo z govorico telesa . Ob 

nevarnosti napihnejo brado. Barvo spreminjajo 

glede na počutje ter pogoje v okolju. 

Spol se loči, če odraslo žival pogledamo s spodnje 

strani. Samci imajo večjo glavo, širši repni 

koren, bolj obarvano brado in so večji. So 

živahnejši od samic in imajo različne analne 

pore med zadnjimi nogami ter dve večji spolni 

izboklini pri anusu. Pri samicah tega ne 

opazimo. 

So najbolj prijazne vrste kuščarjev, ki se 

neverjetno navežejo na svojega skrbnika in se 

zelo radi “crkljajo” .

Pogona 
vitticers
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ALI VEŠ...

MOJI KONJI
Doma imam štiri konje. 
Njihova imena so: Aldi, 
Greeisi, Gassela in Zippy. 

Najprej smo kupili samo 
Aldija. Da mu ne bi bilo 
dolgčas, so nam posodili še 
Greeisija, ki je zelo prijazen 
konj. Nato smo si zaželeli še 
žrebička in zato smo kupili 
kobilo Gasselo. 

Prejšnje poletje smo jo 
peljali na parjenje. Breja je 
bila skoraj eno leto. 1. junija 

letos  pa je ponoči 
povrgla Zippya. Ko 
sem ga zjutraj prišla 
pogledat, je že bil na 
nogah in pil mleko. 

Aldi je temnorjave 
barve. Greeisi ima 
rjavo dlako, grivo pa 
skoraj belo. Gassela je 
bela, v grivi pa ima 
sive pramene. Zippy ima 
belo telo z rjavimi lisami, 
levo trepalnico ima rjavo, 
desno pa belo. V belem repu 
ima rjave pramene. 

Vsi konji so islandske 
pasme in jim pozimi zraste 
dolga dlaka. Vedno so 
zunaj. Pijejo vodo, jedo pa 
travo.
                                                                        
Tina Urbajs, 6. a

Dihurji	  s	  smrdljivo	  
tekočino	  poškropijo	  le	  dva	  
metra	  okoli	  sebe,	  smrad	  pa	  

se	  razširi	  tudi	  do	  4	  
kilometre	  daleč!

Nekatere	  
žabe	  si	  pri	  

požiranju	  hrane	  
pomagajo	  tako,	  da	  
potegnejo	  oči	  v	  

grlo.

Najhitrejša	  p4ca	  
je	  sokol	  selec.	  Med	  
letom	  dosega	  hitros4	  

med	  270	  in	  350	  
kilometri	  na	  uro.

Krave	  lahko	  
spijo	  stoje.

Krokodil	  ne	  
more	  iztegni4	  

jezika.

Oko	  
orjaškega	  lignja	  
je	  veliko	  kot	  žoga	  

za	  košarko.

Severnega	  morskega	  
medveda	  pred	  nizkimi	  

temperaturami	  varuje	  gost	  
kožuh.	  Na	  enem	  samem	  

kvadratnem	  cen4metru	  ima	  
približno	  45.000	  dlak!

Podobno	  kot	  
mačke	  predejo	  tudi	  
sloni,	  saj	  se	  tako	  
sporazumevajo!

Odrasel	  afriški	  
slon	  poje	  približno	  

300	  kg	  hrane	  na	  dan	  -‐	  
to	  predstavlja	  š4ri	  
odstotke	  njegove	  
telesne	  teže!

Vrsta	  opice,	  
imenovana	  mandril,	  

ima	  rdeč	  nos,	  modra	  lica 	  
ter	  oranžno	  brado.

Sloni	  so	  edine	  
živali,	  ki	  ne	  morejo	  

skaka4.
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Moja psička Tara je pasme 
kokeršpanjel. Podnevi je rada med 
ljudmi, ponoči pa ima košaro v 
kurilnici in tam spi. Na glavi ima dva 
dolga  uhlja, črn smrček, črne brčice 
in radoveden par oči. Trup pokrivajo  
dolge in valovite črno - bele  dlake. S 
tačkami koplje luknje po travi. Kadar 
najde ob cesti kamen, veselo miglja s 
kratkim repom. Hranimo  jo z briketi 
in s pasjimi  čokoladicami. Razveseli 
se govejih in svinjskih kosti. Rada 
gre na sprehod. Ko zagleda povodec, 
veselo laja in skače.  Med sprehodom 
lovi kamenčke ali žogo. Kadar 

zagleda vodo, se  v  njej okopa. Če 
pride kdo na obisk, mu v gobčku 
prinese hišne copate  in ga odpelje v 
stanovanje. Z njo imamo veliko dela. 
Vsak dan jo je  potrebno počesati. 
Kadar se umaže, jo okopljemo s 
pasjim  šamponom. Vsake tri mesece 
jo odpeljemo na striženje k pasjemu  
frizerju. Enkrat na leto mora biti 
cepljena proti  steklini.  

Želim  si,  da bi bila Tara zdrava  in 
da bi še dolgo živela ter nam  lepšala 
dneve.

Živa Kumer, 6. a

MOJA PSIČKA TARA
Rdeči s adeži so zre l i ,
j ih nabi ramo v rh dre ve sa,
ta gre v us ta, ta v košaro,
te obe s im za uše sa . 
                        (češnja )

De k l i c a rdeča
pod zem l jo se sk r i l a ,
zun a j šope k pus t i l a .

( re dk v ic a )

Ta pa težk a ni ugank a,
saj je t voja s tara znank a;
v rdečem kr i lcu 
gospodična,
sedem pik , da je bo l j l ična . 
Kadar pa z leze v nebo, 
g ledaš žalos tno za njo.

       (p ik apo lonica) 

U GA N K E

S p o m l a d i  d i š i m ,
p o l e t i  h l a d i m ,
j e s e n i  r o d i m ,
p o z i m i  g o r i m .
              ( j a b l a n a )

SE 
ZDI SAMO MENI 

ALI SO OTROCI VSAKO 
LETO MANJŠI?

KATJA GAJŠEK
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Sem Maša in obožujem živali. 
Rada bi predstavila svojo 
psičko Pupi. V  našo hišo je  
prišla konec avgusta. Oči in 
mamica sta jo kupila na 
Madžarskem, blizu Blatnega 
jezera. Pred Pupi smo imeli 
anatolsko ovčarko Bibo, ki pa 
je žal zaradi bolezni umrla. 
Imeli smo jo zelo radi in jo še 
sedaj pogrešamo.

Naša Pupi je sedaj stara štiri 
mesece. Je rumena nemška 
doga. Ima  zelo lepo svetlečo 
dlako, ki ne odpada. V 
rodovniku je zapisano ime 
Ronaja, toda mami ji je dala 
ime Pupi. Po naravi je 
zelo razigrana in 
razvajena. Je naš 
peti član družine. Z 
nami prebiva v hiši in 

tudi med letošnjimi jesenskimi 
počitnicami je bila seveda z 
nami, ko smo se potepali po 
Italiji. 

Do mene in moje sestrice Eve 
je zelo zaščitniška. Rada grize 
vse po vrsti, še zlasti nogavice 
in copate. Mamici pogrize tudi 
kakšno rožo, Evi pa igračo.

Raste zelo hitro in je že sedaj 
precej velika.

Mislim, da jo imamo preveč 
radi 

Upam, da sem vam vsaj 
približno opisala svojo psičko, 

brez katere si svojega 
življenja ne morem 
več predstavljati.

  Maša Selič, 6. a
Pa en pasji 
pozdrav!

ALI VEŠ...
...da je 4. oktober dan živali?

… da je nemška doga pasma 
psov, ki je ena največjih na  
svetu?

… da obstaja 5 vrst nemških 
dog (rumena, tigrasta, 
harlekin, črna in modra )? 

… da se nemška doga pojavlja 
tudi v risanki Scooby-Doo?

… da zraste do 80 cm in 
doseže težo do 80 kg?

… da sta potomca nemške 
doge angleški mastif in irski 
volčjak?

 … da dogi pravijo tudi »nežni 
velikan«, ker je kljub svoji 
velikosti nežen in plašen pes?

… da je ta pasma ustrezna za 
bivanje v hiši in ne v 
pesjaku, ker neizmerno 
ljubijo ljudi okoli sebe in 
potrebujejo njihovo bližino 
ter ker so neodporni na 
mraz ?

MOJA PSIČKA PUPI

Naša Biba 
( + 2.julij 2011 )

HIŠNI LJUBLJENČKI

Hišni ljubljenčki so ljubki
kot kakšni mehki pupki.

So lahko tudi zelo nagajivi,
ponavadi pa tudi zelo igrivi.

Hišne ljubljenčke lahko crkljamo 
in se z njim igramo.

Eva Gradič, 5. b
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1. Zakaj ste se odločili za 
poklic bibliotekarja?

Po končani gimnaziji sem se 
morala odločiti za študij. Da bom 
študirala slovenščino, sem vedela 
že precej časa, nisem pa vedela, 
kaj naj izberem kot

vzporedni študij. Najbolj 
običajna vezava je bila slovenski 
in srbohrvatski jezik. Ko pa sem 
prišla v Ljubljano na vpis, so bila 
v tem programu vsa mesta že 
zasedena. Od vseh možnih, ki so 
mi jih še predlagali, sem izbrala 
knjižničarstvo, bolj na pamet kot 
iz neke prejšnje pripravljenosti. 
Po vpisu sem odšla k Ljubljanici, 
se usedla na njeno obrežje in 
razmišljala, če sem se odločila 
prav… 

To je bilo pred 35- leti in takrat 
še nismo imeli poklicnega 
svetovanja.

Ta študij mi je takoj postal všeč, 
kasneje pa tudi delo v knjižnici 
in le malokrat sem to odločitev 
obžalovala.

2. Kje ste obiskovali srednjo 
in kje višjo šolo?

Srednjo šolo sem obiskovala v 
Celju -  danes 1. gimnazija, 
včasih smo rekli Kajuhova 
gimnazija, študirala pa sem v 
Ljubljani, na Pedagoški 
akademiji.

3. Kako gledate na 
osnovnošolsko izobraževanje 
danes in na osnovno šolo 
nekaj desetletij nazaj?

V šolstvu se nenehno vse 

spreminja. Zakoni, 
različni sistemi 
izobraževanja, a 
bistvo ostaja. Vzgoja 
in izobraževanje. Le da 
je včasih bilo več 
vzgoje, več zgledov, 
več vrednot, 
spoštovanja…Učenci so 
zdaj bolj agresivni, 
pozitivno in negativno, 
a še vedno pričakujem, 
da prijaznost vrača prijaznost, 
da le lepo sodelovanje med 
starši, učitelji in učenci obrodi 
želene rezultate.  V knjižnico pa 
hodijo »itak« sami pridni…nekoč 
in danes.

4. Kakšni so spomini na vašo 
valeto?

Valete se zelo slabo spomnim…
niti programa, niti obleke, 
nobene fotografije nimam…smo 
jo sploh imeli? Spomnim se samo 
zadnjega šolskega dne ob koncu 
8. razreda. Rekli smo, da bomo 
šli, ko bomo imeli v rokah 
spričevala, na pijačo v kavarno 
Express. Se dokazati, da si 
upamo, da smo zdaj veliki… 
mencali smo na pločniku, da nas 
ne bi kdo videl vstopiti…samo 
nekaj korakov je bilo do vhoda. 
Takrat pa se mimo pripelje naš 
učitelj zgodovine na kolesu… naš 
pogum je v trenutku splahnel… in 
naša pot je vodila naravnost 
domov!

5. Srednja šola je bila 
nekakšna prelomnica v vašem 
življenju. Kako bi opisali 
svoje življenje med 
srednješolskim 
izobraževanjem?

 Res je, 
srednja šola je bila prelomnica. 
Ne preveč lepa in ne lahka. Šola 
je bila zelo zahtevna, imeli smo 
dve izredno »posebni« 
profesorici za geografijo in 
angleščino.

Tudi matematika, fizika sta mi 
vzeli precej ur. Pa to so bila tudi 
tista »nerodna leta«, ko nas je 
preplavljalo veliko čustev… saj 
veste…. Nepozaben pa je bil 
maturantski ples, pa prej plesne 
vaje ob sobotah zvečer, pa izbor 
obleke, pa zaljubljenost… in nato 
še maturantski izlet. Z vlakom v 
Rusijo, Leningrad, pa Moskva - iz 
civilizacije za 30 let nazaj…

6. Ste se kdaj med 
počitnicami odločili za poletno 
delo? Kakšni so vtisi?

Ja, skoraj vsake počitnice sem 
delala. Na Občini Šentjur so me 
zaposlili s pisarniškimi opravili, 
ko pa sem postala polnoletna, pa 
sem odšla med počitnicami za 
vzgojiteljico otrok na Debeli rtič 
pri Ankaranu, kjer je bilo 
zdravilišče Rdečega križa za 
bolne otroke. Tu sem spoznala 
veliko zanimivih ljudi, pa otrok, 
ki so živeli na drugem tiru 

INTERVJU Z DARINKO ŽEKAR

Našo 
knjižničarko
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življenja. V tistih letih  je bila to 
zame velika preizkušnja.

7. Kako je bilo s prvo 
zaposlitvijo? Se je vaše delo 
začelo takoj po študiju?

Po končanih predavanjih sem 
imela še absolventski staž. Ker 
sem vse izpite delala sproti, so 
mi ostali samo še trije. Nisem 
razmišljala, da bi se kar takoj 
zaposlila. Nekako pa so na 
osnovni šoli Franja Malgaja 
izvedeli, da študiram 
knjižničarstvo. In nekega dne v 
decembru  prikoraka po našem 
hribčku do mojega doma sam 
pomočnik ravnatelja te šole. Jaz 
pa sem si v hišnih copatih ravno 
natikala smuči mojega soseda, da 
se malo zapeljem…Pomočnik 
ravnatelja me je vprašal, če bi 
prišla v službo za knjižničarko. 
Hudo sem bila zmedena, že 
zaradi copat na smučeh in tudi 
zaradi tega, ker še o službi 
nisem razmišljala. Povabil me je 
na razgovor v šolo. V hudem 
mrazu naslednjega jutra sem se 
znašla v tajništvu šole. Dogovor 
je bil takoj sprejet. Kar tam sem 
morala napisati vlogo za 
zaposlitev in čez en teden sem 
že bila v službi. Kot prva prava 
knjižničarka. Nato sem čez tri 
mesece začela učiti še 
slovenščino in postala 
razredničarka svojemu bratu.

8. Kakšno je vaše mnenje o 
naši šolski knjižnici? Ali bi 
kaj spremenili?

To knjižnico imam rada. Iz 
temne, mrzle knjižnice na 
hodniku prejšnje šole sem se 
preselila v novo, svetlo in toplo 
na tej naši novi šoli. Ob prihodu 

ni bilo še niti polic, niti knjig; 
knjižnica je bila v učilnici, kjer 
je danes računalniška učilnica. 
Pripeljali so police, kupovali smo 
knjige, knjižnica je nastajala in 
kmalu postala premajhna. Na 
podstrešju smo uredili to našo 
novo, veliko knjižnico.

Redno kupujemo nove knjige, 
priročnike, imamo sodobno 
tehnološko opremo, v tem 
prostoru se vedno kaj dogaja. Če 
pa bi imela čarobno palico, bi 
pričarala barvaste stene, pa 
nekaj prijetnih sedežev za 
bralce, pa še kakšen prijazen 
kotiček za naše najmlajše…pa še 
sami kaj dodajte!

9. Kakšni so otroci na naši 
šoli? Kako bi jih opisali? Ali 
radi berejo?

Z večino učencev se zelo dobro 
razumem, zelo lepo sodelujemo. 
Pričakujem pa prijaznost, 
določeno stopnjo spoštovanja do 
učiteljev, prostorov in vsega, kar 
nas povezuje v dopoldanskem 
druženju. Slabo pa prenašam 
predrznost, nesramnost in 
vulgarno vedenje. Saj poznate 
tisti rek: »Lepa beseda  - - - -    
- - - - - najde«. Mislim, da so 
učenci zelo radi v knjižnici, 
mnogi zelo radi berejo, z njimi si 
izmenjujemo mnenja, iščemo tudi 
knjige za mamice, dedke in 
babice…rešujemo uganke, 
križanke, brskamo po spletu in  
imamo celo iPad-a!

Tisti, ki pa še vedno niso 
razumeli, kaj je knjižnica, pa 
morajo včasih prostor tudi 
zapustiti. 

10. Ali se spominjate kakšne 

norčije iz vaših najstniških 
let, ki bi jo lahko delili z 
nami?

Norčije iz knjižničarkinih 
najstniških let? Ja, ne se hecat… 
morda bi celo pomislili, da sem 
bila nekoč mlada!

Veliko jih je bilo, zagotovo. A za 
danes le ena. Bila sem stara 19 
let. Zaželela sem si voziti avto. S 
prijateljem sva se peljala na 
poljsko pot. Razložil mi je, kje je 
sklopka za plin, kje zavora in 
start. Nekaj časa je šlo 
naravnost, potem je cesta 
naredila ovinek, treba je bilo 
stopiti na zavore, pa sem 
zamenjala zavore za dodajanje 
plina…

Avto je zaokrožil na njivo s 
koruzo, ki je začela hreščati, 
prav tako koli s fižolom. 

Dolgo časa nisem več vozila in 
izpit opravila šele tri leta 
pozneje.

Za zmanjšan pridelek tega kmeta 
pa se zdajle lepo opravičujem. 
Še velja?

11. Imate morda kakšen moto, 
ki vas vodi skozi življenje?

V vsakem življenjskem obdobju 
so različne želje, hrepenenja, 
cilji. Tudi pogledi nanje se 
spreminjajo. V tem času je moj 
moto lepo, vsebinsko bogato 
življenje in delo.

                                                            
Karmen Cverle, 9. a   
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In	  October	  I	  went	  to	  Berlin	  with	  
the	  Sentjur	  Wind	  Orchestra.	  We	  
travelled	  for	  14	  hours.	  We	  went	  by	  
bus.	  It	  was	  a	  long	  journey,	  but	  I	  
slept	  a	  lot	  and	  it	  was	  great.	  

When	  we	  arrived,	  we	  unpacked	  
our	  bags	  and	  then	  we	  had	  dinner.	  
We	  were	  in	  a	  hotel	  Mercure	  with	  
4	  stars.	  We	  stayed	  in	  Berlin	  for	  3	  
days.	  Berlin	  is	  the	  capital	  city	  of	  
Germany.	  With	  the	  populaRon	  of	  
3.45	  million	  people,	  Berlin	  is	  also	  
the	  	  largest	  city	  in	  Germany.	  It	  is	  
the	  second	  most	  populous	  city	  

and	  the	  seventh	  most	  populous	  
urban	  area	  in	  the	  European	  Union.	  
Located	  in	  the	  northeastern	  
Germany,	  it	  is	  the	  centre	  of	  the	  
Berlin-‐Brandenburg	  Metropolitan	  
Region,	  which	  has	  4.4	  million	  
residents	  from	  over	  190	  naRons.	  

During	  the	  visit,	  we	  saw	  a	  lot	  of	  
interesRng	  places.	  We	  had	  two	  
concerts	  with	  the	  orchestra.	  One	  
was	  held	  in	  front	  of	  the	  
parliament	  and	  the	  other	  was	  for	  
the	  priest	  named	  Dori.	  We	  also	  
had	  some	  Rme	  for	  shopping	  and	  it	  
was	  fun.	  I	  like	  Berlin	  very	  much.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Jan	  Škoberne,	  8.	  a

FRANCE
In	  May	  2011	  I	  went	  to	  

France	  with	  my	  friends.	  We	  took	  
part	  in	  an	  internaRonal	  project.	  
We	  had	  a	  great	  Rme!

On	  29	  May	  we	  went	  to	  
Zagreb	  Airport.	  We	  travelled	  there	  
by	  bus.	  On	  the	  	  bus	  we	  had	  a	  great	  
Rme.	  At	  11	  o'clock	  we	  arrived	  in	  
Zagreb.	  We	  checked	  in	  and	  went	  
with	  our	  personal	  bags	  to	  the	  
plane.	  Two	  hours	  later	  we	  arrived	  
in	  Paris.	  Sandrine	  was	  waiRng	  for	  
us.	  We	  went	  by	  bus	  to	  Saint	  
Florent	  –	  Sur	  Cher.	  The	  journey	  
took	  four	  hours.	  In	  Saint	  Florent	  
we	  met	  our	  hosts.	  They	  were	  
waiRng	  for	  us.	  When	  I	  arrived	  at	  
our	  ''new''	  home,	  I	  was	  really	  
Rred.	  I	  went	  to	  bed	  early.

The	  next	  day	  we	  and	  our	  
hosts	  went	  to	  their	  school.	  In	  the	  
school	  we	  had	  	  workshops.	  We	  
had	  a	  great	  Rme.	  

We	  had	  different	  
workshops	  all	  week.	  On	  Thursday	  
we	  had	  a	  day	  out	  with	  our	  hosts.	  
My	  hostess	  and	  her	  parents	  took	  

me	  to	  Guedelon	  castle.	  They	  
started	  	  building	  it	  in	  1995.	  They	  
hope	  the	  castle	  will	  be	  completed	  
by	  the	  end	  of	  2025.	  It	  will	  be	  built	  
the	  same	  way	  as	  in	  the	  fiieenth	  
century.

On	  Saturday	  we	  had	  a	  
farewell	  party.	  It	  was	  our	  last	  day	  
in	  France.	  We	  were	  crying	  as	  we	  
said	  goodbye	  to	  our	  friends	  in	  
France.	  At	  midnight	  we	  started	  
our	  journey	  back	  home.	  It	  was	  
hard	  to	  say	  goodbye.	  However,	  I	  
really	  wanted	  to	  go	  home.	  

We	  arrived	  in	  Slovenia	  on	  
Sunday	  at	  8	  p.m.	  We	  travelled	  for	  
twenty	  hours.	  It	  was	  a	  really	  
difficult	  day.	  I	  was	  very	  Rred.	  
However,	  I	  was	  strong	  enough	  to	  
have	  a	  great	  Rme	  with	  my	  real	  
family.	  

This	  week	  was	  really	  cool.	  I 	  
miss	  all	  my	  friends	  in	  France	  and	  I	  
hope	  that	  they	  all	  come	  to	  
Slovenia	  in	  May	  2012!

Karmen	  Cverle,	  9.	  a

SVET NA DLANI BERLIN

5 
MINUT ZA 

JEZIKE
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Najprej smo se odpeljali v Velenje, kjer smo si 
ogledali Muzej premogovništa. Ko smo 
prispeli, smo si ogledali kratek film. Nato smo 
si nadeli čelade ter delavne obleke. Tako 
oblečeni smo bili malce nenavadni in smešni. 
V dveh skupinah smo se peljali s hitrim 
dvigalom, ki nas je odpeljal približno 180 m 
pod površje. Ogledali smo si prostore, kjer je 
bilo predstavljeno življenje rudarjev, rudarjenje 
na splošno in najbolj  zanimiv del - sprehod po 
urejenih poteh premogovnika. Pripravljenih je 
bilo veliko zanimivih scen npr. kipi in v ozadju 
govorica, potres, ki nas je vse navdušil ter 
malo prestrašil ter razstrelitev stene. Na koncu 
smo si privoščili rudarsko malico. Pred 
odhodom smo se še peljali z vlakcem, ki vozi 
po tirih v premogovniku.

Z avtobusom smo se nato odpeljali v Ljubljano 
na ogled Slovenskega šolskega muzeja. Med 
vožnjo smo se zabavali, peli in poslušali 
glasbo. Ko smo prispeli, smo odšli v učilnico. 
Pred tem smo si dekleta nadela obleke, ki naj 
bi jih v preteklosti nosile učenke. Usedli smo 
se za šolske klopi in pred nami je bil list. Ko je 
vstopila učiteljica Koren v razred, smo bili vsi 
tiho kot miške. S seboj je prinesla šibo in v nas 
je usmerila resen pogled. Začeli smo s 
lepopisom. Pisali smo s peresom, ki smo ga 
namakali v črnilo. To nam ni šlo najbolje od 

rok. Roke smo morali imeti ves čas za hrbtom, 
razen med pisanjem. Gospodična učiteljica 
nas je strogo nadzorovala. Če smo ji rekli 
gospa, smo se ji morali hitro opravičiti. Strah 
me je bilo, da ne bom pristala v kotu na koruzi, 
vendar se je to zgodilo mojima sošolcema, ki 
sta bila malo površna in sta učiteljico klicala  
tako, kot jo ne bi smela ter sta se ji tudi 
pozabila opravičiti. Postali smo glasnejši in 
učiteljica je udarila s šibo po mizi. Oh, kako 
sem se prestrašila! Ko se je pouk končal, smo 
odšli  iz razreda.

Na koncu smo se odpravili še v Hišo 
eksperimentov.Tam smo se preizkusili v 
zanimivih eksperimentih iz  različnih področij 
znanosti. Ob tem sem opazila, da so se tudi 
moji sošolci na vso moč zabavali.  

Ta dan je minil zelo hitro. Veliko novega smo 
se naučili in doživeli marsikaj nepozabnega.

                                                                                       
Danijela Ratkovica, 8. a

TEDEN OTROKA V omenjenem tednu smo si učenci 
osmih razredov ogledal i Muzej 
premogovništva Velenje, doživeli pouk 
lepopisa v Slovenskem šolskem 
m u z e j u i n s i o g l e d a l i H i š o 
eksperimentov.

VAMPIRJI V KNJIŽNICI...
Saga o vampirjih

Somrak
Mlada luna
Mrk

Serija Vampirska akademija

Knjižna zbirka Hiša Noči
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Premogovnik	  
Velenje
Po	  napornem	  mesecu	  septembru	  smo	  učenci	  
8.	  razredov	  odšli	  na	  ekskurzijo.	  Odpeljali	  smo	  
se	  v	  Velenje.	  Z	  obilno	  rudarsko	  malico	  smo	  se	  
pripravili	  na	  ogled	  rudnika.	  S	  hitrostjo	  4	  m/s	  
smo	  se	  spusBli	  v	  črn	  in	  hladen	  rudnik.	  ČuBli	  
smo	  priBsk	  v	  ušesih	  in	  strah	  nam	  je	  naježil	  
kožo.	  Vreščali	  smo,	  da	  se	  je	  slišalo	  kilometre	  
in	  kilometre	  daleč.	  Prišli	  smo	  v	  globine	  
podzemnega	  sveta.	  Vodnik	  nas	  je	  popeljal	  po	  

temačnih	  hodnikih.	  Zagotovo	  pa	  smo	  
si	  vsi	  zapomnili	  uprizoritev	  lažne	  

eksplozije.	  Tresle	  so	  se	  nam	  noge	  in	  slišali	  
smo	  strahotno	  bobnenje.	  Bilo	  je	  kot	  v	  
pravem	  rudniku.	  Peljali	  pa	  smo	  se	  tudi	  po	  
tekočem	  traku.	  Bilo	  je	  zanimivo.	  Na	  koncu	  pa	  
smo	  doživeli	  nekaj	  edinstvenega.	  Peljali	  smo	  
se	  s	  podzemnim	  vlakcem.	  Seveda	  tudi	  tokrat	  
nismo	  ostali	  Bho.	  Slišali	  so	  nas	  vsi	  rudarji,	  ki	  
so	  BsB	  dan	  delali	  v	  rudniku.	  Te	  ekskurzije	  se	  
bomo	  še	  zagotovo	  dolgo	  spominjali.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Jan	  Škoberne,	  8.	  a

Hiša eksperimentov
Vau! Obisk hiše je bilo noro, fantastično 
doživetje! Na zunaj je Hiša eksperimentov 
čisto običajna hiša, znotraj pa kar poka od 
novih stvari, ki jih še moramo raziskati. Je 
pravi učni center za vse tiste, ki jih 
razganja od radovednosti in vedoželjnosti. 
Eksperimenti so si med seboj zelo različni 
in vsak med njimi ima svoj namen. Z njimi si 
na enostaven (in zabaven) način lahko 
razložimo pojave v naravi. 
Najbolj zanimiv in nevaren eksperiment, 
dragi bralci, je bila Fakirska grobnica. To je 
bilo noro, zares noro doživetje! Ulegel si se 
na posteljo, pritisnil na poseben gumb in - 
neverjetno! Bodice v postelji so se dvignile, 
v ogledalu poleg postelje pa si lahko videl, 
kako si ležal na njih. Zame je bilo to kar malo 
strašnoooooooo! Za vse nas pa je bilo to 
zelo coooool! 
Ta hiša je pravi čudež. V Hiši 
eksperimentov je 40 različnih 
i n t e r a k t i v n i h p o s k u s o v i z 

različnih področij znanosti. 
Pogovarjali smo se tudi 
preko satelitskih krožnikov. 
To je bilo neverjetno. Počutili 
smo se kot bitja z drugega planeta. Ta 
poskus me je zares navdušil in  je bil noro 
zanimiv. Pogovarjali smo se v premeru 
enega kilometra. 
Všeč mi je bil tudi eksperiment Mehurčki 
velikani. Ta poskus je bil enostaven in ga je 
v s a k o d n a s u s p ešn o o p r a v i l . V s i 
eksperimenti so bili osupljivi. Naj jih 
naštejem še nekaj:
-Vodne kače,
- Mehurčki velikani,
- Obarvani plameni,
- Šepetanje na daljavo,
- Zavrti in potegni,
- Tekoči Pitagorov izrek.

Hišo eksperimentov bo zagotovo potrebno 
še obiskati!

Tina Domanjko in Ana Velenšek, 8. aSlišali	  so	  nas	  
vsi	  rudarji

Fakirska 
grobnica.
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SESTAVINE:
- bebi piškoti (jajčni piškoti)
- mascarpone  

KREMA:
- 2 celi jajci
- 2 rumenjaka
- 10 dag sladkorja

PRELIV ZA PIŠKOTE:
- 3 dl mleka
- 6 žlic kakava ali grenkega 
kakava
- 2 skodelici nesladkane kave
- rum po okusu

POSTOPEK
1. Najprej skuhamo 
kavo ( brezkofeinsko 
ali kofeinsko ) in jo 
precedimo,  da je brez 
zrnc.

2. Penasto umešamo 2 jajci, 
2 rumenjaka in sladkor.

3. V jajčno zmes vmešamo 
mascarpone, da dobimo 
gladko zmes.

4. Ohlajeno kavo, mleko,  
kakav in rum zmešamo 
skupaj.

5. V to mešanico pomočimo 
bebi piškote.

6. Piškote nato položimo na 
dno malega pekača in jih 
prekrijemo s kremo. 
Postopek ponovimo.

7. Za boljši izgled in okus vse 
skupaj  posipamo z grenkim 
kakavom.

RECEPTI

ČOKOLADNI 
BONBONI Z 

MARCIPANOM
PRIPRAVA: 20 minut 

ZAHTEVNOST: lahka

PRIPOMOČKI: 2 mode la za 
čokoladne bonbone katerekoli 
o b l i k e , v e n d a r z d o v o l j 
g lobok imi vdo lbin icami . En 
model zadošča za pripravo 21 
bonbonov.

SESTAVINE ZA PRIBLIŽNO 40 
ČOKOLADNIH BONBONOV:

- 200 g marcipana

- 30 ml hruškovega žganja 

- 300 g čokoladnega obliva 

                                                          

POSTOPEK
1. Marcipan pregnetite 
skupaj z žganjem in 
oblikujte v valjček. 
Čokolado segrejte v vodni 
kopeli.

2. Raztopljeno čokolado 
nalijte v model in 
prelivajte tako dolgo, da 
bo prekrila vse vdolbinice. 
Odvečno čokolado odlijte 
nazaj v posodo za vodno 
kopel. Postopek ponovite 
pri drugem modelu. Nato 
oba modela za nekaj 
minut postavite v 
hladilnik.

3. Ko se čokolada strdi, 
na sredino vsake 
vdolbinice položite 

majhen košček marcipana. 
Prekrijte z obilnim slojem 
raztopljene čokolade, ki 
jo poravnate z lopatico. 
Postavite na hladno, da se 
strdi. 

NAMIG: Marcipan lahko 
obogatite s slaščičarskimi 
aromati ali pa mu dodate 
lešnike ali rozine.

Nastja Pušnik, 6. a
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Ker prihajamo iz Šentjurja, vam bom več 
povedal o Košarkarskem klubu Šentjur. No, 
pa začnimo pri treningih in skupinah.

SKUPINE
V klubu se igralci delimo v različne skupine. Vsaka 
skupina pa ima tudi svojega trenerja. Šola košarke je 
namenjena najmlajšim igralcem, ki šele spoznavajo 
osnove tega zelo priljubljenega športa.
Mlajši pionirji so že malce starejši in o košarki vedo 
več, kar se tudi pokaže pri njihovem načinu igranja. 
Starejši pionirji  imajo že več izkušenj. Sledijo jim 
kadeti. Njihova igra je veliko močnejša in hitrejša, kar 
pa zahteva dolgoletne izkušnje. In že smo pri 
mladincih. Ti so že na poti k vrhu, kjer lahko močno 
uspeš v svetu košarke in nekateri (zelo dobri) imajo 
tudi tekme s člani. 

TRENINGI
Treningi so vsak dan, razen ob sredah, za starejše in 
mlajše pionirje. Treningi se pričnejo popoldne ob 16. 
uri in trajajo uro in pol. 

TEKME
Tekme so vsako nedeljo dopoldne. Vsaka tekma traja 
40 minut. Sledi 15 minutni odmor med polčasom. 
Pred vsako tekmo pa je nujno ogrevanje, kjer si 
segrejemo mišice in celotno telo ter se privadimo na 
igrišče.

                                                                                                           
Simon Huzjak, 8. a

V našem glasilu smo za vas 
pripravili tudi športno temo. 
Podrobneje vam bom opisal 
košarko, da jo boste lažje 
razumeli in nekateri izmed vas 
tudi vzljubili.

6.	  september	  2011

plavanje

Učenci	  	  6.	  razreda

8.	  september	  2011

atletske	  dejavnos4

Učenci	  od	  6.	  do	  9.	  
razreda

15.	  septembra

kros

Učenci	  	  9.	  razreda

5.	  oktober	  2011

plavanje

Učenci	  	  9.	  razreda

25.	  oktober	  2011	  

bowling

Učenci	  8.	  in	  9.	  
razreda	  

ŠPORTNI 
DNEVI

KOŠARKA
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Alja Zalar je v četrtek, 22. septembra 2011, 
postala DRŽAVNA PRVAKINJA GORSKEGA 
KOLESARSTVA v kategoriji učenk od 4. do 6. 
razreda.

- Zdravo, Alja! Kako se počutiš zdaj, ko si 
postala državna prvakinja v svoji kategoriji?
Zdravo! Počutim se zelo lepo in prijetno.
     
- Si imela pred začetkom kaj treme?
Ja, vsekakor.

- Kakšni so bili občutki, ko si prevozila 
progo kot prva kolesarka? Si pričakovala 
takšen izid?
Zelo sem bila utrujena in predvsem vesela. 
Ne, tega nisem pričakovala.

- Najverjetneje ste si progo že prej ogledali. 
Kakšna se ti je zdela?
Ja, smo. Zdela se mi je zanimiva.

- Kakšno mnenje si dobila o progi, ko si 
prikolesarila na cilj?
Bila je kar naporna,  saj je bilo veliko hudih 
vzponov in bila je tudi malce nevarna.

- Je bila konkurenca huda?
Ja, saj so se vsi tekmovalci zelo pripravljali 
na to tekmovanje.

- Kje in koliko si trenirala ti?
Jaz sploh nisem trenirala.

- Ooooo…to pa je presenečenje!  Kje pa je 
pravzaprav vse skupaj potekalo?
Na Ravnah na Koroškem.

- Si pred prijavo na tekmovanje kaj 
oklevala?
Ne, prepričana sem bila, da bom tekmovala.

- Verjamem, da ne obžaluješ prijave na to 
tekmovanje. Želim ti še veliko kolesarskih 
uspehov!  Pa srečno!
Hvala!
                                                                                                                    

Nuša Vešligaj, 8. b

INTERVJU Z 
ALJO ZALAR

Plavalni	  dan	  za	  učence	  6.	  
razreda

	  –	  6.	  september	  2011	  v	  
Termalnem	  parku	  Laško

Plesni	  dan	  za	  učence	  od	  1.	  
do	  6.	  razreda

	  –	  27.	  oktober	  2011	  na	  OŠ	  
Hruševec	  Šentjur

DNEVI 
ŠPORTA IN 

RAZVEDRILA
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MAČEK MURI V 3.b so pesniki 
doma,

vsak dan kdo na novo 
pesmico izda.

Preberite pesmice še vi,
zagotovo  kakšna rima 

 se tudi vam 
porodi.

JAZ,  MAČEK  MURI

Sem maček Muri,
ki ne pridem nikoli ob uri.
Muca Maca me že čaka
in je jezna kakor spaka.

Od jeze sem in tja koraka.

Skupaj greva v park,
skupaj se zabavava.
Ko je ura pet, 

odpraviva si juho pogret.

Posloviva se na ena, dva, tri,
doma pa vsak v svojo posteljo se 

zakotali.

Janja Flis, 3. b

MAČJE PISMO
Muca Maca, lepa taca,
pismo piše iz svoje hiše.

Muri pismo bo dobil,
se na sedež namestil.

Ko mačje pismo bo prebral,
si bo rekel: mjav, mjav, mjav.

Maja Majcen, 3. b

MAČEK MURI, 
ČURIMURI

Maček Muri, Čurimuri,
pojde zdaj v vas.

Tam pa sreča muco Maco
in zapoje ji na glas:
Muca Maca, ti si faca.

Lea Centrih, 3. b

MAČEK MURI

Maček Muri je vsak dan Čurimuri.
Kopa se nerad,
se pa rad igra,

a mamica ga pogosto v kopalnico da.

Vedno, ko obisk dobi,
ga mamica v kopalnico napodi.

Ko umije se, je lep,
najlepši pa je njegov rep.

Anej Kovač, 3.b

MURI NA MAČJEM 
SEJMU

Maček Muri v mesto gre,
mačji sejem tam dogaja se.
Maco prime za roko,

njo odpeljal na sejem bo.

Prišli so mački iz vseh strani,
vsak odpeljal Maco bi.
Toda Maca dobro ve,
da Muri najboljši je.

Na sejmu kupil je stvari,
ki si jih Maca močno želi.

Alen Mraz, 3. b

MESTO
V mačjem mestu Čiribum,
so vse stvari na pogum.

Tam so tržnice z mlečnimi izdelki
in trgovine z mačjimi pridelki.

Tu so mladi muzikantje
in postavni mačji fantje
in prijazna muca Maca,
ki prešteje en-dva-tri,

maček Muri se k njej zavrti.

Zoja Jegrišnik, 3. b
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LIČKANJE 
KORUZE NEKOČ 

IN DANES
Pred desetletji je ličkanje (t. 
i. »kožuhanje«) koruze sodilo 
med najpomembnejša jesenska 
kmečka opravila, predstavljalo 
pa je tudi pravo veselico za 
staro in mlado. Po vsej vasi se 
je slišal glas harmonike in 
petja. Ličkanje je lep kmečki 
običaj, ki je nekdaj na vseh 
kmetijah polepšal dolge 
jesenske večere. Kot se še 
spominjamo, so kmetje koruzo 
na njivah najprej ročno 

pokrhali, jo pripeljali na 
domače dvorišče, spravili v 
skedenj in ob večerih skupaj 
ličkali. Med ličkanjem koruze 
je bilo veliko smeha in 
zabave. Včasih se je zbrala 
cela vas in tako so vaščani 
hodili od kmetije do kmetije in 
vsak kmet je pripravil jedačo 
in pijačo. Potem pa so prišle 
službe in traktorski ličkalniki. 
V zadnjih letih se je vse 
spremenilo. Ličkanje se 
pojavlja samo še v kakšnih 
majhnih vasicah, kjer se ljudje 
še vedno radi zberejo skupaj 
ter pomagajo drug drugemu. 
                                                                                                      
Maja Hribernik

Maecenas aliquam maecenas 
Sociis mauris in integer, 
a dolor netus non dui 
aliquet, sagittis felis 
sodales, dolor sociis 
mauris, vel eu libero 
cras. Interdum at. Eget 
habitasse elementum est, 
ipsum purus pede class. 
Sodales nulla ante auctor 
excepturi wisi, dolor eros 
condimentum dis, sodales 
lacus nunc, at. In orci 
ligula suscipit.

KNJIŽNA MENJALNICA 
V tednu otroka in še en 
teden  po njem (od 3. do 
14. oktobra 2011) je v 
knjižnici potekala

KNJIŽNA 
MENJALNICA v smislu 
PODARIM- DOBIM.

To pomeni, da so lahko 
učenci v šolo prinesli 
knjigo, ki so jo že prebrali, 
že prerasli  …  jo bodo  pa 
še z veseljem prebirali 
drugi otroci.

To knjigo so potem 
zamenjali za drugo, ki je 
zanje še zanimiva.
Knjižna menjalnica je 

potekala v šolski knjižnici 
vsak dan od 7. do 14. ure.

Zamenjava knjig je 
potekala po načelu:
kolikor knjig prineseš, 
toliko jih odneseš.

Letos se je v menjalnici 
oglasilo 73 učencev in so 
si izmenjali 144 knjig .                                                                            

Darinka Žekar

 JESEN
Ko megla zakrije tople sončne žarke,
se zasliši šumenje barvitega listja,
živali pa začno iskati topla skrivališča.
Ptice se selijo,
medvedi si brloge gradijo
in veverice lešnike lovijo.
Tetka jesen listje odnaša,
jabolka, hruške ter kostanj prinaša.

Manja Čokl, 5.b
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Grem	  z	  vlakom
(doživljajski	  spis)

Stanujem v vasi Grobelno, ki 
dobesedno živi z vlaki. Tako 
opazim vsak nov vlak, ki pripelje 
mimo. Najbolj me je navdušil novi 
ICS (Inter City Slovenija). Že ko 
sem ga prvič videl, sem se želel 
peljati z njim. Do letos mi to ni 
uspelo. Trikrat sem se z družino že 
odpeljal v Celje na železniško 
postajo, pa je vedno nekaj prišlo 
vmes. No, letos pa nam je le 
uspelo!
Neko soboto nas je dedek z avtom 
odpeljal v Maribor. Kar takoj smo 
odšli na železniško postajo in 
rezervirali karte za najhitrejši vlak 
v Sloveniji. Ker smo imeli še 
ogromno časa, smo se sprehajali 
po Mariboru in si privoščili čaj v 
čajnici Čajek. Super je bilo, ker se 
nam ni mudilo, a jaz sem vseeno 
ves čas gledal na uro, da morda ne 
bi zamudili moje vožnje. Ko je 
vlak prispel na peron, smo sedli na 
rezervirane sedeže. Kmalu je 

speljal. Počutil sem se kot na 
letalu, ker me je kar pribilo na 
sedež. Pokrajina je mimo brzela 
zelo hitro. Komaj sem videl 
drevesa, hiše in ljudi na 
železniških postajah. Do Celja je 
stal samo na eni postaji, na 
Pragerskem. Na pol poti do prve 
postaje je prišel sprevodnik . Ta je 
pregledal naše karte. Še sedaj ne 
razumem, kako je hodil po vlaku. 
Mene bi kar metalo. Iz Maribora 
do Celja smo se vozili približno 50 
minut. Ko smo prispeli v Celje, 
smo počakali na naslednji vlak za 
Grobelno. Večer je bil zelo topel, 
zato smo sedli pred slaščičarno 
Evropa in se posladkali s 
sladolednimi lončki. 
Iz Celja smo se vrnili s 
Siemensom, ki stoji na vsaki 
postaji. Počakal je skoraj pred 
našo hišo. Ta ICS je res poseben 
vlak. Veliko boljši je od vseh 
vlakov. Na to vožnjo sem čakal 
štiri leta, pa sem jo le dočakal.

Gašper	  Pistotnik,	  6.	  b

Grem	  z	  vlakom
(doživljajski	  spis)

Sem	  na	  vlaku.	  Joj,	  kako	  mi	  je	  dolgčas,	  
vsem	   zvonijo	   telefoni	   in	   vsi	   se	  
pogovarjajo.	  Sedim	  zraven	  debelušne	  
gospe	  in	  suhega	  gospoda.	  Poču4m	  se	  
kot	  žival,	  ki	  jo	  je	  pravkar	  požrla	  dolga	  
že lezna	   kača.	   Na	   steni 	   v is i jo	  
strojevodjeve	   slike	   in	   vozni	   red.	  	  
Spomnim	   se,	   da	   imam	   s	   seboj	  
prenosni	   računalnik.	   Prijavim	   se	   na	  

Facebook in	   se	   pogovarjam	   s	   svojimi	  

prijateljicami.	   Nato	   pa	   začu4m	   s4sk	  
tuje	   roke	   in	   se	   obrnem.	   Vidim	   dvoje	  
oči,	  ki 	  zrejo	  vame	  in	   ugotovim,	   da	  je	  
to	   debelušna	   gospa.	   Pove	   mi,	   da	   je	  

tudi	  ona	  na Facebooku .	  Skupaj	  surfava	  
po	   spletu	   in	   se	   zabavava.	   Izstopim	  
p r va	   i n	   vd i h nem	   zad im l j e n i	  
onesnaženi	   zrak	   v	   svoja	   pljuča.	   Vsa	  
prepotena	   se	   zbudim	   in	   kaj	   hitro	  
ugotovim,	   da	   sem	   prigodo	   na	   vlaku	  
samo	  sanjala.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zala	  Kramperšek,	  6.	  b	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Domovina
Slovenec, kam hitiš,

zakaj odhajaš, kam zdaj greš?

Na tujem nič lepšega ni,
na tujem še pozornosti ni.

Zakaj le želiš oditi, domovini se 
želiš zameriti?

Kaj ti bo poln bokal,

če prijateljev ni, ki s tabo pili bi.
Prijateljev ne boš imel ob sebi,

ker ostali bodo v svoji deželi.

Zakaj nakopal si boš nesrečo,

če ostal bi, bi imel veliko srečo.

Prijazni ljudje so tu doma,
kjer se gore dvigajo v nebo
in ne pijemo samo vodo.

Zakaj bi torej bili nesrečni,

če lahko smo s prijatelji 
presrečni.

Dobri ljudje so tu doma,

kjer sosed za soseda čas ima.

Panonske nižine in alpske gore,
našo prelepo Slovenijo krase.

Zakaj torej bi odšel,
zakaj belil bi si glavo?

Zakaj odšel bi čez Dravo?
Domovina dala ti bo jesti, piti

in se s prijatelji veseliti.

Jan Škoberne, 8. b
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V prvem triletju

Knjižba	  zbirka	  ANICA

Knjižba	  zbirka	  FRANČEK

Knjižna	  zbirka	  Pozor,	  pravljice

V drugem triletju

Zbirka	  Lov	  na	  pošasR

Zbirka	  RožnaR	  copatki

Zbirka	  Grozni	  Gašper

Zbirka	  Mavrične	  vile

	  

Zbirke	  stripov

V tretjem triletju

Knjižna	  zbirka	  	  Na	  robu

	  

NAJBOLJ BRANE KNJIGE V NAŠI 
KNJIŽNICI

Zanimive, največkrat 
izposojene knjige:
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Slovenija pa ima 
tudi kar precej 

glasbenih lestvic. Tukaj 
je lestvica Radio HIT

1. RAIN OVER ME - PITBULL 
FEAT. MARC ANTHONY
2.  PARTIGANO DI AMOR - 
DARE KAURIC IN 
BIKINIDETEKTORS
3.  GET BACK (ASAP) - 
AELXANDRA STAN 
4.   THAT MAN - CARO 
EMERALD 
5.   BRAT PITT - SEVERINA 
6.   PAPI - JENNIFER LOPEZ 
7.   LAST FRIDAY NIGHT - 
KATY PERRY 
8.   ROLLING IN THE DEEP - 
ADELE 
9.   YOU AND I - LADY GAGA 
10.   HEARTBREAK DOWN - 
PINK 
11.   BEST THING I NEVER 
HAD - BEYONCE 
12.   MOVES LIKE JAGGER - 
MARONN 5 FEAT. 
CHRISTINA AGUILERA 
13.   BLAH BLAH BLAH (ON 
THE RADIO) - ACE OF BASE 
14.   I WON'T LET YOU GO - 
JAMES MORRISON 
15.   KJE SI LUBI - MANOUCHE 
16.   MARRY YOU - BRUNO 
MARS 
17.   LE SRCE NE SPI - OMAR 
NABER 
18.   HOLLYWOOD HILLS - 
SUNRISE AVENUE 
19.   CHEERS (DRINK TO THAT) - 
RIHANNA 
20.   LETIVA V NEBO - MARKO 
VOZELJ 

Hitovih 20

Na letošnjem AMA (American music awards) so se predstavili 
številni glasbeniki, stari in mladi, med njimi tudi mlada 
Christina Grimmie. Toda le nekateri so si priborili nagrado.

Izvajalka leta – Taylor Swift                                          
Novi izvajalec leta – Hot Chelle Rae
Pop/Rock izvajalec leta – Bruno 
Mars
Pop/Rock izvajalka leta – Adele
Pop/Rock skupina/duet leta – 
Maroon 5
Pop/Rock album leta– 21 [Adele]
Country skupina leta – Lady Antebellum 
Country izvajalec/ka leta – Taylor Swift
Country album leta– Speak Now [Taylor Swift]
Rap/Hip-Hop izvajalec/ka leta– Nicki Minaj
Rap/Hip-Hop album leta– Pink Friday [Nicki Minaj]
Soul/R&B izvajalka leta– Beyoncé
Soul/R&B album leta– Loud [Rihanna]

Izvajalci alternativne glasbe leta – Foo 
Fighters
Trenutna izvajalka leta– Adele
Latino izvajalec/ka leta– Jennifer Lopez
Posebna nagrada– Katy Perry

Nagrado za najboljšega novega izvajalca je 
prejela Esperanza Spalding.

Za najboljšo žensko pop izvajalko je bila 
izbrana Lady Gaga.

V kategoriji za najboljšega moškega 
pop izvajalca je zmagal  Bruno 
Mars. 

Letos se je 
prvič pri nas 

odvijalo, in se še odvija, tekmovanje 
Misija Evrovizija.

Odvijala pa se je tudi 2. sezona 
tekmovanja Slovenija ima talent (SIT).
Zmagovalka tega šova je bila pevka 
Julija Kramar.

POPULARNA GLASBA V 
LETU 2011

Anna-Marie Frank, 9. a / Nina Muškotelc, 9. a
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JACK SPARROW

Jack	  Sparrow	  ist	  ein	  Pirat.	  Er	  ist	  ein	  Säufer.	  Er	  möchte	  immer	  
Whisky.	  Er	  ist	  etwas	  Besonderes.	  Er	  hat	  einen	  schönen	  Hut.	  Er	  
hat	  ein	  Schiff,	  Black	  pearl.	  Er	  liebt	  Black	  pearl.	  Black	  pearl	  ist	  ein	  
schnelles	  Schiff.	  Es	  ist	  auch	  fantasRsch.	  

Jack	  ist	  unsportlich,	  genial	  und	  fantasRsch.	  Er	  ist	  auch	  lusRg.	  Er	  
kann	  nicht	  Basketball	  spielen	  und	  er	  kann	  nicht	  Rad	  fahren.	  Er	  
kann	  gut	  schwimmen.	  Er	  ist	  nicht	  intelligent.	  Er	  ist	  dumm.	  Er	  
kann	  nicht	  tanzen	  und	  er	  kann	  nicht	  kochen.	  Er	  ist	  mein	  bester	  

Pirat.

Jan	  Škoberne,	  8.b

BEYONCE

Njeno	  rojstno	  ime	  je	  Beyonce	  Giselle	  Knowles.	  Znana	  je	  tudi	  kot	  Beyonce.	  
Rodila	  se	  je	  4.	  septembra	  leta	  1981.	  Leta	  2003	  je	  izšel	  njen	  album,	  ki	  je	  
postal	  velika	  uspešnica.	  Za	  albuma	  'Crazy	  in	  Love'	  in	  'Baby	  Boy'	  je	  dobila	  
pet	  nagrad	  Grammy.	  Beyonce	  je	  ameriška	  R	  &	  B	  pevka,	  
igralka,	  modna	  kreatorka	  in	  model.	  Zelo	  so	  mi	  všeč	  
njene	  pesmi.

Tamara	  Arzenšek,	  6.a

Želja
Katera je največja želja 
vsakega policista?
Da si kupi privatno križišče 
in da gre končno na svoje.

Test 
Policisti morajo v  testu odgovoriti 
na vprašanje, kateri avto je 
najhitrejši. Prvi napiše, da je to 
avtomobil znamke Jaguar. Drugi ne 
ve odgovora in poškili k prvemu. Ker 
ne vidi dobro, napiše februar. 
Naslednji pa marec in tako naprej. 
Predzadnji napiše december,  zadnji 
pa SREČNO NOVO LETO!Pretep 

V gostilni je nastal bučen 
pretep. Stoli so frčali, kosti so 
pokale...
Prestrašena policista prideta do 
vrat in zagledata svoji podobi v 
ogromnem ogledalu.
Eden od njiju pravi: »Franci, 
greva, saj sta že onadva tu!!«

Ljubezen
Žena vpraša 
moža: »Kakšne ženske so 
ti všeč; lepe ali pametne?«
Mož odgovori: »Nobene 
izmed teh, samo tebe 
ljubim!«

Ljubezen
Pavle vpraša: »Kaj misliš o 
ljubezni na prvi pogled?«
Miha odgovori: »To je tisto 
pravo! Tako prihraniš 
precej časa in denarja!«

Polž in želva
Polž in želva se zaletita na 
cesti. Policist  vpraša 
želvo, kako se je to 
zgodilo. Ona mu odgovori: 
»Gospod policist, še sama 
ne vem, ker je bilo tako 
hitro.«

Hiša
Krava in polž sta se poročila, toda kmalu 
je polž ugotovil, da ga krava vara z 
bikom.
"Se mi je kar zdelo, da me je vzela samo 
zaradi hiše," je žalostno dejal polž.

Janezek
Janezek pride v šolo in učiteljica reče:  
»Naj vstane tisti, ki misli, da je neumen.« 
Dolgo časa nihče ne vstane, nato pa to 
stori Janezek. Učiteljica ga vpraša: 
»Janezek, zakaj misliš, da si neumen?«
Janezek odgovori: » Saj nisem, samo srce 
me boli, ko samo vi stojite!« Prvi moški

Peter vpraša svojo 
izvoljenko: «Draga, ali 
sem jaz res tvoj prvi 
moški?«
 Ona mu odgovori: 
»Seveda si! Sicer pa ne 
razumem, zakaj vsi moški 
to vedno sprašujete?«

RAZVEDRILO
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Letni horoskop za leto 

2012
OVEN (21. marec do 

19. april)

SPLOŠNO

Pred	   vami	  je	  uspešno	  leto,	  čeprav	  bo	  do	  meseca	  
februarja	  v	  vaši	  glavi	  vrelo	  nekakšno	  prepričanje,	  da	  so	  vsi	  

sposobni,	  le	  vam	  ne	  uspeva.

LJUBEZEN

Do	  meseca	  aprila	  boste	  samski,	  v	  mesecu	  maju	  pa	  boste	  že	  
našli	  pravo	  ljubezen.	  Vezanim	  se	  bo	  v	  mesecu	  maju	  

nasmehnila	  prava	  ljubezenska	  sreča.

PRIJATELJSTVO

Čeprav	  se	  zavedate,	  kako	  potrebno	  je	  prijateljstvo	  in	  koliko	  
vam	  vaši	  prijatelji	  pomenijo,	  se	  bodo	  odnosi	  zaostrili,	  ker	  

niste	  potrpežljivi.

FINANCE

Od	  začetka	  bo	  šlo	  zelo	  slabo,	  na	  koncu	  pa	  boste	  imeli	  že	  kar	  
poln	  bančni	  račun	  in	  si	  boste	  lahko	  privoščili	  sanjske	  

počitnice.

UJEMANJE

Najbolje	  se	  boste	  razumeli	  z	  vodnarji.

BIK (20. april do 

20. maj)

SPLOŠNO

Na	  vseh	  področjih	  se	  vam	  obeta	  slab	  začetek.	   Šele	  z	  

mesecem	  junijem	  se	  bo	  vse	  obrnilo	  na	  bolje	  in	  vam	  v	  prid.

LJUBEZEN

Tis4,	  ki	  ste	  samski,	  boste	  šele	  aprila	  dobili	  metuljčke	  v	  

trebuhu.	  Tis4,	  ki	  ste	  pa	  vezani,	  boste	  z	  mesecem	  majem	  

spet	  srečno	  samski.

PRIJATELJSTVO

Vaše	  prijateljske	  vezi	  se	  bodo	  okrepile,	  če	  boste	  

prijateljem	  zaupali.

FINANCE

Kar	  lepo	  na	  delo,	  pa	  se	  bo	  nabralo	  nekaj	  denarja.

UJEMANJE

Najbolje	  se	  boste	  ujemali	  s	  škorpijoni	  in	  

vodnarji.

DVOJČEK (21. maj 
do 20. junij)

SPLOŠNO

Skozi	  vse	  leto	  boste	  polni	  
energije	  in	  tudi	  drugim	  jo	  

boste	  vlivali.	  Z	  mesecem	  junijem	  
boste	  postali	  preveč	  hiperak4vni	  in	  

vas	  zato	   ne	  bodo	  sprejeli	  na	  počitniško	  delo.

LJUBEZEN

Samski	  boste	  v	  prvi	  polovici	  leta	  ostali	  nevezani,	  v	  drugi	  
polovici	  leta	  pa	  se	  vam	  bo	  sreča	  nasmehnila.

PRIJATELJSTVO

Z	  začetkom	  leta	  bo	  med	  prijatelji	  škripalo,	  kmalu	  pa	  boste	  
ugotovili,	  da	  brez	  njih	  ne	  morete	  žive4.

FINANCE

Z	  malo	  dela	  se	  veliko	  zasluži.

UJEMANJE

Najbolje	  se	  boste	  ujemali	  s	  strelci.

RAK (21. junij do 
22. julij)
SPLOŠNO

Čeprav	  verjamete	  v	  konec	  sveta,	  
se	  to	  ne	  bo	  zgodilo.	  S	  svojo	  

nega4vno	  energijo	  in	  nasiljem	  boste	  
nega4vno	  vplivali	  na	  svojo	  širšo	  okolico.

LJUBEZEN

Do	  konca	  leta	  boste	  našli	  ljubezen,	  s	  katero	  boste	  skakali	  
čez	  plot.

PRIJATELJSTVO

Za	  prijatelje	  si	  je	  treba	  vze4	  čas,	  zato	  ne	  pozabite	  na	  njih,	  
še	  posebej	  ne	  na	  njihove	  rojstne	  dneve.	  Če	  pozabite,	  bodo	  

prijatelji	  šokirani.

FINANCE

Na	  področju	  financ	  bo	  bolj	  slabo,	  zato	  si	  med	  počitnicami	  
poiščite	  delo.

UJEMANJE

Najbolje	  se	  boste	  razumeli	  z	  vodnarji.
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LEV (23. julij do 
22. avgust)

SPLOŠNO
Začetek	  leta	  bo	  zelo	  spontan.	  
Med	  počitnicami	  boste	  

pokukali	  v	  vsak	  skri4	  košček	  tega	  
planeta.

LJUBEZEN
Zaradi	  svoje	  agresivnos4	  boste	  samski	  do	  konca	  leta.	  Na	  
novoletni	  zabavi	  (2012/2013)	  pa	  boste	  mogoče	  našli	  

sorodno	  dušo.
PRIJATELJSTVO

Za	  prijatelje	  je	  treba	  naredi4	  kar	  se	  da	  veliko.	  Držite	  se	  
tega!

FINANCE
Z	  malo	  dela	  bo	  vaša	  denarnica	  postala	  premajhna.

UJEMANJE
Najbolje	  se	  boste	  ujemali	  z	  vodnarji.

DEVICA (24. avgust 
do 22. september)

SPLOŠNO

Pozi4vne	  energije	  vam	  nikoli	  
ne	  bo	  zmanjkalo.	  Tudi	  če	  boste	  

imeli	  probleme	  v	  zasebnem	  
življenju,	  ne	  obupajte	  in	  še	  naprej	  
svetujte	  drugim	  in	  se	  družite	  z	  ljudmi,	  ki	  

vam	  veliko	  pomenijo.	  Ne	  zaprite	  se	  vase!
LJUBEZEN

Še	  vse	  do	  poletja	  boste	  okušali	  samski	  stan,	  medtem	  ko	  
boste	  pole4	  doživeli	  nepozabno	  poletno	  romanco.	  Tis4,	  ki	  

pa	  boste	  do	  poletja	  že	  v	  zvezi,	  boste	  varali	  svojega	  
partnerja,	  ker	  si	  boste	  želeli	  nove	  avanture.

PRIJATELJSTVO
Ker	  boste	  s	  prijatelji	  zelo	  potrpežljivi,	  se	  bodo	  radi	  zatekali	  

k	  vam	  po	  nasvete.	  Ne	  pozabite,	  da	  se	  lahko	  tudi	  vi	  
zanesete	  na	  njih.

FINANCE
Preveč	  boste	  delavni,	  zato	  vas	  bodo	  hoteli	  vze4	  v	  službo	  

kar	  za	  celo	  leto.
UJEMANJE

Najbolje	  se	  boste	  ujemali	  s	  škorpijoni	  in	  
kozorogi.

TEHTNICA (23. 
september do 23. 

oktober)
SPLOŠNO

V	  začetku	  leta	  boste	  preveč	  
pozi4vni.	  Po	  poletni	  romanci	  pa	  boste	  

na	  svet	  gledali	  iz	  temne	  pla4	  in	  zaprli	  se	  boste	  vase.
LJUBEZEN

Želeli	  si	  boste	  novih	  avantur,	  ampak	  na	  koncu	  boste	  
postali	  nezves4	  ter	  se	  boste	  poču4li	  prizade4.	  Po	  
vsaki	  romanci	  boste	  morali	  prebrodi4	  krajšo	  

ljubezensko	  depresijo.
PRIJATELJSTVO

Stara	  prijateljstva	  boste	  začeli	  zanemarja4,	  ampak	  
stari	  prijatelji	  vas	  bodo	  vedno	  čakali	  odpr4h	  rok.	  Nova	  

prijateljstva	  pa	  se	  bodo	  v	  kratkem	  roku	  razvila	  do	  
vrhunca.
FINANCE

Še	  prehitro	  si	  boste	  našli	  delo.	  Ne	  obupajte!
UJEMANJE

Odlično	  se	  boste	  razumeli	  z	  vsemi	  znamenji.

ŠKORPIJON (24. 
oktober do 22. 

november)
SPLOŠNO

Dras4čnih	  sprememb	  ne	  boste	  
obču4li,	  se	  boste	  pa	  spremenili	  na	  

duševnem	  področju.
LJUBEZEN

Čaka	  vas	  prevara,	  zato	  se	  ne	  boste	  upali	  znova	  veza4.	  
Premagajte	  strah!
PRIJATELJSTVO

S	  prijatelji	  boste	  doživljali	  nepozabne	  trenutke.	  Sedaj	  
ste	  v	  najboljših	  le4h	  svojega	  življenja!

FINANCE

Le	  pridno	  pomagajte	  in	  denarnica	  bo	  kmalu	  polna!
UJEMANJE

Najbolje	  se	  boste	  razumeli	  s	  strelci.
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STRELEC (23. 
november do 21. 

december)
SPLOŠNO

Začetek	  leta	  bo	  
fenomenalen,	  saj	  boste	  

uspešni	  na	  vseh	  področjih.	  Z	  
začetkom	  novega	  šolskega	  leta	  (2012/13)	  pa	  
bodo	  vaša	  močna	  področja	  predvsem	  glasba,	  

matemaRka	  in	  slovenščina.
LJUBEZEN

Ne	  vežite	  se,	  saj	  boste	  to	  obžalovali!
PRIJATELJSTVO

Ne	  zanemarjajte	  prijateljstva	  zaradi	  partnerja!
FINANCE

Med	  počitnicami	  kar	  pridno	  na	  delo!
UJEMANJE

Najbolje	  se	  boste	  razumeli	  s	  tehtnicami	  in	  
vodnarji.

KOZOROG (22. 
december do 20. 

januar)
SPLOŠNO

Preveč	  boste	  trmasR,	  zato	  
boste	  v	  družbi	  malce	  odrinjeni	  
na	  rob.	  V	  življenju	  obrnite	  nov	  list.	  

Skušajte	  se	  spreobrniR.
LJUBEZEN

Ne	  čakajte	  ljubezni.	  Ljubezen	  pride	  sama	  od	  sebe,	  ko	  to	  
najmanj	  pričakujemo.

PRIJATELJSTVO

Še	  prekmalu	  se	  boste	  začeli	  zavedaR,	  da	  vam	  prijatelji	  
pomenijo	  največ	  na	  tem	  svetu.

FINANCE

Ne	  zahtevajte	  denarja	  od	  staršev,	  ker	  ste	  opravili	  točno	  
določena	  hišna	  opravila.

UJEMANJE

Najbolje	  se	  boste	  razumeli	  s	  strelci.

VODNAR (21. 
januar do 18. 

februar)
SPLOŠNO

Največ	  časa	  boste	  preživeli	  
pred	  računalnikom.	  Učenje	  bo	  

na	  psu,	  a	  vam	  bo	  vseeno.	  Začnite	  se	  učiR!
LJUBEZEN

Srce	  se	  vam	  bo	  zlomilo,	  ker	  boste	  ugotovili,	  da	  
se	  oseba	  ki	  jo	  ljubite,	  spogleduje	  z	  drugim/o.	  

Spremenili	  boste	  sRl.
PRIJATELJSTVO

Prijatelji	  se	  bodo	  zanimali	  za	  vas,	  ko	  boste	  padli	  
v	  depresijo.	  Dovolite	  jim,	  da	  vam	  pomagajo.

FINANCE

Premišljeno	  ravnajte	  z	  denarjem.
UJEMANJE

Dobro	  se	  boste	  razumeli	  z	  vsemi.

RIBI (19. februar 
do 20. marec)

SPLOŠNO

Vaš	  pogled	  na	  svet	  se	  bo	  
korenito	  spremenil.	  Vsak	  dan	  
boste	  razmišljali	  bolj	  poziRvno.	  

LJUBEZEN

V	  ljubezen	  ne	  verjamete,	  a	  še	  prehitro	  vas	  bo	  očaral/a	  
najlepši/a	  fant/deklica	  v	  mestu.

PRIJATELJSTVO

Preveč	  se	  boste	  hoteli	  družiR	  s	  svojimi	  prijatelji.	  
Postali	  boste	  vsiljivi.	  Prijatelji	  vas	  bodo	  začeli	  odrivaR.	  
POZOR!	  Tudi	  prijatelji	  potrebujejo	  čas	  zase	  in	  za	  svojo	  

zasebnost!
FINANCE

Z	  vašo	  delavnostjo	  in	  marljivostjo	  si	  boste	  morali	  
odpreR	  račun	  na	  banki.

UJEMANJE

Z	  vsemi	  se	  boste	  odlično	  razumeli.
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