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Želim si, da bi bilo življenje naših učencev srečno, in svet, ki
ga bodo ustvarili, lep. Zato z razvijanjem odličnosti razvijamo
vrednote, po katerih bodo naši učenci lahko ustvarjali lepšo
prihodnost.
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Kolesarji

Strip

Spremembe so edina stalnica
današnjega sodobnega sveta,
zato je nemogoče napovedati,
katera znanja in veščine bomo
uporabljali čez dvajset ali trideset
let. Zato imajo sestavljavci učnih načrtov
problem, katerim znanjem in vsebinam dati
prednost, da bodo mladim koristili v času, ko bodo začeli
aktivno ustvarjati svoj svet. Hiter napredek znanosti in tehnike
zahteva vseživljenjsko učenje, spremembe v družbi nenehno
prilagajanje in globalni razvoj vedno več sodelovanja. V
šolskem procesu in vsakdanjem življenju postaja vedno bolj
jasno, da so najboljši kompas za kvalitetno in srečno življenje
posameznika in razvoj civilizacije vrednote, po katerih
delujemo. To so naša notranja načela in cilji, po katerih
delujemo in v katere usmerjamo vse vidike svojega življenja.
Garancija za kvalitetno srečno in uspešno življenje so
odgovornost, predanost in vztrajnost pri uresničevanju ciljev,
notranje ravnovesje, sprejemanje uspeha in neuspeha,
pr i l ago dl j i v o st , so de l o v an j e , sv o bo da, pr av i čn o st ,
ustvarjalnost, prijateljstvo in še bi jih lahko naštevali. Vendar
jih moramo zbrati in se jih priučiti v mladosti. Če izberemo
vrednote, do katerih pridemo brez truda, kot so brezdelje,
uživaštvo in agresija pri doseganju ciljev, naše življenje ne bo
izpolnjeno, ne uspešno in ne srečno.
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VZGOJNI NAČRT
Vzgojni načrt je temeljni dokument za delo v šoli. To je t. i. »živi«
dokument, ki vsebuje pravila, katerih se morajo držati tako zaposleni
kot tudi učenci.
Pomemben del vzgojnega načrta je vizija šole.
Z drugo besedo lahko viziji rečemo tudi
nekakšna predstava o šoli. Vsakdo se v šoli rad
počuti prijetno, varno in sprejeto.

tako popravijo ali
omilijo narejeno
škodo.
S pomočjo šolske mediacije
lahko učenci ob pomoči tretje osebe uspešno
rešijo nastale konflikte.

Za dobre odnose med zaposlenimi in učenci
so pomembne temeljne vrednote in načela
vzgojnega delovanja. Vsekakor so znanje,
spoštovanje in odgovornost pomembni
dejavniki za dobro delovanje šole. Razred je
najmanjša enota v šoli, v kateri mora vladati
dobra razredna klima. Vsi v razredu delujemo
za skupno dobro, si pomagamo in iščemo
najboljšo pot do uspeha. Saj veste: "Vsi za
enega, eden za vse!"

Učencu se podeli vzgojni ukrep, kadar le-ta ni
pripravljen sodelovati pri reševanju problema.
Seveda se predhodno uporabijo ostali načini
vzgojnega delovanja.
Na šoli potekajo tudi različne dejavnosti, v katere
se učenci vključujejo prostovoljno. Vsekakor tam
pridobivajo nova znanja in izkušnje, zato so v
načrtu poimenovane kot vzgojne dejavnosti.
Delimo jih na dejavnosti, pri katerih so učenci lahko
ustvarjalni in inovativni. Takšne dejavnosti jih
veselijo in z njihovo pomočjo prevzemajo tudi
odgovornost, zato jih imenujemo proaktivne
dejavnosti. Šola pa mora za svoje delo zagotavljati
še dobre razmere, poskrbeti za materialne dobrine
in delovati preventivno.

Kot v vsaki skupnosti, se tudi v šoli srečujemo s
težavami in problemi. Ravno zato pa vzgojni
načrt obsega tudi oblike vzgojnega sodelovanja
šole s starši. O vsaki težavi so starši
pravočasno obveščeni. V hujših primerih se
problemi rešujejo po določenem postopku, v
katerega so vključeni starši, učitelji, učenec,
svetovalna služba, učiteljski zbor in ravnatelj. V
primeru nerešljivih težav pa se poišče pomoč v
zunanjih institucijah.

Ob uspehih, ki jih dosežejo učenci naše šole, pa so
s strani učiteljev in vodstva šole posebno
pohvaljeni. Vse te dosežke pa je moč doseči z
dobro motivacijo, ki je sad truda vseh zaposlenih.

Kadar učenci povzročijo materialno ali moralno
škodo drugemu in se svojega dejanja zavedajo
ter ga želijo popraviti, imajo na razpolago t. i.
šolsko restitucijo. S svojim dobrim delom lahko

Manja Čokl, Tina Selič, Pija Štiglic, 9. b

Vgojne knjige
iz knjižnice
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ROŽICA SVETUJE
Medvrstniško nasilje
V tokratni svetovalni rubriki Rožica svetuje se bomo

dogaja na

dotaknili zelo pereče teme – medvrstniškega nasilja.

tistih mestih,

Nasilje je zloraba moči, kršenje človekovih pravic ter s

kjer je nadzor

tem njegovih osebnih mej. Dogaja se lahko doma, v šoli

starejših oseb

in na ulici. Poznamo več oblik nasilja, in sicer psihično,

manjši. To so lahko npr.

fizično, spolno in ekonomsko. Kot vzroke nasilnega

garderobe, hodniki, pot do šole …

vedenja pogosto štejemo prizadetost osebe v

Nasilje je lahko bodisi verbalno, telesno, psihično, socialno

preteklosti in nedovoljeno izražanje čustev. Vzroki so

in ekonomsko. Pojavijo se lahko tudi internetne oz.

tudi osebni problemi, kot so npr. brezposelnost,

telekomunikacijske zlorabe.

izločanje iz družbe, psihične težave ipd. Nasilje pa je

Največji odstotek medvrstniškega nasilja se dogaja v

lahko tudi naučeno.

obdobju med 12. in 16. letom starosti. Kasneje ta odstotek

Ljudje smo del ožjih in širših skupnosti, v katerih

upada, saj otrok dozoreva in rešuje konfliktne situacije na

obstajajo bolj ali manj definirana pravila, katero

drugačen način. Žrtve nasilja so otroci, ki so manj

vedenje je dopustno in katero ne. Na prizadetih

samozavestni in zato bolj ranljivi. Posledice nasilja se

osebah lahko nasilje pusti nepopravljive posledice.

kažejo tako na čustvenem kot na telesnem področju.

Premalokrat se zavedamo, da je v našem okolju veliko

Nasilje je potrebno ustaviti. Otrok naj poišče osebo, ki ji

nerazrešenih primerov nasilja, zato je prav, da se z

zaupa. To je lahko starš, sošolec, učitelj, šolska

njimi soočamo in jih uspešno rešujemo.

svetovalka … Primeri se med seboj razlikujejo, zato je

Dandanes je zelo pogosto medvrstniško nasilje. Mladi

vsakemu posebej potrebno posvetiti veliko pozornosti.

se glede soudeleženosti pri nasilju delijo na
opazovalce, žrtve in nasilneže. Nasilje se običajno

Draga Rožica!
Prejšnji dan sem v šoli
zaznala nasilje. Naj ti
dogodek na kratko opišem. Po
končanem pouku sem vstopila v
garderobo in v ozadju opazila
fanta, obkroženega s sošolci, ki so
fizično obračunavali z njim. Bila
sem v dilemi, kaj storiti, a sem se
odločila stopiti bliže. Nasilni
vrstniki so v trenutku odhiteli
proč, fant pa je s strahom obstal
in gledal, kaj se bo zgodilo.

Vprašala sem, ali je o takšnem
ravnanju sošolcev že
spregovoril s kakšno osebo, ki
bi mu lahko pomagala. Deček je
s tresočim glasom odgovoril, da
ni in je stekel stran. Počutila
sem se zgroženo in vedela
sem, da je potrebno dečku
pomagati. Kaj naj naredim, da
bi mu pomagala? Hvala za
nasvet.
Zmedenka

Pozdravljena, Zmedenka!
Priporočam ti, da se pogovoriš s to
osebo in ji svetuješ, da je bolje, da se
komu zaupa, saj kljub strahu
obstajajo ljudje, ki bi mu znali
pomagati. S tem bi fant prišel tudi
do spoznanja, zakaj je prav on
tarča in kako čutijo nasilneži. V
primeru, da ta deček ni pripravljen
spregovoriti o težavi, se sama
pogovori z osebo, ki je
specializirana za to področje.
Tvoja Rožica
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Recim

nasilj
u
Draga Rožica!
Pred kratkim me je preko
spleta ogovorila neznana
oseba. Najprej je pogovor potekal
povsem normalno, kasneje pa se je
spremenil v žalitve in ustrahovanja.
Večkrat sem poskušala to osebo
ignorirati, a še vedno ne odneha.
Prosila bi za tvojo pomoč, saj me zelo
skrbi, ker ne vem, česa je ta oseba
zmožna.
Zaskrbljenka

NE!

Draga Rožica!

Draga Rožica!

Moja prijateljica ima
fanta, ki ga ima zelo
rada. Vendar jo ta fant le
izkorišča. Govori ji, da jo bo
pustil, če mu ne bo pomagala pri
preizkusih znanja, pisala
domačih nalog in počela to, kar
on želi. Ko ji drugi to povemo,
pravi, da ni res, saj ima oči le
zanj. Rabim nasvet, kako ji
odpreti oči.

Na poti domov sem
opazil sošolca, ki je na
skrivaj užival drogo. Ko me je ta
opazil, sem hitro, kakor sem le
mogel, stekel stran. Naslednje
jutro mi je fant začel groziti, da
me bo pretepel, če bom komu
povedal. Vsak dan s strahom
hodim v šolo. Bojim se tudi, da bi
škodoval moji mlajši sestri.
Pomagaj!

Prijateljica

Draga Zaskrbljenka!
Verjemi, takšnih primerov danes ni
malo. Veliko ljudi ustrahuje in žali
druge zaradi slabega življenja,
določenih napak ali pa zato, ker so
bili tudi sami v otroštvu ustrahovani.
Svetujem ti, da to poveš osebi, ki ji
zaupaš in skupaj poskusita najti
rešitev. Če ti na ta način ne bo uspelo,
se skupaj obrnita na uradne
ustanove. Priporočam ti, da ne
obiskuješ socialnih omrežij, ki še
niso primerna zate in ne dajaj svojih
osebnih podatkov neznanim osebam
– npr. telefonske in hišne številke.
Morda se ustrahovanje preko spleta
sprevrže v resnična dejanja.

o

Pozdravljena, Prijateljica!
Svetujem ti, da ji poskušaš
pokazati, kakšna bi morala biti
zveza in da le-ta ne sme temeljiti
na izkoriščanju. Dobro se
pogovori z njo in ji svetuj. Kmalu
bo ugotovila, da je ravnala
napačno, ko mu je zaupala in ji
bo brez njega še veliko bolje. Poleg
tega pa je na svetu dosti fantov,
ki je ne bodo le izkoriščali,
ampak jo bodo imeli resnično
radi.
Tvoja Rožica

Prestrašen
Pozdravljen, Prestrašen!
Nujno povej odrasli osebi, ki ji
zaupaš! Nihče ti ne sme groziti
in ogrožati tebe ter tvoje družine.
Ko boš to zaupal nekomu, ti bo
veliko lažje in skupaj bosta rešila
problem, ki pa ni majhen. Lahko
se tudi pogovoriš s šolsko
svetovalko. Verjemi mi, da bo
nasilnež pravilno kaznovan in
mogoče se bo iz tega tudi kaj
naučil. Prav gotovo ga bo dejanje
izučilo.
Tvoja Rožica

Tvoja Rožica

Otroci lahko pokličejo tudi naslednje številke, kjer bodo prejeli
nasvete in pomoč ter občutek, da v težavah niso sami:
112 – Reševalna služba
01 520 99 00 – Klic v duševni stiski (med 19. in 7. uro zjutraj)
116 123 – Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik (skupna
številka 24h na dan)
116 111 – TOM, telefon otrok in mladostnikov (med 12. in 22. uro)
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PRAVILA OBNAŠANJA V RAZREDU

o in se
Se ne prepiram
ne pretepamo.

Pozdravljamo odrasle in
jih spoštujemo.

Po hodniku hodimo
umirjeno brez tekanja.

Ko želimo kaj po
vedati,
dvignemo roko.

Pogovarjamo se
spoštljivo. Ne kričimo.
Med seboj se
poslušamo. Govori lahko
samo eden.
Drug do drugega smo
strpni in prijazni.

Uporabljamo besede:
Hvala. Prosim. Oprosti.
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Pri pouku po
slušamo.

V šolo prihajmo
o
pravočasno in sm .
ouk
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Pospravljamo igrače.
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VZGOJNO
O
DENARJU

MOJA DOMOVINA
Petindvajset let nazaj,
ko dobili smo ta mali raj.
Poln ljubezni in veselja,
takšna bila je naša skupna
želja.
Začeli smo živeti zase,
misliti le nase.
Brez strahu in brez skrbi,
saj takšni smo bili.
Službe, šole, denar, vse to nas
čaka,
ko odpro se slovenska vrata.
Mnogih bila so polna usta
obljub,
za ta naš narod ljub.
Pa se je zgodilo,
vse se je spremenilo.
Na dobro? Na slabo?
Vse se je kmalu pokazalo.
Morda nam res gre slabo,
a vendar upanje ostalo bo.
Upanje na boljše čase,
ko ne bomo vsi mislili le nase.
Tanja Seničar, 9. b
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ŠE VEDNO
Še vedno vidim tvoje oči,
še vedno me v duši tišči,
ker odšel si ti,
brez sledi.
Še vedno slišim tvoj glas,
še vedno vidim tvoj obraz.
Še vedno sanjam tvoj nasmeh,
kot bi sanjala greh.
A tebe pa ni.
Ni te ob meni.
Šel si v svet tja,
onkraj vesolja.
Jaz pa sem tukaj ostala,
se prihodnosti bala.
Upala, da spet srečam te,
preden se mi svet podre.
Tanja Seničar, 9. b

VETER V LASEH
Veter v laseh
nas vodi po pravih poteh,
nam pričara nasmeh
in iskrice v očeh.
Pusti droge in ostale »bedarije!«
Raje pojdi športat in bodi zdrav.
Ne ušpiči lumparije,
ker ti bo mogoče žal!
Pojdi ven s prijatelji in skači do neba.
To je veliko bolje,
kot da sam sediš doma.
Sedaj zapomni si to
in drži se tega močno.
Patricija Čokl,
Žana Zvonar, 7. b
8

Vzgojne misli
ob karikaturah
Rajši brcam
žogo kot
sošolca.

Vzgoja otrok

nekoč in danes
Vzgoja je namerno delovanje odraslega človeka s ciljem
vzgojiti in pripraviti otroka na nadaljnje življenje. Pa je bila
vzgoja pred petdesetimi leti enaka, kot je danes? Povprašal
sem babico ali dedka ter mamo in očeta.

KAKŠNA JE BILA VZGOJA V ČASU VAŠEGA OTROŠTVA? ALI
SE ZELO RAZLIKUJE OD DANAŠNJE VZGOJE?
Vzgoja doma je bila kar trda, prostega časa ni bilo veliko, le ob
sobotah in nedeljah ga je bilo malce več. Poleti smo se otroci igrali
z žogo, pozimi pa smo se smučali. Razlike v vzgoji danes so zelo
velike. Včasih je bilo starše treba vikati ter ubogati na vsako
besedo.
Žogo
delim,
kot
Poštena
igra
pa jo zase
obdržim.

Otroci smo po mojem mnenju včasih bili veliko bolj poslušni in
delovni (to seveda ne velja za vse). Gotovo je bila vzgoja bolj trda,
svoje zadolžitve pa smo morali opraviti brez vprašanja. Da,
vzgoja nekoč in danes se zelo razlikuje.
ZAKAJ PA MISLITE, DA SE JE TAKRATNA VZGOJA
RAZLIKOVALA OD DANAŠNJE?

Rajši streljam z
lokom kot z
grdimi
besedami.

Danes je vzgoja veliko bolj demokratična; večina otrok lahko dela,
kar hoče. Včasih gospodinjstva večinoma niso imela elektrike in
posledično ni bilo nobene zasvojenosti z računalniki in telefoni. In
nenazadnje, včasih je doma vladala »trda roka« in otroci so morali
veliko delati, česar pa danes žal skorajda ne vidimo več.
Vzgoja otrok je danes veliko težja, saj na njih veliko vpliva
dogajanje v okolici, prav tako pa je hitrejši pretok informacij.

Drsam po ledu in
nikoli ne tekam
po razredu.
V čeladi možgane
obdržim, da jih na
cesti ne izgubim.

Ker drsam po ledu,
ne brskam po
spletu.
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Bolj se pri
športu potim,
več se v šoli
naučim.

ALI SE VAM ZDI, DA JE DANAŠNJA VZGOJA OTROK
PRIMERNA? ZAKAJ TAKO MISLITE?
To pa je težko vprašanje. Po mojem mnenju je, saj je drugačna, vse
bolj demokratična, vsak starš pa bi moral svojega otroka
spodbujati.
Vzgoja otrok je pač primerna današnjemu času. Svet se je v zadnjih
dvajsetih letih zelo spremenil in s tem tudi dejavniki, ki vplivajo na
vzgojo.
KAJ PA VZGOJA IN OBNAŠANJE V ŠOLI V VAŠEM ČASU?
No, to pa se zagotovo ne more primerjati. Učitelji so bili strogi,
vedno so pri sebi imeli palico, meter, po želji so te lahko kaznovali.
Moral si klečati na koruzi, enkrat so nekoga celo zaprli v klet. Česa
takega danes ne vidiš, saj je to z zakonom prepovedano. Tudi če nisi
storil prav nič, te je učitelj lahko kaznoval.
Učitelji so pri kaznovanju uporabljali palice in metre, ampak veliko
manj, kot v otroštvu naših staršev. Med poukom si ni nihče niti
upal »pisniti«, če ga učitelj ni poklical. Dogajalo se je veliko krivic,
predvsem tistim iz revnejših družin.

Lahko udarim
žogo, prijatelja
pa ne.

KAJ BI STARŠI LAHKO STORILI, DA BI DOSEGLI BOLJŠO
VZGOJENOST OTROK?
No, saj vzgoja je, ampak malo preveč »rahla«, ni nobenih kazni,
razen prepovedi telefona ali računalnika. Moram pa še reči, da od
časa do časa ne bi škodilo, da bi starš otroka malo »trše« prijel, ne
ravno udaril, pač pa mu dal vedeti, kaj se sme in česa ne.

Poštena igra.

Z otroki se je treba veliko pogovarjati in jim stati ob strani, ko
naletijo na težave. Treba jim je naložiti obveznosti, da pridobijo
delavne navade. Morajo pa se tudi zavedati, da jim nič ne bo »padlo
z neba«.
Tjaž Zajko, 8. b

Prijatelje učim
pravila iger, da se
skupaj lepo igramo.

Boksam vrečo
namesto
prijatelja.

Branim žogo v
golu tako dobro
kot svoje
prijatelje.

Spoštovanje
nasprotnika.

Učenci in učenke 4. a
razreda
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ALI VEŠ …?
Pravice in dolžnosti
otrok

Recept	
  za	
  dobro	
  vzgojo
Sestavine:
- 3 žličke dela
- 5 žličk lepega vedenja
- ½ skodelice vzgojne kazni
- 2 žlički spoštljivosti
- 5 velikih žlic prijateljstva

Katarina Gaberšček

Z veseljem zmešamo vse
sestavine.

Otrok ima pravico do:
-‐

izobraževanja,

-

izražanja svojega mnenja,

-

svobode gibanja, razmišljanja,

-

varnosti,

-

dostojanstva,

-

prebivališča oz. doma,
enakosti pred zakonom.

Otrok ima tudi
dolžnosti, in sicer:

Poskusite tudi vi!
Aljaž Rataj in Luka Oset, 4. b

-

da ne krati pravic drugih,

-

da redno obiskuje pouk,

Recept	
  o	
  vzgoji

-

da redno dela domače
naloge,

Sestavine:

-

da upošteva veroizpovedi,
rase in narodnosti drugih
ljudi,

- 1 kg pohvalnih besed

-

da upošteva pravila,

-

da s svojim obnašanjem ne
ogroža sebe in ostalih.

- 2 dag dela

- 25 dag vzgojne kazni
- 1 kg zaupanja vase
- 4 velike žlice bontona
- 1 kg zaupanja
- 100 dag pomoči

VZGOJNA
JUHA

Vse sestavine vztrajno mešajte in
začinite z dobro voljo.
Naj vam tekne!
Aljaž Žogan in Nejc Zajko, 4. b

Recept	
  za	
  slabo	
  vzgojo
Sestavine:
- 1 velika žlica udarca
- 5 žličk brce
- ščepec nasilja
- skodelica razvajenosti
- 1 velika zajemalka zmerjanja
- ½ skodelice groženj
- 2 zvrhani žlici zaničevanja
Vse sestavine zmešaš in začiniš s
slabo voljo.
Ne priporočamo. Jed ni dobra.
Aljaž Žogan in Nejc Zajko, 4. b

11

Recepti

PRAVI ČAS ZA SMUTI!
Juhuhu, zdravje je tu! Mogoče pa bi si za zajtrk ali
malico pripravili smuti. Z izbiro sadja, ki ga imate radi,

Jagodni smuti za vso družino:

ali celo zelenjave si lahko zmešate sveže, sladke ali

500 g jagod

kremne napitke z obilo vitaminov in hranilnih snovi.

4 dl mleka

1 žlica medu

1. korak: izberite sadje

pest ledenih kock

Izbirate lahko med zmrznjenim in svežim sadjem. Če je le

sok ene limone

mogoče, izberite zveže. Pri kombinacijah se zanesite na

Smuti Popaj:

svoj okus. K sadju lahko dodate zelenjavo. Za začetek

1 banana

priporočamo svežo špinačo.

pest mlade špinače

2. korak: dodajte tekočino

1dl mleka

žlica medu

Sadje in zelenjavo boste lažje zmleli, če boste v posodo

ledene kocke po potrebi

dolili tudi nekaj tekočine. Če želite, da prevladuje okus
sadja, dodajte vodo ali sadni sok, za bolj mlečno

Ajdin smuti razvajanja:
1 banana

strukturo pa mleko. Če sestavine za smuti niso hladne,

pest borovnic

3. korak: dosezite pravo strukturo

lahko dodate kocke ledu.

1dl mleka

žlica nutele

Za kremasto strukturo napitka lahko poskrbijo banane

polnozrnat piškot

ali avokado, dosežete pa jo lahko tudi z jogurtom.

ledene kocke po potrebi
Vse sestavine zmeljemo v električnem mešalniku,

dokler ne dobimo gladke zmesi. Previdno! Z dodatkom
leda zmanjšamo gostoto smutija in ga ohladimo.
Veselo na delo.

Pa ne pozabite na slamico.

4. korak: poudarite okus
Okus napitka lahko obogatite z žličko medu, vaniljinim

ekstraktom, cimetom, zelišči, javorjevim sirupom, datlji
ali drugim suhim sadjem.

5. korak: dodajte piko na i
Smuti nalijete v visok kozarec in ga okrasite s svežim
sadjem, rezino limone, lističem mete.
12

FARBEN – COLOURS
DEUTSCH

ENGLISH

weiβ

white

gelb

yellow

orange

orange

rot

red

rosa

pink

lila

purple

blau

blue

grün

green

braun

brown

schwarz

black

5 MINUT ZA
JEZIKE
Education is the process of learning or the acquisition of
knowledge, skills, values, beliefs, and habits. It is commonly
divided into such stages as kindergarten, primary school,
secondary school and then college, university.
Education is very important. Without it we could never invent
the everyday items we use today, we also wouldn't have certain
rules that contain manners, behaviour while on the road etc.
Education is mostly influenced by the people in our daily
life (family, classmates, colleagues ...)
It is a powerful driver of development for reducing poverty and
improving health, gender equality, peace, and stability. It has
large, consistent returns in terms of income and counters
widening inequality, but this potential is too often unrealized due
to alarmingly low learning levels.
Proper education for children is particularly important because
it teaches about relationship with others and on
certain rules andlimits. Education depends primarily on
the parents or guardians. Education could also be
supplemented by classmates and siblings.
An important role belongs to teachers in schools as they
help the children so they can easily adapt to the circumstances.
Sestavili Alja Hribernik in Zoja Novak iz 7. a razreda z uporabo
Wikipedije

Lea Centrih, 6. B

ZAHLEN
NUMBERS

DEUTSCH

ENGLISH

DEUTSCH ENGLISH

eins

one

sechs

six

zwei

two

sieben

seven

drei

three

acht

eight

vier

four

neun

nine

fünf

five

zehn

ten
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ZAHLEN
SCHWEIZERDEUTSCH

DEUTSCH

Grüezi!

Grüß	
  dich!

Beiz

Kneipe

Fahrausweis

Führerschein

Serviertochter

Kellnerin

Morgenessen

Frühstück

Cend

Kind

Chinde

Kinder

Oschtere

Ostern

Stross

Straße

Äddi

Vater

Grind

Kopf

ässe

essen

Brüüt

Brot

Huus

Haus

Bölä

Ball

Jus

SaV

morn

morgen

Chare

Auto

Töﬀ

Motorrad

Velo

Fahrrad

schaﬀe

arbeiten

luege

sehen

Schwaberiich	
  gröschte	
  Kanton

Deutschland

Terme

Begriﬀe

Angabe

SpeziﬁkaXon

Schoggi

Schokolade

Glacé

Eis

Doktor

Arzt

Musig

Musik

Öpfel

Apfel

Sunne

Sonne

Gipfel

Croissant

Vogu

Vogel
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NUMBERS
10–100
DEUTSCH ENGLISH

10

zehn

ten

20

zwanzig

twenty

30

dreiβig

thirty

40

vierzig

forty

50

fünfzig

fifty

60

sechzig

sixty

70

siebzig

seventy

80

achtzig

eighty

90

neunzig

ninety

100

hundert

hundred

PRODAJA PAGLAVCEV IN ŽAB
(Janja Vidmar, Nimaš pojma, poustvarjanje)
BDV. LIFE IS COOL!!!!!
P. S. Mislimo, da nimajo dovoljenja za prodajo.
BDV!!!!!

www.paglavciinzabeshop.com

Sluzi in Miha (žaba in žabon, pravkar poročena):
To je supr, kupte naju in nama omogočite super
poročno potovanje.

KJE: ribnik, Štajerska, Slovenija
CENA: paglavec/1$
žaba/2$

Babica žaba (žaba):
(Piše prevajalec babice žabe, kr babica ne zna prav
pisat)
Men je tak vseen, ker js sm že stara. Prepotovala
nism skor nič, zato bi rada šla. HVALA.

O PRODAJALCIH: Živjo, mi smo Piksi, Sine in
Nejc. Smo BFF. Prodajamo paglavce in žabe. Smo
kot rit in srajca. Sprejemamo gotovino, ker čeki so
lahka ponarejeni. Kartic pa ne moremo nikamor
dat. 3 žabe smo že prodal enmu.

OCENE KUPCA: 3*
1. ZDRAVJE ŽAB IN PAGLAVCEV: 5*
2. LOKACIJA RIBNIKA: 1*
3. VZDRŽEVANJE ŽAB IN PAGLAVCEV: 4*
4. CENA ŽAB IN PAGLAVCEV: 5*
5. LEPOTA ŽAB IN PAGLAVCEV: 3*
6. PRIJAZNOST PRODAJALCEV: 1*

KAJ SI MISLIJO PAGLAVCI IN ŽABE:
Tonček, Lonček in Bonbonček (paglavci):
Mislimo, da je to GROZNO. Ni pametna izbira!!!
Fredi (paglavec):
To je COOL, kr ne bi rad sam oz. bi rad vidu svet,
ne sam ribnka.

PREDLOG:
Imejte radi žabe in paglavce, pa kupte jih, tu so zlo
pocen.

Mia, Laura in Taja (paglavke):
Mislimo, da pa sej je ful kul, da gremo iz ribnika,
sam ne tja, ko so štorkle, ker me smo še mlade.

LAURA DESTOVNIK, MIA ZIDAR in TAJA ZAJKO, 6. b

Za Bralno značko nas
je obiskal Boštjan
Gorenc Pižama.
Zgornje besedilo je
napisano po stilu
njegovih knjig.
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Bralna
značka
2016

pobere, se
i zagleda na tleh ogledalo, ga
Dva sta se sprehajala po cesti. Prv
poznam!«
je
nek
lej, tega človeka pa že od
pogleda vanj in reče: »Poglej, pog
n!
ovori: »Da, tudi meni se zdi zna
Ogledalo vzame še drugi in odg
andirju.«
Najbolje, da neseva to sliko kom
likne:
Prijatelj vzame ogledalo in vzk
ju.
atel
In res odneseta »sliko« prij
mene!«
ti
pro
nas
i
. On pri frizerju vedno sed
»Seveda poznam tega človeka
Jan se vrne domov in
oče ga vpraša:
»No, kaj ste imeli da
nes na urniku?«
»Kemijo,« pravi njeg
ov sin.
»In kaj ste se novega
naučili?« zanima
očeta.
»Kako lahko izdela
mo dinamit,«
odvrne sin.
»Kaj se boste pa jutri
učili v šoli?« se
pozanima oče.
»Kakšni šoli?« se za
čudi sin.

»Janezek, zakaj si zamudil v šolo?« vpraša učiteljica učenca.
»Zaspal sem in sanjal, da sem na nogometni tekmi,« odvrne Janezek.
»Že, ampak to ni noben razlog za zamudo!« se jezi učiteljica.
»Veste, učiteljica, igrali so dva podaljška,« odgovori Janezek.

gledal rokometno
Mož je ležal na kavču in
tekmo.
l.
Med gledanjem je zaspa
«
oč: »Vstani! 22.45 je že!
Žena ga je zbudila, rek
ž.
»Za koga?« je vprašal mo

liva
Zakaj Micka na
?
ik
ln
na
vodo v raču
po
i
Ker želi surfat
internetu.

jih pojedel, me blazno
»Natakar, po teh školjkah, ki sem
boli želodec!« tarna gost.
v njih, ko ste jih odprli?«
»Ste kaj nenavadnega opazili
zanima natakarja.
?« se zgrozi gost.
»Kaj? Jih je bilo potrebno odpreti

Zakaj Ančka shranjuje superge v
kletki na dvorišču?
Zato, ker na supergah piše PUMA.

ka šola?«
enca: »Koliko je viso
Učiteljica vpraša uč
metra.«
On ji odgovori: »Dva
akaj ravno toliko?«
Učiteljica vpraša: »Z
imam čez glavo.«
Učenec reče: »Ker jo

Ura matematike ...
Predavatelj razlaga
račun: 5 - 7 + 2 =
0
V razredu je smrtna
tišina, nihče nič ne
razume.
Predavatelj se odloči,
da bo enačbo razreši
ls
praktičnim primero
m:
»V avtobusu je pet lju
di. Sedem jih izstopi.
Koliko ljudi mora vs
topiti, da bo avtobus
prazen?«

Janezek je bil na počitnicah na
deželi. Prvo noč mu je babica pela
ček:
uspavanko. Po pol ure ji reče vnu
«
im?
»Babica, te lahko nekaj pros
»Seveda, miško moj.«
»Utihni prosim, ker bi rad spal!«

Učitelj razlaga čase.
»Jaz sem bolan. Kateri čas je to?«
»Najlepši čas,« odvrne Janezek.

Učitelj pravi: »No, Janezek, pov
ej mi rešitev
naslednje naloge: Tvoj oče gre
peš iz Ljubljane
proti Medvodam s hitrostjo 3 km
/h. Tvoj stric
gre eno uro pozneje iz Medvod
proti Ljubljani s
hitrostjo 5 km/h. Kje se srečata
?«
Janezek izstreli odgovor: »V prv
i gostilni!«

Kruto je, da muhi en
odnevnici rečeš: »S
e vidiva jutri.«
Nesramno je, da m
uhi enodnevnici reč
eš
: »Posodi mi
1000 evrov, ti jih ju
tri vrnem.«

Janezek prihiti v hišo in se takoj začne basati s torto,
ki je
na mizi.
Mama mu reče: »Počasi, Janezek, pomisli še malo
na
brata.«
Janezek: »Ves čas mislim nanj, mama, zato tako
hitim!«

n.
V šoli pozvoni telefo
v šolo.«
ga Janezeka ne bo
še
na
pa
es
Glas: »Dan
kliče?«
Učiteljica: »Kdo pa
.
Janezek iz telefona
»Moj oče,« se oglasi
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Kaja Gobec, 8. b, Nina Jug in Rok Horjak

KAKO SE OBNAŠATI NA ZMENKU?
S STALIŠČA FANTA IN PUNCE
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Manja Čokl, Tina Selič in Pija Štiglic 9. b

Vgojne knjige
iz knjižnice
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Glasba
Primernost besedil v sodobni glasbi
Mnogokrat slišimo nasprotujoča si mnenja glede
primernosti besedil v dandanašnji glasbi. Nekateri
zagovarjajo stališče, da je pomembna le glasba oz.
melodija, ne pa besedilo samo. Drugi trdijo ravno
nasprotno. Kaj ti koristi blagozvočna melodija, če pa
besedilo samo ne pove ničesar? Mnenja se krešejo dan
in noč. Le kdo ima prav?

TOP 20 - SKLADBE, KI JIH
RADI POSLUŠAMO

Seveda je najbolje, če melodija in besedilo tvorita
povezano celoto. Takrat lahko govorimo o nekem idealu,
o pravi umetniški simfoniji. Seveda pa ne smemo
pozabiti, da smo ljudje čuteča bitja, polna močnih čustev,
ki z nami mnogokrat nezavedno upravljajo. Zato se
človeka najbolj dotakne tista zvrst glasbe, ki trenutno
najbolje ustreza njegovemu razpoloženju. Če je nekdo
npr. vesel, potrebuje poskočne ritme. Le z njimi se lahko
poistoveti. Ravno nasprotne akorde pa si nekdo želi v
trenutkih otožnosti in melanholije. Glasba naj torej ujame
ritem srca.

1. WORK - Rihanna Featuring Drake
2.

LOVE YOURSELF - Justin Bieber

3.

STRESSED OUT- Twenty one pilots

4.

SORRY - Justin Bieber

5.

MY HOUS - Flo Rida

6.

PILLOWTALK - Zayn

7.

ME, MYSELF&I –G - Eazy x Bebe Rexha

8.

HELLO - Adele

9.

CAKE BY THE OCEAN - DNCE

10. ROSES - The Chainsmokers Featuring Rozes
11. HANDS TO MYSELF - Selena Gomez
12. 7 YEARS - Lukas Graham
13. DOWN IN THE DM - Yo Gottit Featuring Nicki
Minaj
14. ONE CALL AWAY - Charlie Puth

Kakšno zvrst glasbe radi poslušamo?

15. I TOOK A PILL IN IBIZA - Mike Posner

Ob obilici dobre glasbe danes lahko vsakdo posluša
zvrst glasbe, ki mu je všeč. Tako imajo npr. rokerji svoj
repertoar, bolj umirjeni ljudje pa večinoma obožujejo
klasično glasbo. Na veselicah se večinoma vrti narodno
zabavna glasba, saj ljudi njen ritem kar ponese na
plesišče. Meni in mojim prijateljicam je všeč hip-hop
glasba, našim mlajšim bratcem ali sestricam ustrezajo
enostavne popevke s ponavljajočim se refrenom. Malce
starejši najstniki hrepenijo po pop-rock glasbi, starši oz.
dedki in babice pa si radi prepevajo vedno zelene
melodije ali pa narodno zabavne viže. In tako je tudi prav.
Glasba je umetnost in ljudje jo nujno potrebujemo za
svoje dobro počutje – pa če si to priznamo ali pač ne.
Glasba nas popelje v spomine, odpira nam nove svetove,
nas pomiri ali pa poživi, navdihuje in bogati. Človek ima
možnost izbire. To velja tudi za glasbo.

16. STICHES - Shawn Mendes
17.

DON'T- Brayson Tiller

18.

WHEN WE WERE YOUNG - Adele

19.

IN THE NIGHT- The Weeknd

20. SAME OLD LOVE - Selena Gomez

Larisa Trupej, 6. a
18

SVET V MALEM
Utrinki z ekskurzij

Obisk naše hiše
DEMOKRACIJE
Pri pouku državljanske in
domovinske vzgoje in etike smo
razpravljali o naši državi,
vodenju, simbolih, vejah oblasti
… Za mnoge je bila snov
zahtevna in so si težko
predstavljali, kako naši
predstavniki urejajo državne
zadeve. Učiteljica Leban pa nas
je razveselila z obvestilom, da si
bomo lahko ogledali Državni
zbor v Ljubljani in še grad.
Z avtobusom smo se odpeljali v
središče Ljubljane in že, ko smo
stopili iz avtobusa, smo
zagledali štiri nadstropno
stavbo, ki daje občutek
pomembnosti. Zgradili so jo leta
1959, prva seja Državnega
zbora po osamosvojitvi je bila
23. 12. 1992. Pritegnila nas je
zanimiva posebnost, da so pri
gradnji uporabili izključno
slovenske materiale, kar je
pohvale vredno. Zelo smo bili
presenečeni, ko nas je ob
vstopu sprejela varnostnica in
vsi smo morali skozi elektronski
pregled, tudi naše osebne
stvari. Res je strogo varovano,
vsi prostori so opremljeni z
v i d e o
napravami in
so pod video
nadzorom.
Prav vsak
kotiček v
mogočni hiši
demokracije
ima določen
zgodovinski
pomen naše
države in

predstavlja delo priznanih
slovenskih umetnikov. V
času našega prihoda se ni
odvijala seja, zato smo si
ogledali Veliko dvorano, ki je
videti še dosti večja kot na
televiziji. Večina nas je bila prvič
v tej stavbi.
Po ogledu parlamenta pa smo
se z vzpenjačo povzpeli še na
Ljubljanski grad, s katerega smo
imeli prečudovit pogled na
celotno Ljubljano. Za kratek čas
smo postali na grajskem
dvorišču in si od blizu
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ogledali mogočno srednjeveško
utrdbo, ki je prava znamenitost.
Domov smo se vrnili polni novih
spoznanj in lepih spominov.
Eva Škoberne, 9. a

Ilustracije
otrok 2.
razreda.

PRAVILA OBNAŠANJA
V RAZREDU

Page 1
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KOLESARJI
Učenci 5. razredov smo upravljali kolesarski izpit. Spoznavali smo
cestna pravila in predpise za pravilno vožnjo s kolesom in varno ravnanje v
prometu. Aktivno smo se pripravljali tako na teoretični kot praktični del preizkusa.
Usposabljanje za praktični del izpita smo pričeli z vožnjo na prometnem
poligonu, nadaljevali z vožnjo na cesti in po večurni praksi opravili kolesarski
izpit pod budnim očesom policista Uroša in učiteljic. Zdaj, ko imamo kolesarske
izkaznice v žepu, komaj čakamo na kolesarske izzive, ki jih bo med poletnimi
počitnicami zagotovo na pretek!
vozili po cesti in
jbolje, ko smo
na
lo
bi
je
i
m
m
»Pri kolesarske
eč mi je bilo, ko
le v promet. Vš
ja
er
m
us
ce
lji
ko so nas učite
lniški učilnici.«
naloge v računa
li
va
še
re
in
t
pi
smo delali iz
Vipotnik, 5. b
Maruša Lorger

»Na kolesarskem mi
je bila zelo všeč vožn
ja. Na novo sem se na
da ko zavijam na lev
učila,
o, moram iti na sred
ino
,
in
da
moram, preden
zavijem, pogledati na
zaj.« Emma Piršič, 5.
b
ši. Peljali smo se do klavnice. Po izpitu
»Všeč mi je bilo, ko smo se vozili s star
ic Frlež, 5. b
sem bil tam, kjer moram biti – doma.« Mat

»Prometni znaki so različnih oblik in barv. Vsak ima svoj pomen.
So zelo pomembni in jih je treba upoštevati.« David Jug, 5. a

»Spoznal sem
pro

metne znake,
pravila, kdo im
prednost, kar
a
je treba upošt
evati, da ne p
ride
do poškodb.«
Lan Kukovič,
5. a
»Bilo je super. Naučil sem se pravilno ravnati v prometu.« Patrik Deželak, 5. a
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ZAKAJ RAD HODIM V ŠOLO?
Učenci 1. razreda
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Več jezikov znaš, več veljaš, je rek, ki ga poznamo že iz preteklosti.

TUJI
JEZIKI V
OSNOVNI
ŠOLI
Tako se imajo učenci na Osnovni šoli
Hruševec Šentjur možnost naučiti kar
dveh tujih jezikov. Prvega, angleščino,
so se do sedaj učili kot obvezni prvi tuji
jezik od 4. razreda dalje, letos, po
novem – odkar smo vstopili v 3. krog
uvajanja TJA v 1. VIO – pa je
angleščina bila vpeljana v 2. razred.
Angleščine pa se otroci lahko učijo že
od 1. razreda dalje v obliki
neobveznega izbirnega predmeta.

Da potrebujemo znanje tujih jezikov, je neizogibno dejstvo. Pri delu v
gospodarstvu je za uspešno poslovanje in komunikacijo s tuje

govorečimi poslovnimi partnerji potrebno znanje tujega jezika.

”Najbolj mi je
všeč, ko se
igramo in ko
plešemo.”
Enej Stepišnik
, 2. B

v
ko se pogovarjamo
”Najbolj mi je všeč,
.”
eh
rimo o novih stvar
angleščini in ko govo
Tai Baumkirher, 2. B

”Všeč mi je, da se učimo
angleščino. Obožujem angleščino.”
Tajda Vukan, 2. B

Starši se očitno zavedajo pomena
znanja tujega jezika, saj so se v
letošnjem šolskem letu k angleščini
vpisali vsi prvošolci. Pri predmetu
otroci vidno uživajo, saj učenje poteka
skozi igro, petje, ples in druge
zanimive aktivnosti. Kaj pa je tisto,
kar jim je najbolj všeč, pa si preberite v
nekaterih njihovih izjavah:

igramo.”
”Všeč mi je, ko se učimo in
Brina Brodej, 2. A

”To, da se učiš tuje jezike, se
mi zdi pomembno, ker če se
izgubiš v kateri tuji državi, da
znaš povedati, kako ti je ime,
kdo je tvoj skrbnik.”
Nejc Zajko, 5. b

”Za izbirni predmet
nemščina sem se odločila
sama, ker bi rada gledala
nanizanke ali filme brez
podnapisov,”
Nina Jurjec, 5. a

”Pomembno je zato, ker ko boš
velik in boš šel študirat v druge
države, ti bo tuji jezik zelo prišel
prav.”
Sara Pevec, 6. a

tujih
”Da, zelo rad se učim
gajo.
jezikov, ker mi poma
, se
vo
Če grem v tujo drža
drugimi
lahko pogovarjam z
in naročim kaj za jest.”
Aljaž Rataj, 5. b
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bi rada dobila
”K nemščini hodim zato, ker
razumevati z
dobro službo in se znala spo
drugimi ljudmi.”
b.
Maruša Lorger Vipotnik, 6.

Nemščino, kot drugi tuji jezik, se učenci
na Osnovni šoli Hruševec Šentjur lahko
učijo od 4. razreda dalje kot neobvezni
izbirni predmet, od 7. razreda pa tudi kot
obvezni izbirni predmet. Nemški jezik se
lahko učijo 6 let in si tako ustvarijo zelo
dobro podlago za srednjo šolo in kasneje
za poklic, ki ga bodo opravljali. Na naši

”Da se učiš tujih jezikov, je pomembno, ker
se tako bolj izobraziš in tudi lažje dobiš
službo, tudi v tujini.”
Alja Trupi, 6. b.

šoli se nemščina izvaja v vsakem
razredu, od 4. do 9. razreda.

”Znanje tujih jezikov je
pomembno, ker jih bom rabil na
potovanjih v tujino.”
Matic Frlež, 6. b

Učenci, ki obiskujejo nemščino, pravijo,
da so se odločili sami, nekaj malega pa je
tistih, ki so jih tja usmerili starši. Večina
vprašanih pove, da se radi učijo tuje
jezike. Takole razmišljajo:

Da se učenje tujih jezikov obrestuje, so nam
dokazale tudi naše osmošolke Zoja Novak, Janja
”Znanje tujih jezikov bom
rabila v višjih razredih in
drugih državah.”
Aleksandra Čander Poljšak, 5. a

Flis in Alja Hribernik, ki so se udeležile šolskega
tekmovanja iz znanja angleščine za 8. razred in
osvojile bronasto priznanje. Udeležile so se tudi
državnega tekmovanja. Želimo jim veliko uspeha.
Urška Godler in Nives Rajher

Vgojne knjige
iz knjižnice
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VETER V LASEH
Veter v laseh,
je kot britev v dlaneh.
Kadar zapiha,
se ti nasmiha.
Kadar pa močna burja piha,
takrat ti ne da oddiha.
Veter te poboža,
da se ti prebudi koža.
Antoš Podpečan,
Uroš Kojterer,
Denis Saramati, 8. a

Med celjskimi grofi in Rimljani
Že nekaj časa me je zanimalo, na kakšen način je v Pokrajinskem
muzeju Celje predstavljeno življenje iz časa Rimljanov ter naših
prednikov. Zelo sem bila vesela, da nam je učiteljica Jožica Leban
omogočila voden ogled po zelo zanimivih in poučnih razstavah
muzeja.
Že od zunaj ima stavba mogočen in zgodovinski izgled, kar nam je
vzbudilo še večje zanimanje. Razdelili smo se skupine in pričeli z
ogledom. Navdušeni smo bili, da smo lahko potežkali oklep, si ga
nadeli in se preizkusili v vlogi viteza. Skozi zgodovino so nas vodiči
popeljali na sodoben in mladini prijazen način. Posebno pa se nam je
vtisnila v spomin veličastna slika na stropu dvorane stare grofije.
Upodobljene so plemkinje, plemiči, angeli, različni letni časi in
stebri. Naročnik poslikave je bil Janez Ambrož Thurn.
Zagotovo nam bo ta kulturno-zgodovinski dan še dolgo ostal v lepem
spominu. Vsekakor si želimo še več takšnih dni, ki popestrijo
vsakodnevni pouk.
Eva Škoberne, 9. a
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MOJA RODNA DOMOVINA
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»SLOVENIJA PRAZNUJE 25. ROJSTNI DAN«
Od naše osamosvojitve je minilo že
četrt stoletja. Slovenija je stara 25 let,
je kot mladenka, ki je zdaj v najlepših
letih za razcvet. Ker Slovenije ne
pozna prav veliko tujih ljudi, bi lahko
več postorili za prepoznavnost naše
domovine in širjenje naših običajev,
našega maternega jezika in še veliko
več. Slovenija se lahko ponaša s
svetovno znanimi športniki, naravnimi
lepotami, s kotički, kamor človek ni
posegel, s čistim gorskim zrakom, s
prelepimi rekami in jezeri. Dandanes
je velik problem tudi onesnaženje. Že
z manjšo čistilno akcijo v našem kraju
bi vzpodbudili čiščenje celotne
Slovenije in tako bi gradili lestev, s
pomočjo katere bi lahko splezali iz
reke odpadkov.
Da lahko danes živimo na naši
Zemlji, smo lahko hvaležni padlim

vojakom, ki so se borili za
Slovenijo. V čast jim je postavljenih
veliko spomenikov. Res je da, dež
spira črke njihovih imen in da

vemo,

da

na

mladih

svet

stoji.

počasi, počasi bledijo … Vendar

Lahko pa smo srečni, da v

spomin na njih ostaja, saj so

Sloveniji ne divja vojna, tako kot v

ponosno branili našo domovino. S

Siriji. Slovenija ni v ruševinah in ni

srcem so se borili za boljšo

nam treba bežati od doma. Ne

prihodnost Slovenije. Danes na to

poskoči nam srce, ko zaslišimo glas

žal velikokrat pozabimo. Dobro je,

helikopterja, kako se približuje

da se v srcu spomnimo, kdo smo in

tlom. Ni nam treba skrbeti, kdaj

po zaslugi koga danes govorimo

bomo zaslišali glasne korake čete,

slovensko. Veliko ljudi, predvsem

ki koraka proti nam.

mladih, se odseli v druge kraje, saj

Slovenija stoji na razumevanju

v Sloveniji ne najdejo zaposlitve ali

med nami. Zato se moramo upreti

v drugi državi vidijo svetlejšo

brezbrižnosti, ki je največje zlo

prihodnost. S l o v e n i j a

bi

današnjega časa. Ljudje bi si

zastaviti

morali pomagati med sabo, ne pa

smernice za dostojanstveno

drug drugega zaničevati. Slovenija

vključevanje

bi morala biti prijazna država,

morala

jasno

zaposlitvene

mladih

vode,

saj

v
vsi

dom za ljudi, varno zavetje.
Velik pomen pa ima tudi
materni jezik. Slovenščina je
neprecenljiv zaklad. Pomembni so
tudi različni običaji in naša kultura,
zaradi katere je Slovenija tako
posebna. Ne smemo pa pozabiti
na pesnike in pisatelje, ki so širili
naš slovenski jezik in ga neizmerno
spoštovali. Brez njih slovenščina ne
bi bila takšna, kot je. Spoštujmo jo!

Tanja Pšeničnik, 7. b
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Filmi

e
P r iz n a nj
ne
za p o seb
!
do sežke

ORIGINALEN,
ZABAVEN,
POUČEN,
VZGOJEN …
OGLEJTE SI GA!

Film si lahko
ogledate na
šolskem You Tube
kanalu Video
Hruševec!

Že drugo leto zapored smo na naši šoli posneli originalen filmček. Naočnik in Očalnik sta slavna
detektiva, ki rešita vsak primer. Zgodbo Skozigled 2010 po istoimenski knjigi Leopolda Suhodolčana
smo spremenili v Vseved 2110. Film vsebuje zanimivo zgodbo, zabavno igranje in animacijo. Vse so
posneli, odigrali, zrežirali in zmontirali naši učenci. Filmček je prejel tudi priznanje za posebne dosežke
na državnem tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik.
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BEGUNCI
Vojne v Siriji divjajo,

STRI
P

zato ljudje hitro se predajo
in v boj za življenje se podajo.
Jok se razpira vse do daljave,
oni pa sanjajo,
da nekoč bodo prišli do prave sanjave.
Čolni težko se dokopljejo do površine,
zato ljudje včasih na valoviti površini
morja
začutijo prave bolečine.
Nič ni hudega, če zboliš zelo,
a prava bolečina je dati slovo
in pogledati globoko v mrko vodo.
Košček trpljenja pa doda beguncem
bodeča žica,
da zadane jih prava krivica.
A upamo lahko,
da vojne kmalu se končajo,
in se krivci kmalu pošteno predajo.
Krivce pa za zapahe vreči,
da v temni, prašni ječi spametujejo se,
kako bili so lahko tako moteči.
Mnogo življenj so ubili,
a si s tem niso prav nič pridobili,
le slabo vest do konca življenja so si
kupili.
Špela Zupanc, 7. b

Resnična anekdota.
Ilustracija Katja Gajšek

POGUM IN SVOBODA
Pogumen ni tisti, ki se ne boji,
ampak tisti, ki si živeti želi.
Tisti, ki stori, kar je prav,
pa naj bo to še tak bavbav.

Pogumen je tisti,
ki živi, za srečo drugih ljudi.
Tisti, ki ne spi,
ker pazi nate tudi sredi noči.

Svobodne so ptice, ki letijo,

Vsi so svobodni!

in ljudje, ki odpustijo.

Pa smo tudi mi?

Svobodna je misel pesnika

To ve le tisti,

ter tudi vest grešnika.

ki dal nam je te misli.

Konji, ki dirjajo,
sveče, ki gorijo.
Sonce, ki sije,
dež, ki lije.
28

Tanja Seničar, 8. b

KRIŽANKA O
NAŠI ŠOLI

Vodoravno

Navpično

3. Katera učiteljica poučuje fiziko?
6. Kateri razred odhaja na srednje šole?
7. Ime košarkarskega kluba, ki trenira v naši
telovadnici.
8. V kateri ulici stoji naša šola?
9. Kako se imenuje prostor, v katerem je
dežurni učenec opravljal svoje dolžnosti?
11. Ime in priimek našega ravnatelja.
12. V katerem prostoru se izposojajo knjige?
13. V katerem prostoru telovadiš?

1. Katera reka teče ob naši šoli?
2. Katero podjetje izdeluje večino
računalnikov za našo šolo?
4. Kako je imenovan prostor, ki je namenjen
uporabi računalnikov?
5. Kdo skrbi, da naši želodčki niso prazni?
10. Katera stavba je povezana z našo šolo?
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HOROSKOP
Kaja Gobec, Ana Majcen, Lara Sevnik, 8. b

OVEN (21. 3. – 20. 4.)

LEV (23.7. - 22. 8.)

Ovni so energični,
dinamični in nagnjeni k
raziskovanju. Poleg tega
so nepremišljeni, vihravi in
včasih sprejmejo sebične odločitve,
zato je dobro, da premislijo, preden
odreagirajo. Po temperamentu so
kolerični. Njihov moto je: BITI,
OBSTAJATI. Slavne osebe:
Casanova, Charlie Chaplin, Vincent
van Gogh.

Levi so zelo ustvarjalni in
dejavni. Imajo veliko
poguma in so zelo
domišljavi. Njihova šibkost
je samovšečnost. Zaradi tega jih
nekateri gledajo malce postrani. Se
dobro izražajo in imajo široko srce.
Njihov moto je: HOTETI. Slavne
osebnosti: Napoleon Bonaparte,
Prežihov Voranc, Henry Ford.

BIK (21. 4. – 20. 5.)

DEVICA (23. 8. – 23. 9.)

Biki so veliki ljubitelji
varnosti, prav tako so
ljubeči do bližnjih in hitro
postanejo ljubusumni, kar pogosto
pripelje do prepira in zamerljivosti.
Cenijo vsako dobro
stvar in so
praktični. Najbolj pa so znani po tem,
da se trudijo, da nekaj dosežejo in ne
odnehajo, kar je lahko za preostale
moteče. Njihov moto je: IMETI.
Slavne osebnosti: Marija Terezija,
Ivan Cankar, Billy Joel.

Device so skromne,
bistre in plahe. Rade so
urejene in včasih preveč
kritične do drugih ljudi,
kar jim lahko nekateri tudi
zamerijo. Vidijo le podrobnosti,
ne pa celotne slike. Prav tako so
radodarne in dajejo dobre nasvete.
Njihov moto je: DOKAZATI,
ANALIZIRATI. Slavne osebnosti: Ivan
Tavčar, Agatha Christie, Greta
Garbo.

DVOJČKA
(21. 5. – 21. 6.)
Dvojčki so prilagodljivi,
mnogostranski
in
komunikativni. V svojem življenju si
želijo pestrosti. So mladostni, igrivi in
radovedni, vendar tudi dvolični in
površni, kar jih lahko ovira pri
doseganju njihovih ciljev. Po
temperamentu so optimistični. Njihov
moto je: MISLITI. Slavne osebnosti:
Anne Frank, John F. Kennedy,
Marilyn Monroe.

TEHTNICA
(24 .9. – 23.10.)
Tehtnice
so
diplomatske, uglajene,
pa tudi romantične. Prav
tako so tudi miroljubne, sproščene in
spogledljive. Včasih znajo biti
muhaste in neodločne. Drago pa jih
lahko stane njihova lahkovernost,
zato se morajo vedno prepričati,
preden naredijo naslednji korak. Po
temperamentu so optimistične.
Njihov moto je: PRIMERJATI. Slavne
osebnosti: Simon Cowell, Zac Efron,
Kim Kardashian.

ŠKORPIJON
RAK ( 22. 6. – 22 .7. )

(24.10. - 22.11.)

Raki so zelo čustveni, ljubeči,
domiselni in še posebej previdni.
Ponavadi so nesamostojni in
zaščitniški. Svoje občutke skrivajo in
so muhaste narave, ampak so vedno
pripravljeni pomagati drugim. Njihov
moto je: ČUTITI. Slavne osebnosti:
Rembrandt, Ernest Hemingway.

Škorpijoni so polni energije,
se hitro vznemirijo in so zelo
ljubosumne narave, kar jih lahko
pripelje celo do nasilja. So zelo
privlačni in se hitro navdušijo za
določeno stvar. Njegov moto je:
OBVLADATI. Slavne osebnosti: Pablo
Picasso, Martin Luther, Marija
Antoinetta.
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STRELEC
(23. 11. – 21.12.)
Za strelce je značilno, da
so optimistični in pravi
veseljaki, ki so zmeraj nasmejani.
Radi razveseljujejo druge. So pošteni
in odkriti. Njihova slaba lastnost je
neodgovornost, kar pa je posledica
zaletavosti. Njihov moto je: VIDETI.
Slavne osebnosti: Walt Disney,
Winston Churchill, Ludwig van
Beethoven.

KOZOROG
(22.12. - 20. 1.)
Kozorogi so po
značaju previdni in
pazijo, komu zaupajo. Prav
tako so zelo disciplinirani. Radi imajo
vse pod nadzorom. So skrbni in
tradicionalni, ampak se preveč
oklepajo določenih stvari, zaradi
česar ostajajo na mestu. Njihov moto
je: UPORABITI. Slavne osebnosti:
Anton Aškerc, Richard Nixon,
Marlene Dietrich.

VODNAR
(21. 1. - 19. 2.)
Vodnarji so prijazni,
vdani in izvirni. So
neodvisni, tolerantni in radi
pomagajo ljudem. Imajo pa tudi slabe
lastnosti. Ker so včasih nezanesljivi,
jih je potrebno spomniti na njihove
obljube. Občasno so odtujeni in
pretirano načelni.
Po temperament so optimistični.
Njihov moto je: VEDETI. Slavne
osebnosti: Wolfgang
Amadeus Mozart, Kim
Novak, Jules Verne.

RIBA (20. 2. - 20. 3.)
Ribe so zelo občutljive in
sočutne, vendar tudi hitro
ranljive in živijo v iluzijah. So zelo
kreativne in v njih vreje umetniška
žilica. Težko jih je popolnoma
razumeti. Njihov moto je. VERJETI.
Slavne osebnosti: George
Washington, Albert Einstein,
Michelangelo.
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