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KAZALOPONOSNI SMO NANJE...

Osnovna šola Hruševec Šentjur
Gajstova pot 2a
3230 Šentjur

Hana	  Lindner,	  4.a	  -‐	  srebro	  na	  
mednarodnem	  tekmovanju	  v	  judu

Alja	  Zalar	  iz	  6.	  b	  –	  4.	  mesto	  na	  
državnem	  tekmovanju	  v	  športnem	  

plezanju

Jan	  Škoberne	  iz	  8.b	  je	  osvojil	  kar	  4	  
zlata	  priznanja,	  in	  sicer	  iz	  logike,	  
matemaEke,	  zgodovine	  in	  
astronomije.	  	  ČESTITAMO!

Šestošolci	  so	  
postali	  državni	  
prvaki	  ŠKL	  Med	  
dvema	  ognjema	  
2011/12.

Nuša	  Hercog	  in	  Maja	  
Majcen	  iz	  3.	  b	  ter	  Ana	  
Majcen	  iz	  4.b	  	  so	  državne	  
prvakinje	  v	  ekipnem	  šahu	  

deklet	  do	  12	  let

Uredili: 
Maja Anderluh Vrečko
Katja Gajšek

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

Izdano: maj 2012
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Punce in fantje – dva različna 
svetova. Ali je res tako? No, 
ne povsem. Fantje so ravno 
tako kot punce zaljubljeni in 
ravno tako opravljajo.

Kaj pa punce sploh 
pričakujemo od fantov?

1. Punce potrebujemo 
iskrenega fanta, ki nas ima 
resnično rad in nam zaupa. 
Ne maramo izpadov 
ljubosumja, če se 
pogovarjamo z njegovim 
prijateljem ali z drugim 
fantom. Če nam zaupa in 
me zaupamo njemu, ni 
bojazni, da ta zveza ne bi 
uspela.

2. Punce imamo rade, če se 
fant uredi samo za nas. Me 
vedno skrbno izbiramo 
oblačila, zato smo vesele, 
če se tudi fant uredi.

3. Želimo si fanta, ki nas bo 
poskušal razumeti. Če ima 
dekle obveznosti in se z 
njim npr. ne more srečati, 
naj bi fant to razumel in 
zadevo sprejel kot nekaj 
povsem običajnega.

4. Želimo si, da nas fant ne 
sili v nekaj, česar si me ne 
želimo. Dekleta tega zares 
ne maramo.

5. Fant bi moral punco 
zaščititi, če bi jo hotel 
kdo napasti.

6. Vsaka pa si želi, da jo fant 
ne prevara in ne prizadene. 

                                                                         

Karmen Cverle, 9. a 

POSTANI 
PRAVI MOŠKI

Kaj punce pričakujemo 
od fantov?

VALENTINOVO
Valentinovo je čas,

ko nam rdečica oblije obraz.
Takrat vse je srečno,
a nič ne traja večno.

Vsepovsod polno je balonov,
na vsaki mizi prepolno čokoladnih 

bonbonov.

Na ta dan si vsi podarjajo darila
s podpisom »LJUBEZENSKA 

DOBRA VILA«.

Po vseh parkih vidimo pare,
ki se objemajo, kot da imajo 

možganske okvare.
V jezerih plavajo labodi,

poljube izmenjujejo golobi. 

V slaščičarnah je prava zmeda,
 ker prehitro zmanjka sladoleda.

Ta dan je prečudovit,
z ljubeznijo je nabit.

Proti valentinovemu nimam nič proti,
a zvečer bolijo nas trebuhi 
in mi postajamo debeluhi.

Nika Belina, 7.b

Valentinovo je dan, 
ko ptički pojo.

Vsi se imajo radi
in se ljubijo.

Je dan smeha in veselja,
življenja brez skrbi.
Še veter pesmi piše

in se nam smeji.

Sonce se smeji,
iz oblakov srce naredi.

Še mi zapojmo in zaplešimo,
da bo vse lepo.

Na ulicah je polno ljudi,
ki se imajo radi vsi.

Se	  poljubljajo	  in	  objemajo

ter	  si	  sporočilca	  pišejo.

Ni	  sovraštva,	  ni	  lenobe.

Celo	  mesto	  kam	  hi;,
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Aleksandra	  Keše,	  7.	  b

VALENTINOVO

PUNCE 
VEDNO LJUBIMO S 

SRCEM IN NE Z 
MOŽGANI. 
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LJUBEZEN

Mnogim izmed nas se ravno sedaj, ko 
prihajamo v obdobje pubertete, dogajajo 
čudne stvari in ena izmed njih je tudi 
ljubezen. Vendar se skoraj v vsaki zvezi 
dekle vpraša: » Kaj moj fant pričakuje od 
mene?« No, tokrat vam bomo poskušali 
odgovoriti na to večno dilemo. 
Torej, kaj fantje pričakujemo od deklet?

1.  Predpogoj za vsako uspešno zvezo je 
spoštovanje, ki pa ne velja le v ljubezni, 
ampak tudi v prijateljstvu. Če se ne 
spoštujemo, se podrejamo in takšen odnos ne 
vodi nikamor.

2.  Fantje želimo imeti iskren odnos. Če med 
seboj nismo iskreni, si tudi ne moremo 
pomagati. Lepo je imeti nekoga, ki mu lahko 
resnično zaupaš.

3. Dandanes si vsi želimo 
zanesljivega partnerja. 
Zveza se bo obnesla le, 
če se fant lahko 
zanese na dekle in 
obratno.

4. Seveda pa ne smemo 
pozabiti na  zvestobo. 
Zvestoba je ključni del ljubezni, saj ljubezen 
brez zvestobe ni ljubezen, temveč varanje. 
 

Včasih pa si od nasprotnega spola želimo tudi 
malenkosti, kot so:
- dišeč parfum,
- negovani in lepi lasje,
- lepa postava …

                                        Simon Huzjak, 8. a

KAJ PRIČAKUJEJO FANTJE 
OD DEKLET?

                                    

Valentinovo skozi čas
Oh, romantično valentinovo! Veliko 
ljudi ga praznuje, toda marsikdo ne 
pozna zgodovinskega ozadja tega 
priljubljenega praznika.
Skozi zgodovino se je razvilo veliko 
legend o svetem Valentinu. Začetek 
dneva svetega Valentina sega v 14. 
stoletje in na ta dan naj bi se ženili 
ptički, ljubimci pa izmenjevali pisemca 
in sami sebe imenovali za Valentine. 
Prav verjetno je, da marsikatera 
legenda o svetem Valentinu izhaja 
prav iz tega časa.

Največkrat omenjena legenda govori 
o tem, da je Klavdij II. prepovedal 
poročanje rimskih vojakov, da bi se le 
– ti  bolj posvetili vojni. Vendar je 
takrat živel tudi duhovnik Valentin, ki 
naj bi skrivoma pomagal pri izvedbi 
njihovih porok. 
Vsak narod ima svojo kulturo, svoj 
način življenja in tudi svoj način 
praznovanja valentinovega. Pri nas je 
poznan pregovor, da Valentin – prvi 
spomladin – prinese ključ od korenin, 
zato se po starem kmečkem koledarju 
na ta dan začne prvo delo v 
vinogradih in na vrtovih.
Na Japonskem, v Koreji in Avstraliji 
se 14. marca praznuje t.i. Beli dan, ki 

velja za nekakšno različico 
valentinovega. Ljudje si podarjajo belo 
čokolado ali mehke penaste bonbone.
V Koreji se 14. aprila praznuje tudi 
Črni dan, ko moški, ki za valentinovo 
niso dobili ničesar, jedo črne rezance 
v črni omaki, imenovane Jajangmyun.
V Indiji pa za valentinovo zažigajo 
voščilnice. Pravijo, da nimajo nič proti 
ljubezni, vendar ne želijo, da ljudje 
praznujejo valentinovo, saj je to 
zahodnjaška zamisel.

                                                                                                  
Teja Štrempfel, 9. a
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Moja mucka Kitty
Imam mucko z imenom 
Kitty. Stara je šest let in pol. 
O njenem sorodstvu ne vem 
nič, saj jo je neka družina 
pripeljala k moji mamici, ki 
je veterinarka, v ambulanto 
in  hoteli so jo usmrtiti. Moja 
mami pa jo je pripeljala k 

nam domov. Nima enega 
očesa in je sive barve. 
Mucka je zelo rada v moji 
družbi. Z njo se rada igram 
in jo »crkljam«. Rada pije 
mleko. Doživela je že veliko 
zanimivega. Bojim se, da mi 
kam pade, saj slabo vidi na 
obe očesi.

Iva Jagodič,  4. a

Triceratop
Triceratop  je živel  
pred 65 milijoni let v 
Južni Ameriki.
Imel je glavo, telo, 
štiri noge in rep.
Njegova glava je 

bila velika dva 
metra. Na njej je imel 

velik ščit in tri rogove, 
ki so bili dolgi en meter.

Hodil je po štirih nogah. Njegov rep je bil 
dolg. Telo je bilo v celoti pokrito z luskami.
Triceratop je tehtal 7 ton, visok je bil 3 metre 
in dolg 9 metrov. 
Z usti je trgal raznolike rastline, ki so rasle v 
pozni kredi.
Razmnoževal se je tako, da je valil jajca.
Bival je na prostem.

                                                                                                       
Tjaž Zajko, 4. b

Tiger
Tiger živi na jasah, obrežjih, na obalah 
oceanov, v listopadnih gozdovih in v džungli.

Ima veliko glavo. Na njej  ima čvrst in širok 
smrček. V mogočni čeljusti ima 30 belih in 
ostrih zob. V prsih se skrivajo ogromna 
pljuča. Telo ima dolgo in mišičasto. Noge so 
kratke, a zelo močne. Ima progast kožuh. 
Tiger ima dober vid, voh in sluh.

Tiger je dober lovec. Prehranjuje se z jeleni, 
divjimi prašiči, antilopami, opicami, bivoli in 
gavri.

Razmnožuje se tako, da samec oplodi 
samico. Samica je plodna od novembra do 
aprila. Brejost traja od 95 do 112 dni. Skoti 
od 3 do 6 mladičev. Samica sama skrbi za 
mladiče, saj se samci ne 
zanimajo za vzgojo.

 Sven Zupanc, 
4. b

Ovca
Ovca je domača žival. Ima glavo, telo in štiri 
noge. Na glavi ima par oči, dve ušesi in dve 
nosnici. Telo je pokrito z gosto dlako. Rep je 
kratek. Na nogah ima parklje.
Prehranjuje se s travo in pije vodo.
Ovca postane breja, ko jo oven oplodi. 
Skoti enega do dva jagenjčka.
Živi na kmetijah.

Ovce redijo 
zaradi volne, 
ovčjega 
mleka, 
ovčjega sira in 
mesa.
       
Maša Gregorčič, 4. b
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ALI VEŠ...

Zlata ribica 
Arabela
Doma imam ribico Arabelo. 
Stara je pet let. Ima škrge, 
okrogle oči in usta, ki jih ves 
čas odpira in zapira. Ima 
podolgovato telo, hrbtno 
plavut ter še dve stranski in 
rep, ki je podoben 
delfinovemu. Pokrita je z 
luskami in je zlate barve. 
Oglaša se BA BA BA 
(cmoka). Živi v vodi. Hrani 
se z lističi, ki so v škatlici in 

le-ti vsebujejo: ribjo ter 
pšenično moko, pivski 
kvas, moko iz zelenih 
školjk, česen, koprive, 
zelišča morskih alg, 
špinačo, papriko, peteršilj in 
korenje. Moja riba nima 
mladičev, vendar vem, 
kakšni so. Samica izleže 
jajčeca (ikre), iz katerih se 

izležejo male ribice, ki so 
enake kot mamica. Ne 
prenaša nobene bolezni in 
ima kratek spomin. Riba 
nikoli ne spi, samo umiri se.
Mojo ribico imam zelo rada, 
ker je tako prisrčna.

Maša Hvala,  4. a

Več	  kot	  10.000	  
p"c	  na	  leto	  umre,	  
ker	  se	  zale;jo	  v	  

okno.

Podgana	  
zdrži	  brez	  vode	  dlje	  

časa	  kot	  
kamela.

Skupna	  masa	  vseh	  
mravelj	  je	  večja	  kot	  
skupna	  masa	  vseh	  

ljudi.
Vsi	  polarni	  
medvedi	  so	  
levičarji.

Nojevo	  
oko	  je	  večje	  
od	  njegovih	  
možganov.

Jastog	  
potrebuje	  7	  

let,	  da	  zraste	  in	  
tehta	  pol	  
kilograma.

Morski	  psi	  nikoli	  ne	  
zbolijo,	  ker	  so	  imuni	  na	  
vse	  poznane	  bolezni.

Pingvini	  so	  
kratkovidni,	  zato	  
zunaj	  vode	  ne	  
vidijo	  dobro.

Netopirji	  
vedno	  zavijejo	  

levo,	  ko	  zapuščajo	  
pečine.

Podlasica	  lahko	  
pogine,	  če	  ne	  dobi	  
samca,	  ko	  je	  čas	  

parjenja.

Mačke	  
lahko	  izpus;jo	  

več	  kot	  sto	  vokalnih	  
zvokov,	  medtem	  ko	  

jih	  lahko	  psi	  le	  
deset.

Polž	  lahko	  spi	  
tri	  leta	  skupaj.

Povodni	  konj	  ima	  
tako	  velika	  usta,	  da	  
lahko	  v	  njih	  stoji	  

otrok,	  visok	  meter	  
dvajset.

Najdaljši	  
zabeležen	  let	  

piščanca	  je	  trajal	  
13	  sekund.

Žaba	  strupene	  
puščice	  ima	  dovolj	  
strupa,	  da	  pokonča 	  

2.200	  ljudi.	  
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Živijo!
Mučita me predvsem dva 
problema:

1. Zdi se mi, da sem 
predebela. Vse prijateljice 
mi govorijo, da sem suha, 
čeprav sama vem, da 
imam preveč kilogramov. 
Prosim, povej mi, zakaj 
sem tako samokritična?

2. Ko nastopam, me zgrabi 
panika. Pred nastopom je 
vse v redu, ko pa pridem 
na oder, bi se najraje 
pogreznila v zemljo.

                                                                  
Prosim, pomagaj mi!(

Bajsika

Ojla Bajsika!
Največji najstniški problem so 
kilogrami. Ker pa nisi navedla svoje 
telesne teže in telesne višine, ti bom 
težko svetovala. Najbolje bo, da si 

izračunaš indeks telesne mase. 
Seveda kilogrami sedaj še niso 
prevelik problem, saj si v obdobju rasti 
in razvoja.
Strah te je nastopanja. To je problem, 
ki ga lahko prebrodi vsak. Čim več 
nastopaj pred domačimi, prijatelji in 
ljudmi, ki ti nekaj pomenijo. Tako se 
boš naučila nastopati in strah bo 
premagan. Kar pogumno in uspelo ti 
bo!

tvoja Rožica :*
Aloooha Rožica!
Imam resen problem. Že od 
prvega razreda sem izločena iz 
družbe. Izhajam iz malce 
revnejše družine in nimam 
takšnih oblek, kot jih lahko 
imajo moje sošolke. Skušam se 
prebiti v družbo, vendar mi ne 
uspe. Zame so si izmislili celo 
vzdevek Črna kuga. Res ne 

vem, kaj naj naredim sama s 
seboj, saj tako ne gre več naprej. 
Učni uspeh mi je padel s prav 
dobrega na zadostnega, ker 
nimam veselja do šole, saj so mi 
moji sošolci vzeli vso upanje, da 
bom v prihodnosti postala 
zdravnica, kar si želim že od 
malih nog. Prosim, pomagaj 
mi, saj ne vem, kako naj 
popravim vse to in kako naj se 
vključim v družbo.
Čavči!

Osamljena

Živijo Osamljena!
Joj, ta današnja mladina! Ne morem 
verjeti, kaj vse si bodo še izmislili. 
Prepričana sem, da vsakega malo 
drugačnega izločijo iz družbe s 
podobnim vzdevkom, kot ga imaš ti. 
Zelo sem razočarana. Vem, da ti ni 
vseeno, vendar  pa sem ob stavku, da 
so ti vzeli sanje, bila zgrožena nad 

ROŽICA SVETUJE
Živijo!
Spet jaz! Še malo, pa bo konec šolskega leta. 
Spraševanju se učenci ne morejo več izogniti in testi se 
kar vrstijo eden za drugim. Šolarji so  pridni in se 
učijo ter delajo s polno paro. Z veseljem sem 
čakala na vaša pisma in v mojem nabiralniku se 
jih je nabralo kar nekaj. Res sem vesela, če 
lahko nekomu pomagam prebroditi krizo, ki je v 
najstniških letih kar pogosta. Upam, da se bo to leto za vse uspešno končalo. 
Devetošolcem pa želim, da si v srednji šoli naberejo novega znanja in naj ne pozabijo na svoje 
profesorje, ki so jim znanje vlivali celih devet let. 

                                                                             Ostanite v cvetju!

vaša 
Rožica
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tabo. To pa priznam. Kako ti lahko 
nekaj nepomembnih ljudi, s katerimi v 
p r i hodnost i ve rj etno ne boš 
spregovorila niti besede več, uniči 
oz iroma vzame sanje? To je 
nemogoče. Če si ti nekaj resnično 
želiš, te nič ne sme ovirati pri dosegu 
tega cilja. Padec tvojega uspeha je 
razumljiv, zato se potrudi in se ne 
oziraj na ljudi, ki se norčujejo iz tebe. 
Potrudi se zase in za svoje življenje, 
ki si ga boš bistveno spremenila že s 
pozitivnimi mislimi. 
Drži se!

tvoja  Rožica*

Hojla Rožica!
Moje življenje se je v zadnjih 
dveh mesecih spremenilo v 
katastrofo. Dobili smo novega 
soseda in on je blazno lep. 
Problem pa je, da mu jaz ne 
upam pogledati  v oči. Do konca 
šolskega leta bo hodil v šolo še v 
Celje, septembra pa bova sošolca. 
Strah me je, da se bo o tej moji 
skri t i l jubezni razvede lo 
naokoli in potem  bi me on 
zaničeval.
Please, help me!

Zaljubljena <3

Hello Zaljubljena!
Zakaj se tvoje življenje spreminja v 
katastrofo, če si se zaljubila? To je 
nekaj najlepšega! Pa še tvoj sosed 
je! Najprej poskusi z njim navezati 
dober stik in ga lepo sprejmi v njegov 

novi kraj, ki mu je še kar precej 
neznan. Če bosta septembra postala 
sošolca, ti on skoraj ne more uiti. 
Večkrat mu pomagaj, razkaži mu šolo 
in podobno, le da bosta skupaj. Čez 
nekaj časa se bosta še bolj navezala 
drug na drugega in čustva se bodo 
spremenila. Šele takrat boš videla, če 
do njega še čutiš ljubezen ali le tesno 
prijateljstvo. Šele ko bosta dobra 
prijatelja, mu povej za tvojo skrivnost. 
Ne vrzi puške v koruzo, če se tvoj 
načrt ne bo posrečil. Saj bo kmalu 
prišel nov fant in ti boš spet sveže 
zaljubljena.
Lepo preživi svoje zaljubljene dneve!

tvoja  Rožica*

TIP IZ DISKA 
(PREŠERNOV POVODNI MOŽ V MODERNI PODOBI)

Bilo je zimskega večera, ko je prečudovita Stara Ljubljana 
zažarela v soju luči. Bil je silvestrski večer. Ljudje so se 
pripravljali na prihod novega leta.

     Nancy sedi v svoji sobi pred računalnikom in se preko 
Facebooka pogovarja s prijatelji. Dogovorijo se, da se ob 
22.00 zberejo v diskoteki.  Za povprečna dekleta se 
obleče precej nenavadno. Izhaja namreč iz bogate družine in 
že dolgo ve, da jo v oblačenju nobena ne prekaša. Že ob 
vstopu v diskoteko je opazila čednega tipa, ki je bil žal že 
zaseden. Ob njem je plesalo neko dekle. Nancy je nejevoljno 
plesala s svojo družbo in se poželjivo ozirala. Ura je vse 
prehitro tekla. Bližala se je polnoč in njena edina želja je 

bila, da dobi njegov silvestrski poljub. Zapustila je svojo 
družbo, si za točilnim pultom naročila martini za korajžo ter 
pristopila k tipu. Njegova plesalka se je diskretno umaknila, 
Nancy pa je začela z voščili, ki so se končala v njenem 
razkošnem BMW-ju. Ker ji je martini vlil preveč korajže, je 
v evforiji, brez pomisleka, močno pohodila plin. Uspelo ji je 
osvojiti tipa, zato bi z njim najraje odšla na konec sveta.

      Prehitra vožnja je botrovala temu, da Nancy prijatelji v 
novem letu niso več videli.

                                                                                              
Nuša Vešligaj, 8. b
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- nogometaš, da bom imel dobre mišice. /Jakob,1. a
- astronavt,  da bom šel na Luno in tam videl Marsovce. /Lan,1. a
- frizerka, da bom delala frizure in uredila punce. /Ema,1. a
- policist, da bom pazil na ceste in tiste, ki divjajo, zaprl v zapor. /Elson,1. a
- pilot, da bom vozil ljudi po celem svetu. /Patrik,1. a
- gorski reševalec, da bom reševal ljudi in plezal po gorah. /Jaka,1. a
- frizerka, da bom pletla kitke. /Pia,1. b
- muzikant, ker se lepo sliši harmonika in ker igraš na »feštah« - Luka,1.a
- kmet, da bom lahko vozil traktor. /Joži, 1. b
- zobozdravnik, da bom dediju popravil zob. /Matic, 1. b
- policist, da se bom vozil v policijskem avtu. /Dejan, 1. b
- knjižničarka, da bom izposojala knjige. /Sara, 1. b
- optik, da bom izdeloval očala. /Jan, 1. b
- gasilec, ker rad gasim in ker imam rad vodo. /Aljaž, 2. a
- šofer, ker rad šofiram. /Tilen, 2. a
- cvetličarka, ker imam rada rože. /Teja, 2. a
- sladoledar, ker rad delim sladoled. /Matic, 2. a
- živinozdravnica, ker se mi živali smilijo, ko trpijo in jaz jim bom lahko 

pomagala. /Nika, 3. a
- slikarka, ker rada slikam in rišem. /Gaja, 3. a
- gasilec in matematik.  Gasilec bi rad bil zato, ker bi rad pomagal 

ljudem v stiski, matematik pa zato, ker sem dober pri računanju. /
Marko, 3. a

- učiteljica, ker bi rada poučevala otroke. /Klara, 3. a
- policist, ker bi rad bil bogat. /Anej, 3. b
- policist, ker bi rad ustavljal promet. /David, 3. b
- učiteljica plesa, ker rada plešem. /Maja, 3. b
- policist, da bom varoval ljudi. /Aljaž, 3. b
- pravnica, ker rada raziskujem in razrešujem težke primere. /Maja, 4. a
- učitelj, ker bi rad učil ter delal razne učne liste. /Jakob, 4. a
- nogometaš, ker mi je všeč Messi. /Aleš, 4. a
- zdravnik, ker dobi veliko plačo. /Marcel, 4. a
- policist, ker bi rad lovil in iskal hudobneže. /Lovro, 4. b
- pesnica, ker rada iščem rime. /Ana, 4. b
- učiteljica, ker rada učim otroke. Učenje otrok se mi zdi zelo zabavno, 

saj neubogljive  okregam, pridne pohvalim, pregledujem domačo 
nalogo in podobno. Igranje šole je moja najljubša igra. /Maša, 4. b

- zdravnik, ker hočem imeti lepo in dobro službo. /Nejc, 5. a
- delal v dobrodelne namene, ker hočem pomagati ljudem v stiski. /Aljaž, 5. a
- učiteljica, ker mi je ta poklic všeč in ker rada »komandiram«. /Anja, 5. a
- mehanik, da bom dobil denar. /Blaž, 5. a
- detektiv, ker rad gledam kriminalke. /Rok, 5. b
- policist, ker se vozniki vozijo prehitro in je preveč nesreč. /Jan, 5. b
- delavec v banki, ker sem dober matematik in ker bom dobil visoko 

plačo. /Sergej, 5. b
- zdravnik, da bom zdravil revne in bolne ljudi. /Alen, 5. b
- veterinarka, ker imam rada živali in ker jih rada rešujem. /Eva, 5. b

KO BOM VELIK/VELIKA, BOM...

Ana Velenšek, 8. a



11

Novo v šolski 
knjižnici
Za drugo triletje:

Lov na pošasti

Ko je oče postal grm 
Dnevnik nabritega mulca 
1. in 2. del  
Gospod Gnilc … 

PLAMEN LJUBEZNI
Goreč ogenj brez plamena v mojem 
srcu zdaj gori,
nihče drug ga ne more pogasiti
kakor tvoje lepe mi oči!
Na oknu sem slonela,
tebe v mislih imela,
poslušala tvoje srce,
ki govorilo je.

PRIJATELJSKI VERZ
Prijatelj je tisti, ki ti v stiski roko 
poda,
pravi prijatelj nikoli ne izda tvojega 
zaupanja;
v težkih trenutkih ti ob strani stoji,
s tabo se joče in s tabo smeji.
Prijatelji so angeli, ki te dvignejo,
ko tvoja krila pozabijo leteti. 

Simona Zupanc, 8. a

OPISI	  POKLICEV
UČITELJICA

MOJA	  MAMICA	  JE	  UČITELJICA.	  DIJAKE	  UČI	  GEOGRAFIJO	  IN	  ZGODOVINO.	  ZELO	  
VELIKO	  JIH	  MORA	  NAUČITI.	  PRI	  DELU	  UPORABLJA	  RAČUNALNIK,	  PISALA	  IN	  
TABLO.	  OBLEČENA	  JE	  V	  ŠPORTNO-‐ELEGANTNA	  OBLAČILA	  
RAZLIČNIH	  BARV.

ROK	  OBREZA,	  	  2.	  b

NOGOMETAŠ

NOGOMETAŠ	  BRCA	  ŽOGO	  IN	  NOSI	  DRES.	  IGRA	  NA	  NOGOMETNEM	  IGRIŠČU	  IN	  
VSAK	   DAN	  TRENIRA.	  OBUTE	  IMA	  KOPAČKE.

MAJ	  KRAMPERŠEK,	  2.	  b

POLICIST	  

	  	  	  	  	  	  	  	  POLICIST	  NOSI	  UNIFORMO	  IN	  SE	  VOZI	  Z	  AVTOMOBILOM.	  IMA	  IZMENSKO	  DELO.	  
MORA	  BITI	  TELESNO	  PRIPRAVLJEN,	  DA	  LAHKO	  ODPELJE	  ROPARJA	  V	  ZAPOR.	  DELO	  
JE	  ZELO	  ODGOVORNO.

LARA	  KRIVEC,	  2.	  b
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E K O L O G I J A
1.  KAKO RAZUMETI  BESEDO 
EKOLOGIJA?
Ekologija je nekaj, kar je povezano 
z naravo in živimi bitji. Človek kot 
razumno bitje velikokrat posega v 
naravo s svojim načinom življenja. 
Zato je človek tudi tisti, ki naj bi 
naravo ohranjal čisto.

2.  KAJ JE EKOLOGIJA?
Ekologija je naravoslovna veda, ki raziskuje 
povezanost med živimi bitji, njihovim življenjskim 
okoljem in neživo naravo.
Ekologija je veda biologije. Pojasnjuje pojave v 
naravi. 
Ljudje omogočamo varstvo narave s pomočjo 
ukrepov, ki preprečujejo škodljivo poseganje 
človeka v naravo. Narava ima sposobnost, da se 
obnavlja sama.

3. EKOLOŠKI PROBLEMI 
-  Puščave se širijo zaradi krčenja žive narave, 
predvsem gozdov.
-   Jezera se zmanjšujejo zaradi namakanja 
površin (npr. Aralsko jezero). 
-  Različnih vrste živali in rastlin izumirajo zaradi 
lova in širjenja cest,  mest in vasi.
Posledica izpušnih plinov, ki prehajajo v zrak, je 
kisel dež.
Ta uničuje koreninski sistem rastlin, zastruplja 
podtalnico in jezera.
Taljenje ledu na Arktiki in Antarktiki je posledica 
tanjšanja ozonskega plašča in toplogrednih 
plinov.

4. EKOLOŠKE REŠITVE
Na svetu je veliko narodnih parkov, ki 
pomagajo ohranjati vrste rastlin in živali ter 
ekosisteme:
Narodni park otočja Galapagos,
Narodni park Manu v Peruju,
Narodni park Wood Buffalo v Kanadi,
Narodni park Coto de Donana v Španiji,
Narodni park Serengeti v Tanzaniji,
Narodni park Te Wahipounamu v Novi 
Zelandiji,
Narodni park Ujung Kulon v Indoneziji.

5. ZAŠČITENA OBMOČJA V SLOVENIJI
Triglavski narodni park, ki leži v Julijskih 
Alpah, je bil ustanovljen leta 1924. Poznamo 
pa tudi regijski park Škocjanske jame, ki je 
tudi na seznamu svetovne kulturne dediščine 
pri UNESCU. Urejena pa sta še Kozjanski in 
Notranjski regijski park. 
V Sloveniji je zaščitenih še 42 krajinskih 
parkov in več 100 raznih znamenitosti. Naša 
znamenitost so tudi lipicanci.

6. KAJ ZA EKOLOGIJO NAREDIMO NA 
NAŠI ŠOLI?
Vsako leto se udeležimo vseslovenske akcije 
Očistimo Slovenijo.
Enkrat mesečno očistimo okolico šole.
Opozarjamo na čistost okolja.
Skrbimo za urejenost učilnic.
Odpadke zbiramo ločeno. 
Hrano, ki ostane pri malici, razdelimo 
otrokom, ki nimajo kosila.
Zbiramo oblačila, ki jih 
prerastemo in jih podarimo 
mlajšim …

Lora 
Šarlah in 
Karmen 

Novak, 7. a
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Poletje	  je	  čas	  oddiha	  in	  razbremenitev	  od	  vsakodnevnih	  obveznos".	  Učenci	  in	  učenke	  imajo	  dva	  meseca	  
zasluženih	  počitnic	  in	  vsakomur	  se	  kdaj	  zgodi,	  da	  ne	  ve,	  kaj	  bi	  počel	  v	  vsem	  svojem	  prostem	  času,	  zato	  sem	  vam	  
pripravila	  predloge	  za	  nekaj	  zabavnih	  iger.

NASVETI ZA POLETJE

Med	  dvema	  ognjema
Mislim,	  da	  vsi	  poznamo	  pravila	  te	  
igre.

Tek	  med	  ovirami
S	  prijatelji	  tekmujte	  v	  teku	  med	  
ovirami;	  9s9,	  ki	  bo	  prvi	  prišel	  na	  cilj,	  
zmaga.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Telefon	  
	  Vsi	  tvoji	  prijatelji	  se	  usedejo	  eden	  
zraven	  drugega;	  prvemu	  poveš	  
besedo	  na	  uho	  in	  potem	  gre	  ta	  
beseda	  naprej,	  zadnji	  pa	  jo	  na	  glas	  
pove.	  Zmaga	  9sta	  skupina,	  ki	  je	  
povedala	  pravilno	  besedo.

Iskanje	  skritega	  zaklada	  
Razdelite	  se	  v	  dve	  skupini	  in	  zmaga	  
9sta,	  ki	  prej	  najde	  zaklad.	  Da	  pa	  bo	  
igra	  še	  bolj	  zanimiva,	  lahko	  iskanje	  
zaklada	  omejite	  na	  čas	  npr.	  na	  60	  
minut.

Risanje
Otroci	  rišejo	  figure	  po	  tleh.

Fotograf	  
Otroci	  se	  postavijo	  drug	  poleg	  
drugega	  in	  eden	  od	  njih	  (fotograf)	  si	  
mora	  zapomni9,	  kako	  so	  razvrščeni.	  
Nato	  se	  obrne	  proč	  in	  spet	  nazaj	  ter	  
mora	  ugotovi9,	  kdo	  se	  je	  premaknil.

Vodne	  igre:

-‐ podajanje	  z	  vodnimi	  balončki,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐	  prenašanje	  vode	  na	  različne	  
načine,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐	  pobiranje	  vodnih	  balončkov/
jabolk	  z	  us9	  iz	  škafa,	  polnega	  
vode…

Igre	  brez	  meja:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐	  prenašanje	  jajc	  v	  žlici,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐	  tek	  z	  zvezanimi	  nogami,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐	  vrtenje	  okoli	  palice,	  zabite	  v	  zemljo,	  
potem	  pa	  "pijan"	  tek	  nazaj	  v	  vrsto.

Tihotapljenje	  
Zberemo	  dve	  ekipi.	  Na	  tla	  zarišemo	  
črto	  (mejo),	  ki	  jo	  varujejo	  policis9.	  
Tihotapci	  želijo	  preko	  meje	  spravi9	  
zaklad	  (vrečko	  zlata	  ali	  diamantov).	  
Tihotapci	  si	  lahko	  zaklad	  tudi	  
skrivoma	  podajajo	  iz	  rok	  v	  roke	  in	  
tako	  odvračajo	  pozornost	  policistov.	  
Če	  9hotapci	  spravijo	  zaklad	  čez	  
mejo,	  zmagajo.	  Če	  policis9	  
prestrežejo	  zaklad,	  zmagajo	  oni.

Drevo,	  zamenjaj	  se
Eden	  od	  igralcev	  lovi.	  Vsi	  drugi	  na	  
tleh	  zarišejo	  kroge	  in	  se	  postavijo	  v	  
krog.	  Tu	  se	  jih	  lovilec	  ne	  sme	  
dotakni9.	  Ko	  pa	  lovilec	  zakliče:	  
"Drevo,	  zamenjaj	  se!",	  vsi	  stečejo	  in	  
poiščejo	  nov	  krog.	  V	  tem	  času	  
poskuša	  lovilec	  koga	  prestreči.	  Če	  
mu	  uspe,	  lovi	  prestreženi.

Dirka	  z	  zavoro	  
Potegnemo	  štartno	  ter	  ciljno	  črto.	  
Vsak	  tekmovalec	  s9sne	  med	  kolena	  
kos	  papirja	  in	  tek	  se	  lahko	  začne.	  
Kdor	  na	  po9	  do	  cilja	  izgubi	  papir,	  je	  
izključen.

Skakanje	  z	  vrečami	  
Potegnemo	  štartno	  ter	  ciljno	  črto.	  
Vsak	  tekmovalec	  stopi	  v	  vrečo	  in	  
kdor	  prvi	  priskače	  do	  cilja,	  je	  
zmagovalec.

Skakanje	  po	  ledenih	  ploščah
Potegnemo	  štartno	  ter	  ciljno	  črto.	  
Vsak	  tekmovalec	  vzame	  2	  kosa	  
lepenke.	  Prvo	  lepenko	  položi	  na	  tla	  
in	  skoči	  nanjo.	  Potem	  mora	  predse	  
položi9	  drugo	  lepenko	  in	  spet	  skoči9	  
nanjo	  in	  tako	  naprej,	  da	  pride	  čim	  
prej	  do	  cilja.

Metanje	  v	  plastenke	  

Plastenke	  napolnimo	  z	  vodo	  in	  jih	  
označimo.	  Postavimo	  jih	  v	  ravno	  
vrsto.	  Med	  njimi	  naj	  bo	  približno	  pol	  
metra	  razlike.	  Vsak	  tekmovalec	  si	  
zapomni	  svojo	  plastenko.	  Zarišemo	  
črto,	  od	  koder	  bomo	  metali	  žogico.	  
Če	  prevrnemo	  plastenko	  
nasprotnika,	  mora	  le-‐ta	  štarta9	  izza	  
črte	  in	  jo	  čim	  prej	  pobra9,	  da	  izteče	  
čim	  manj	  vode.	  Kdor	  v	  plastenki	  
nima	  več	  vode,	  izpade	  iz	  igre.

Po"skanje

Na	  tla	  zarišemo	  dovolj	  velik	  krog,	  da	  
lahko	  v	  njem	  stojijo	  vsi	  igralci.	  Na	  
sodnikov	  znak	  poskušamo	  čim	  več	  
igralcev	  izrini9	  iz	  kroga.	  Kdor	  
prestopi	  črto	  krožnice,	  je	  izključen.	  
Zmagovalec	  je	  9s9,	  ki	  ostane	  v	  
krogu.	  Pri	  po9skanju	  moramo	  ime9	  
prekrižane	  roke.

Petelinji	  boj	  

	  Pri	  tej	  igri	  skačemo	  po	  eni	  nogi,	  roke	  
pa	  imamo	  prekrižane.	  Nasprotnika	  
poskušamo	  vreči	  iz	  ravnotežja.	  Kdor	  
prvi	  stopi	  na	  obe	  nogi	  ali	  pade,	  
izgubi.

Močvirna	  jama

	  Dva	  igralca	  stopita	  drug	  pro9	  
drugemu	  in	  se	  primeta	  za	  obe	  roki.	  
Med	  njima	  na	  tleh	  leži	  časopis,	  ki	  je	  
močvirna	  jama.	  Vsak	  poskuša	  
drugega	  potegni9	  v	  močvirno	  jamo,	  
torej	  na	  časopisni	  list.

Poznamo	  	  še	  več	  iger	  -‐	  kegljanje,	  
lovljenje,	  lovljenje	  sence,	  igre	  s	  
kartami,	  namizne	  igre,	  pantomima…	  

	  Ana	  Velenšek,	  8.	  a
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MODNI TRENDI ZA 
POMLAD/POLETJE 2012

Zapomni si – manj je več! Lahko kombiniraš raznolika  oblačila v odtenkih svetlih barv (rumena, oranžna, rdeča). Toda  bodi pozorna, da s kakšno barvo ne boš pretiravala. Ker si meseca maja še ne moreš obleči kratkih hlač, so za pomladne dni primerne kakšne »odštekane« raztrgane kavbojke. Dodaj še modno majico s srednje dolgimi rokavi ali pa si dolge rokave zavihaj, obuj lepe športne copate, za popestritev pa izberi še unikatno ogrlico. Če pa bo zunaj vroče, si lahko oblečeš majico s kratkimi rokavi. 

Za malce toplejše dni  si lahko kupiš 

super pomladno oblekico, ji dodaš 

pas, obuješ lepe balerinke, na glavo pa 

za piko na i dodaš trak za lase z 

rožico. Odlična izbira, ni kaj!

Neja	  Krampl	  Mastnak,	  7.	  a
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Novo v šolski 
knjižnici
Za prvo triletje:

Filodendron  in obe Winnie  

 Kdaj ste se odločili, da boste 
postali glasbena pedagoginja 
in kaj vas je vodilo          pri 
tej odločitvi?
Odločila sem se proti koncu 
gimnazije in sem uspešno 
opravila sprejemne izpite. 
Drugače pa sem že od malih 
nog rada prepevala in igrala na 
klavir.
Ali ste že v otroštvu bila 
članica kakšnega pevskega 
zbora?
Že v osnovni šoli sem 
prepevala v otroškem in 
mladinskem pevskem zboru, 
potem pa še vsa štiri leta na 
gimnaziji v mešanem 
mladinskem zboru.
Koliko let že poučujete 
glasbo?

Glasbo poučujem že trideset 
let.
Katere instrumente igrate? 
Igram klavir, če pa bi imela več 
časa, bi se gotovo rada naučila 
igrati še na kakšnega. Všeč so 
mi npr. citre, saksofon, kitara … 
Mogoče potem, ko grem v 
pokoj.
Za seboj imate že ogromno 
nastopov. Ali vas kdaj kljub 
temu še popade trema?
Tremo imam vedno, pred 
vsakim nastopom, majhnim ali 
velikim …
Ali tudi doma poslušate 
glasbo? Je vaš radio zmeraj 
prižgan?
Radio ali televizija sta pri nas 
vedno prižgana.
Kakšen je vaš glasbeni okus?  
Ali imate kakšno zvrst glasbe 

še 
posebej 
radi?
Poslušam vse zvrsti glasbe, od 
klasične do zabavne. Rada 
imam glasbo, ki se me  
čustveno “dotakne”.
Kaj vas žene naprej? Česa si 
želite?
Želim si predvsem, da bi bila 
zdrava in da bi lahko svoje delo 
opravljala z istim  
zadovoljstvom kot do sedaj. 
Posebno še s takšnim 
kolektivom, ker res dobro 
sodelujemo in se razumemo.

Hvala za vaš čas in iskrene 
odgovore. Želiva vam še veliko 
uspehov na področju glasbe!

                                                             
Ana Velenšek in Tina 

Domajnko, 8. a

BLANKA PASARIČ - šolska zborovodkinja in 
učiteljica glasbe
Vsi poznamo Blanko Pasarič, saj nobena šolska proslava ne mine brez nje. 
Vodi otroški in mladinski pevski zbor in je glasbena pedagoginja na naši 
šoli. Otrokom predaja ljubezen do glasbe in petja ter jih vzpodbuja, da je 
glasba del njihovega vsakdana. Iz njene učilnice se velikokrat sliši 
raznovrstna glasba in ubrano prepevanje učencev. 
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MOJE SUPERMOČI
Kdo si še nikoli ni želel leteti? Ali pa, da bi bil neviden? Bilo bi čudovito, da bi imeli take 
supermoči. Četudi ne moremo imeti resničnih supermoči, pa nam stvari, ki si jih želimo, veliko 
povedo o nas. Označi dve supermoči, ki bi jih najraje imel-a.

Izbral-a sem:
LETENJE
Nerad-a se obremenjuješ z malenkostmi. Verjetno uživaš 
v svobodi in veliko tvegaš.
Poklicni namig
Dobro bi uspel kot pilot ali astronavt. Imaš nore ideje, ki 
bi lahko spreminjale svet. Išči poklic, kjer boš vplival na 
načine vodenja (znanstvenik). Izogibaj se delu, ki bi te 
omejevalo.

POTOVANJE V ČASU
Verjetno rad odkrivaš vzroke dogodkov in te zanima, 
kako lahko pretekle napake uporabimo za boljše 
načrtovanje prihodnosti. Zanima te, kako živijo ljudje po 
svetu.
Poklicni namig
 Ustrezalo bi ti znanstveno raziskovanje, preučevanje 
zgodovine in vedenja ljudi. Všeč ti bo delo, kjer boš 
lahko vplival na prihodnost.

BEREM MISLI

SLIŠIM ZELO 
ODDALJENE ZVOKE

ZNAM ČARATI

IMAM 
RENTGENSKI VID

ZNAM LETETI

SEM NEVIDEN

VIDIM V 
PRIHODNOST

POTUJEM V ČAS
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NEVIDNOST
Morda si sramežljiv ali pa dober opazovalec- zelo dobro 
opazuješ svojo okolico. Morda si oboje hkrati. Želiš 
vedeti vse, kar se dogaja okoli tebe.
Poklicni namig
Primerni poklici za opazovalce so: pisatelj, umetnik, 
detektiv.

RENTGENSKI VID
Morda rad vidiš «skozi » probleme in prodreš do bistva 
zadeve ter uživaš pri odkrivanju problemov, ki jih drugi 
niti ne opazijo. 
Poklicni namig
 Fizik, politik, matematik, zdravnik – to so nekatera 
področja, ki zahtevajo sposobnega reševalca problemov.

ČARANJE
Verjetno si zelo družaben in ugajaš svoji družbi. Všeč ti 
je, če ti prijatelji namenjajo veliko pozornosti. Morda 
obožuješ množice.
Poklicni namig
Verjetno bi se dobro počutil na področju zabave in 
razvedrila. Igralec lahko »spreminja svet« in se na odru 
ali pred kamero spremeni v druge ljudi.

BRANJE MISLI
Verjetno »vidiš prikrito«, dobro ugibaš misli drugih ljudi, 
zato odkriješ njihove prave misli.
Poklicni namig
 Morda bi uspel na področju psihologije ali 
svetovanja. Za strokovnjake na teh področjih je 
pomembno, da razumejo razmišljanja in čustva 
drugih ljudi.

POGLED V PRIHODNOST
Verjetno si zelo ustvarjalen in uživaš v pustolovščinah. 
Preselil bi se naravnost v prihodnost, če bi se lahko. 
Morda vedno iščeš tisto, kar se bo zgodilo. Prihodnje 
dogajanje želiš celo pospešiti.
Poklicni namig
 Ekstremni poklici so lahko dobra izbira. Morda bi ti 
ugajalo postati raziskovalec, znanstvenik, izumitelj ali 
pisatelj znanstvene fantastike.

SUPERSLUH
Verjetno si zelo pozoren na zvoke in dogajanja okoli 
sebe. Rad si obveščen o vseh novicah. Morda si zelo 
radoveden.
Poklicni namig
 Verjetno bi se izkazal kot kolumnist, novinar ali pa 
morda glasbenik.

Vse, kar nas zanima, vsaka izbira, vse govori o nas. 
Da bi razumeli, kaj naše izbire pomenijo, moramo o 
njih razmišljati. Posebne moči, ki smo jih našteli v 
vprašalniku, so lahko več kot domišljija. Lahko smo 
nevidni, če molčimo in poslušamo. Misli drugih ljudi 
lahko beremo, če smo sočutni in jim prisluhnemo. 
Ko gremo preko svojih pričakovanj, lahko tudi 

poletimo.
Vanja Hriberšek

Slike: Katja Gajšek
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AMERIŠKI 
KROFI

Sestavine za 6 oseb: 
• olje za cvrtje 
• testo 
• 125 ml mleka 
• 60 g masla 
• 25 g kvasa 
• 60 ml tople vode 
• 375 g moke 
• 0,5 žličke soli 
• 45 g sladkorja 
• 1 jajce 

Priprava:
Iz sestavin bomo 
pripravili od 6 do 8 
krofov.

Na kuhalnik 
pristavimo kozico in 

vanjo dodamo maslo in 
mleko. Vse skupaj počasi 
segrevamo, da se maslo 
prične topiti. Segrevamo 
toliko časa, da se maslo 
popolnoma raztopi. Nato 
kozico odstavimo in vsebino 
ohladimo. Kvas nadrobimo v 
toplo vodo in ga v njej 
raztopimo. Če uporabimo suh 
kvas, ga potresemo kar po 
moki.

Skledo, v kateri bomo 
zamesili testo, nekoliko 
segrejemo, nato pa vanjo 
presejemo moko. Dodamo 
sladkor in sol ter na sredini 
naredimo manjšo jamico. 
Jajce ubijemo v skodelico, 
ga razžvrkljamo in dodamo v 
jamico. Čezenj prelijemo 
kvas in toplo mlečno zmes.

Z rokami nato zmešamo vse 
sestavine v gladko testo. 
Med mesenjem večkrat z 
roba sklede poberemo moko 
in jo vgnetemo v testo. Če se 
testo preveč lepi, dodamo še 
malo moke. Testo gnetemo 
toliko časa, da se ne 
oprijemlje rok in sten 
posode. Nato ga oblikujemo v 
kepo in pustimo v skledi 
vzhajati na toplem od 45 do 
60 minut.

Vzhajano testo vzamemo iz 
sklede in ga na pomokani 
površini razvaljamo na 
debelino 2,5 cm. Z okroglim 
modelom premera 7,5 cm iz 
testa izrežemo kroge, z 
manjšim modelčkom pa iz 
krogov izrežemo sredine, da 
dobimo obročke.

Testene obročke položimo 
na pekač, katerega smo 
obložili s papirjem za peko. 
Pustimo vzhajati 20 minut.

Na kuhalnik pristavimo večji 
lonec, v katerem dobro 
segrejemo večjo količino 
olja. Vzhajane obročke nato 
po nekaj hkrati položimo v 
vroče olje in jih cvremo 3 do 
4 minute na vsaki strani 
(toliko, da obe strani 
enakomerno porjavita). Nato 
jih vzamemo iz olja in 
položimo na papirnate 
brisačke, da se iz njih 
odcedi čim več olja. 
Postopek ponavljamo, dokler 
ne ocvremo vseh obročkov.

Preden jih postrežemo, jih 
lahko okrasimo z 
raznobarvnimi glazurami, 
kremami za okraševanje, 
sladkorjem v prahu, 
čokoladnimi in pisanimi 
mrvicami ali čokoladno 
kremo ganache.

                                                                                            
Nina Jug, 6. a

RECEPTI

http://okusno.je/recepti/ingredients:145
http://okusno.je/recepti/ingredients:145
http://okusno.je/recepti/ingredients:130
http://okusno.je/recepti/ingredients:130
http://okusno.je/recepti/ingredients:103
http://okusno.je/recepti/ingredients:103
http://okusno.je/recepti/ingredients:90
http://okusno.je/recepti/ingredients:90
http://okusno.je/recepti/ingredients:247
http://okusno.je/recepti/ingredients:247
http://okusno.je/recepti/ingredients:174
http://okusno.je/recepti/ingredients:174
http://okusno.je/recepti/ingredients:230
http://okusno.je/recepti/ingredients:230
http://okusno.je/recepti/ingredients:222
http://okusno.je/recepti/ingredients:222
http://okusno.je/recepti/ingredients:52
http://okusno.je/recepti/ingredients:52
http://okusno.je/recept/limonina-maslena-krema-za-okrasevanje
http://okusno.je/recept/limonina-maslena-krema-za-okrasevanje
http://okusno.je/recept/cokoladna-krema-ganache
http://okusno.je/recept/cokoladna-krema-ganache
http://okusno.je/recept/cokoladna-krema-ganache
http://okusno.je/recept/cokoladna-krema-ganache
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CIMETOVI 
PIŠKOTI

Sestavine za 6 oseb
• 110 g masla 
• 230 g sladkorja 
• 0,5 žličke pecilnega 

praška 
• 1 jajce 
• 0,5 žličke vanilijevega 

ekstrakta 
• 350 g moke 
• posip 
• 6 žlic sladkorja 
• 2 žlički mletega cimeta

Priprava

            Maslo vzamemo 
iz hladilnika nekaj ur 
pred uporabo, da se 
segreje in zmehča.

V skledi zmešamo sladkor in 
pecilni prašek. Primešamo na 
koščke narezano maslo, jajce in 
vanilijev ekstrakt, nato pa še 
moko. Testo dobro pregnetemo 
in oblikujemo v kepo, ki jo 
zavijemo v plastično folijo ter 
za 1 uro shranimo v hladilniku.

Vklopimo pečico in jo 
segrejemo na 190 °C. V manjši 
skledi zmešamo sladkor in 
cimet za posip. Iz testa 
oblikujemo kroglice s 

premerom 2 cm in jih 
povaljamo v posipu.

Pekač obložimo s peki papirjem 
in po njem razporedimo 
kroglice. Pečemo jih v ogreti 
pečici od 10 do 11 minut. 
Pečene piškote preložimo na 
rešetko, da se ohladijo, nato pa 
jih razporedimo po servirnem 
krožniku in postrežemo.  

                                                                                  
Nina Jug, 6. a

RECEPTI

Da bi vedeli več:
Aževednik
Enciklopedija za punce

Velika knjiga čarovniških 
trikov 1. in 2. del

Čarobna matematika

Hitri avtomobili

Hitri vlaki

Zvezda

http://okusno.je/recepti/ingredients:103
http://okusno.je/recepti/ingredients:103
http://okusno.je/recepti/ingredients:222
http://okusno.je/recepti/ingredients:222
http://okusno.je/recepti/ingredients:162
http://okusno.je/recepti/ingredients:162
http://okusno.je/recepti/ingredients:162
http://okusno.je/recepti/ingredients:162
http://okusno.je/recepti/ingredients:52
http://okusno.je/recepti/ingredients:52
http://okusno.je/recepti/ingredients:246
http://okusno.je/recepti/ingredients:246
http://okusno.je/recepti/ingredients:246
http://okusno.je/recepti/ingredients:246
http://okusno.je/recepti/ingredients:136
http://okusno.je/recepti/ingredients:136
http://okusno.je/recepti/ingredients:222
http://okusno.je/recepti/ingredients:222
http://okusno.je/recepti/ingredients:251
http://okusno.je/recepti/ingredients:251
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SNEGULJČICA 
MALO DRUGAČE
Ko	  nas	  je	  	  ga.	  Helena	  Esih,	  mentorica	  
dramske	  skupine,	  v	  začetku	  oktobra	  
poklicala	  na	  klepet,	  nas	  je	  povabila	  v	  
dramsko	  skupino.	  Seveda	  smo	  vsi	  izbranci	  
takoj	  sprejeli	  povabilo	  in	  tako	  se	  je	  vse	  
skupaj	  začelo.

Dogovorili	  smo	  se,	  da	  bodo	  naše	  vaje	  
potekale	  vsako	  drugo	  sredo,	  ;k	  pred	  
nastopom	  pa	  kar	  vsako	  sredo.	  Na	  prvem	  
srečanju	  smo	  prejeli	  besedilo	  in	  ga	  začeli	  
pridno	  vadi;.	  Vse	  vaje	  so	  za	  nas	  zagotovo	  
nepozabne.	  Med	  njimi	  ni	  nikdar	  manjkalo	  
smeha	  ter	  dobre	  volje,	  učiteljica	  pa	  nas	  je	  
vedno	  nagradila	  z	  dobrotami.	  A	  vse	  ni	  bila	  
le	  šala,	  saj	  brez	  trdne	  volje	  ne	  bi	  uspeli.

Za	  nami	  je	  bilo	  že	  kar	  nekaj	  vaj,	  ko	  si	  jih	  je	  
prišla	  pogledat	  tudi	  naša	  izvrstna	  s;listka	  
in	  umetnica	  za	  sceno	  ga.	  Polona	  Ratajc	  
Čujež.	  Pripravila	  nam	  je	  super	  sceno	  in	  
dala	  predloge	  za	  naše	  kostume,	  ki	  so	  bili	  

kar	  
malce	  

nenavadni	  za	  takšno	  
pripoved.	  Vsi	  odtenki	  barv	  so	  se	  
prelivali	  po	  liku,	  igralci	  pa	  smo	  ga,	  kolikor	  
se	  je	  le	  dalo,	  dobro	  odigrali.

Ker	  je	  bila	  mentorica	  zadovoljna	  z	  našim	  
igranjem,	  nas	  je	  prijavila	  na	  Fes;val	  
otroških	  gledaliških	  skupin	  v	  Kulturni	  dom	  
Šentjur.	  Da	  bi	  nastopili	  brez	  treme,	  smo	  
pred	  revijo	  našo	  predstavo	  pokazali	  tudi	  
vrstnikom,	  kasneje	  pa	  še	  staršem.	  Fes;val	  
si	  je	  ogledal	  slovenski	  igralec	  g.	  Vojko	  
Belšak,	  ki	  nas	  je	  močno	  pohvalil	  in	  nam	  vlil	  
še	  več	  samozaves;.

V	  dramskem	  krožku	  smo	  to	  leto	  kot	  igralci	  
sodelovali:	  Nuša	  Vešligaj,	  Žiga	  Pinter,	  Maja	  
Hribernik,	  Jure	  Ledinšek,	  Marko	  Lorger,	  
Timi	  Ivakič,	  Kevin	  Rozman,	  Žan	  Vodopivc,	  
Zala	  Fidler,	  Zala	  Kramperšek,	  Urška	  Režen,	  
šepetalka	  Ula	  Podgoršek,	  ozvočenje	  pa	  sta	  
urejala	  Žiga	  in	  Denis	  Tojnko.

Učenci	  dramske	  skupine	  in	  mentorica	  vam	  
obljubljamo,	  da	  se	  prihodnje	  leto	  zopet	  
vidimo.

Nuša	  Vešligaj,	  8.	  b

KULTURA

GLEDALIŠČE
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RAZVEDRILOSMEH JE POL 

ZDRAVJA

OBLETNICA                                                                                                     
»Dragi, jutri je najina 
obletnica poroke. Ali 
zakoljeva prašička?« vpraša 

žena.                                                        
»Zakaj? Saj prašič ni nič 
kriv!« odgovori mož.

ZGREŠENI GOL                                   
Med evropskim prvenstvom 
srednji napadalec pravi:» Zelo 
mi je žal, da sem zgrešil 
zanesljiv gol. Najraje bi samega 
sebe brcnil v rit!«                                
Trener mu jezno odgovori:» Kar 
daj. Saj boš tako ali tako 
zgrešil!«

PRISTANEK NA SONCU                             Mujo pravi učiteljici:« Jaz bom prvi človek, ki bo pristal na Soncu!«                                                       
Učiteljica mu odvrne:» Kako?! To ja vendar ni mogoče, te bo ja zažgalo!»                          

Mujo  ji odgovori:» Brez skrbi, jaz bom pristal ponoči!«

BOŽIČEK                       Zakaj se Božiček vozi s sanmi z jelenčki?                              Ker je bencin predrag.

TAŠČINA PROTEZA                                                           
Podnevi laja, ponoči 
pa plava. Kaj je to?              

Taščina proteza.

BLONDINKA HUJŠA
Zakaj se blondinka, kadar hujša, 
maže s Prilom?
Ker je odličen v boju z maščobo.

NE BO GA V ŠOLO

V šoli poz
voni telefo

n. Glas na 

drugi strani ž
ice pravi:»

 Danes 

našega Anžeta ne b
o v šolo.«

Učiteljica vp
raša:» Kdo pa 

kliče?«
»Moj oče,« se zasliši

 na drugi 

strani sluš
alke.

SIMULANT                                   
»Doktor, simulant iz 
sobe 50 je umrl,« 
pravi sestra.                                 
»No, sedaj je pa 
resnično pretiraval,« 
odgovori zdravnik.

ZGODNJO 
KIKIRIKANJE               
Zakaj petelini tako 
zgodaj kikirikajo?                                                
Ker kasneje, ko se 
zbudijo kokoši, žal 
ne pridejo več do 
besede.

DVA POLICISTA              
                           

Zakaj vedno h
odita dva po

licista 

skupaj?
Ker  imata skupaj končano

 

osnovno šol
o.

Maja Hribernik, David Belina in Simon Huzjak, 8.a
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Moja 
odločitev 
za študij 

novinarstva sega daleč nazaj. 
Izvira iz časov, ko sem komaj 
shodila in sem lahko brez pomoči 
staršev stala pred radijskim 
sprejemnikom. Iz velikih zvočnikov 
so se širili čudovita glasba in 
raznoliki glasovi in starši 
so mi komaj pojasnili, da 
se pevci in govorci ne 
skrivajo v radijskem 
sprejemniku, temveč 
ustvarjajo v studiu.

Za novinarstvo so me 
navdušile tudi počitnice pri 
babici, kjer je radio žvrgolel od 
jutra do večera, pa trenutki pred 
spanjem, ko mi je mama prebirala 
pravljice in popoldnevi na morju, 
kjer je oče v hladu sence zaspal 
pod razgrnjenim časopisom, s 
katerim se še danes najraje 
kratkočasi. Ker sem bila tako 
zgovorna in sem sosedom v hipu 
zreferirala vse, kar se je dogajalo 
pri nas doma, se me je v naši ulici 
prijelo ime Radio Šentjur. Po 
pojasnilu staršev, da vse ni za 
vsaka ušesa, je ta radio kmalu 
nehal z oddajanjem. Seveda pa je 
odločitev za novinarski poklic v 
meni zorela tudi vsa leta osnovne 
in srednje šole, ko so me namesto 
številk mnogo bolj privlačile 

besede, knjige pa so mi odpirale 
vrata v svet. 

Življenje ljudi je vsak dan 
prepredeno s številnimi 
informacijami. Nekatere nam 
posredujejo naši starši, 
vzgojitelji, učitelji, prijatelji, 
druge pa množični mediji, ki 
omogočajo, da neko informacijo v 
istem trenutku izve več prejemnikov 
oziroma naslovnikov. Da lahko 
državljani prisluhnejo, berejo ali 
si ogledajo novico o dogodku, na 

katerem sami nismo bili 
prisotni, poskrbimo novinarji. 

Dolgoletna profesorica 
novinarstva Manca Košir je 
dejala, da je novinarjevo 
glavno orodje vprašanje, 

njegovo temeljno opravilo pa 
spraševanje. Tako novinar pridobiva 
in zbira informacije o dogodkih, 
pojavih, ki jih nato uredi in 
posreduje naslovnikom. Z 
novinarskim prispevkom jih obvešča 
o petih temeljnih vprašanjih: kdo/
kaj, kje, kdaj, zakaj in kako. Tako 
skrbi za pravico javnosti do 
obveščenosti, pri tem pa si pomaga 
z raznolikimi viri informacij, 
literaturo, svetovnim spletom in pa 
seveda z napravami, kot so 
snemalnik, fotografski aparat, 
kamera ...

Kot v kemiji velja periodni sistem, 
v umetnosti barvni krog, v 
matematiki formule, v biologiji 
znanstvena klasifikacija živih 

KO BOM VELIKA, BOM NOVINARKA!

KO BOM 
VELIKA, 
BOM...
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bitij, tudi za novinarsko delo 
veljajo pravila in smernice. 
Besedila urejamo v stalne oblike 
sporočanja, za katere so značilna 
tipična oblika in jezikovna 
sredstva. To pa ne pomeni, da je 
novinarski poklic le rutina, ki jo 
določajo gola pravila, saj je vmes 
obilica prostora za domišljijo in 
kreativnost. Gotovo tudi 
osnovnošolci poznate različne žanre 
novinarskih sporočil, kamor se 
uvrščajo vest, poročilo, reportaža, 
intervju, portret, komentar, 
kolumna ... 

Delo novinarjev po vsem svetu 
usmerjajo novinarski kodeksi, ki so 
lahko sprejeti na ravni novinarskih 
organizacij ali na ravni 
posameznega medija. V Sloveniji 
ustvarjalcem medijskih vsebin 
splošne etične standarde določa 
Kodeks novinarjev Slovenije. Kodeks 
izhaja iz pravice do izražanja in 
pravice do informacij javnega 
značaja kot temeljnih človekovih 
pravic in svoboščin, ki jih 
zagotavljajo ustava in mednarodni 
dokumenti s področja varstva 
človekovih pravic. 

Pri svojem delu skušamo biti 
novinarji čim bolj nepristranski, 
sledimo idealu objektivnosti, 
zaradi česar je naše delo pri 
poslušalcih, bralcih ali gledalcih 
razumljeno kot verodostojno. 
Skrbimo, da so dejstva ločena od 
mnenj ter da poročamo uravnoteženo. 
To pomeni, da  damo besedo 
različnim sogovornikom, katerih 
mnenja so različna, morda tudi 
nasprotna. Naša naloga ni, da 

sodimo o ljudeh in njihovih 
dejanjih. Naša naloga je, da čim 
bolj enakovredno predstavimo 
različne vpletene strani, sodbo pa 
prepustimo javnosti ali celo 
pristojnim organom.

Kot vsak drug poklic ima tudi 
novinarski poklic pozitivne in 
negativne plati. Gotovo to ni 
poklic, kjer bi delovni čas potekal 
od ene do druge ure, temveč je 
vezan na aktualno dogajanje, ki 
lahko poteka tudi pozno zvečer ali 
se zgodi popolnoma nepričakovano. 
Novinarji moramo poznati več 
področij hkrati in spretno krmariti 
med njimi, delo je dinamično in 
raznoliko. Medtem ko včasih 
poročamo iz dolgočasnih sej, lahko 
drugič predstavljamo različne 
poglede na številne pereče teme ali 
spoznavamo mlade kreatorje, 
izvrstne kuharje, najhitrejše 
športnike, pridne kmetovalce, 
nadarjene kulturnike in ljudi, ki 
so kljub oviram z lastno voljo in 
vztrajnostjo v življenju dosegli 
marsikaj. In to je zame najlepši 
del mojega poklica.

Tina 
Vengust
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PRED	  VELIKONOČNIMI	  PRAZNIKI	  JE	  ČAS,	  KO	  KRASIMO	  
SVOJE	  DOMOVE.	  DA	  BI	  NEKAJ	  TEGA	  VZDUŠJA	  
PRIČARALI	  TUDI	  V	  ŠOLI,	  SMO	  V	  ČETRTEK,	  29.3.2012,	  
IZVEDLI	  VELIKONOČNO	  DELAVNICO	  S	  STARŠI	  IN	  UČENCI	  

1.	  B	  RAZREDA.	  NA	  TA	  DOGODEK	  SMO	  SE	  PRIPRAVLJALI	  
KAR	  NEKAJ	  ČASA,	  SAJ	  SMO	  ŽE	  PRI	  LIKOVNI	  VZGOJI	  OBLIKOVALI	  PIŠČANČKE	  IZ	  SLANEGA	  TESTA,	  
UČENCI	  SO	  PRINAŠALI	  IZPIHANA	  JAJCA	  IN	  JAJČNE	  LUPINICE.	  SKUPAJ	  SMO	  ZBIRALI	  ZELENJE:	  
PUŠPAN,	  BRŠLJAN,	  VRBOVE	  IN	  LESKOVE	  VEJE,	  MAH,	  CVETOČE	  VEJE	  FORZICIJE,	  DREN,	  GLOG,	  
BODIKO,	  LOVORJEVE	  VEJE	  IN	  STARO	  TRTO.
DRUŽENJE	  V	  SPROŠČENEM	  VZDUŠJU	  SE	  JE	  LAHKO	  PRIČELO.	  DELO	  JE	  POTEKALO	  V	  TREH	  
KOTIČKIH.	  V	  PRVEM	  KOTIČKU	  SO	  IZDELOVALI	  BUTARE,	  V	  DRUGEM	  VELIKONOČNE	  
ARANŽMAJE,	  V	  TRETJEM	  SO	  Z	  RAZLIČNIMI	  TEHNIKAMI	  KRASILI	  JAJČKA.
UČENCI	  SO	  BILI	  NAD	  DELOM	  ZELO	  NAVDUŠENI.	  Z	  VELIKO	  VNEMO	  SO	  KRASILI	  JAJČKA,	  IZBIRALI	  
IN	  PRINAŠALI	  POTREBEN	  MATERIAL	  K	  MIZI,	  DRŽALI	  SVOJE	  PIŠČANČKE.
PREŠERNI	  NASMEHI	  OTROK	  OB	  POGLEDU	  NA	  KONČNE	  IZDELKE	  SO	  POVEDALI	  VSE.	  STARŠI	  PA	  
SO	  BILI	  VESELI	  IN	  ZADOVOLJNI,	  DA	  SO	  SI	  V	  VSAKODNEVNEM	  HITENJU	  VZELI	  ČAS	  ZA	  
USTVARJALNO	  PREŽIVETO	  URICO	  S	  SVOJIM	  OTROKOM.

TANJA	  FIRER

VELIKONOČNA DELAVNICA 
V 1.B RAZREDU

BILO JE NEKOČ ...

Učenci 1. a razreda so v mesecu februarju spoznavali 

življenje naših babic in dedkov. V učilnici so pripravili 

zanimivo razstavo starih predmetov in narisali prave 

umetnine. 
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MOJA MAMICA
ZA	  MOJO	  DRAGO	  MAMICO
PIŠEM	  TOLE	  PESMICO.

LEPA	  JE	  KOT	  MAVRICA,
DIŠEČA	  KAKOR	  ROŽICA.

PRIDNA	  KAKOR	  MRAVLJICA,
VESELA	  KAKOR	  PTIČICA.

ZLATA	  JE	  KOT	  ZVEZDICA
IN	  DOBRA	  KAKOR	  MAMICA.

ONA	  JE	  MOJ	  SONČEK	  ZLAT,
ZATO	  ZELO	  IMAM	  JO	  RAD.

UČENCI	  1.	  A	  RAZREDA
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Pravljica je nekaj lepega, 
domišljijskega. V pravljicah 
je konec vedno srečen. Ko 

bereš pravljico, si tudi sam 
želiš biti v njej. V pravljicah je 

svet veliko lepši kot pa je v resnici.
Tjaša Veličkovič,  8. b

Je	  ena	  redkih	  profesionalnih	  slovenskih	  pripovedovalk,	  
avtorica	  mnogih	  del	  za	  mladino,	  zbirateljica	  in	  zapisovalka	  
ljudskih	  pravljic.	  Deluje	  kot	  samostojna	  umetnica.

V	  šolski	  knjižnici	  je	  učencem	  na	  dveh	  srečanjih	  prikazala	  
svoj	  navdih	  za	  pesmice,	  pravljice	  in	  uganke,	  večjim	  otrokom	  
pa	  povedala	  nekaj	  pripovedi	  različnih	  narodov.
Skupna	  ugotovitev	  je	  bila,	  da	  za	  pravljice	  nismo	  nikoli	  
preveliki,	  še	  posebej	  ob	  tako	  doživetem,	  čarobno	  
zamaknjenem	  	  glasu	  umetnice.
Sporočila	  pravljic	  pa	  so	  časovno	  neomejena,	  krajevno	  
neopredeljena	  in	  ker	  na	  koncu	  prevlada	  dobro,	  smo	  srečni	  
vsi	  …

Darinka	  Žekar

AnjA Štefan na OŠ Hruševec
	  2. april je svetovni dan mladinske književnosti, na 
OŠ Hruševec pa je bil praznik za vse bralce v 
sredo, 4. aprila 2012, ko nas je obiskala 
pisateljica, pesnica in pravljičarka 
ANJA ŠTEFAN.

Gostja nam je v Kroniko Bralne značke 
zapisala:

Začne se z nekoč,

godi se nekje

in bolj ko poslušaš,

več ti pove …

Lepo smo se imeli, jaz in – kot se mi zdi 
-  tudi vi. 

Še takih srečanj si želim, 

Anja Štefan

Naši učenci pa so v 
pripravah na srečanje z njo 

zapisovali svoja razmišljanja 
o pravljicah:

Pravljice so vir domišljije, v domišljiji pa ni ovir. S 
pravljicami je svet lepši in ga tako tudi lažje razumemo. 
Pravljice predstavljajo svet, ki ga ustvarjamo sami.

Nika Belina, 7. b 

Pravljica je nekaj magičnega, ko se otrok prelevi v 
pravljičnega junaka in vživi v zgodbo. Pravljica je 
prostor, kjer otroci odkrivajo neznane in nove stvari, 
kjer je njihova domišljija neskončna in kjer je polno 
vznemirjenja in pričakovanja. Je tisti šepetajoč glas, ki 
mi pravi: »Preberi me in začelo se bo potovanje v 
prečudovito in neskončno deželo …«

Je prijateljica otrok in njihova učiteljica. 

Kaja Pevec, 8. a

Ko pomislim na pravljico, se v meni znova prebudi 
otroštvo. Velikokrat si zaželim, da bi, kot nekoč, legla in 
bi mi starši prebirali pravljice, ki so mi velikokrat 
polepšale otroške dni.

Še vedno pridejo trenutki, ko v roke vzamem pravljico in 
jo znova preberem. 

Nuša Vešligaj, 8. b
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Novo v šolski knjižnici
Za tretje triletje:
Ljubi, ne ljubi 
Trinajst razlogov 
Razbita juha 
Revolver 
Uničimo jo 
Punčka iz smetnjaka

F LL
V soboto, 28. 1. 2012, se je 
na naši šoli odvijalo 1. državno 
tekmovanje FLL (First Lego 
League) v Sloveniji.

Že precej zgodaj zjutraj se je 
na naši šoli zbralo 14 ekip iz 
Slovenije ter dve iz tujine – ena 
iz Hrvaške, druga pa iz Črne 
gore. Vsi člani so nervozno 
popravljali in pripravljali še 
zadnje malenkosti za 

tekmovanje, ki je potekalo v 
treh delih. V prvem delu 
tekmovanja je vsaka ekipa 
sestavila robotka in ga 
sprogramirala tako, da je 
opravljal že vnaprej določene 
naloge. Drugi del je bil projekt, 
pri katerem si je ekipa zadala 
problem glede zdrave prehrane 
in ga poskušala inovativno 
razrešiti. Vse to je morala 
predstaviti sodnikom, ki so 
nato ekipi zastavili še nekaj 
vprašanj. Tretji del je bil 
tehnični intervju, pri katerem 

sta sodnika preverila robotka 
in ekipo povprašala o izdelavi le 
- tega.

Tekmovanje je bilo zelo zabavno 
in poučno. Nikoli si ne bi mislila, 
da bom kdaj znala 
sprogramirati robotka in se pri 
tem še zabavati. Na žalost 
nismo zmagali, vendar pa je bilo 
tekmovanje čudovita izkušnja, 
ki je nihče od nas ne bo pozabil.

Nina Muškotelc, 9. a

ZGODBA O KAZNJENCU, KI JE BIL IZVRSTEN LOGIK

Kaznjencu pod vislicami rečejo:
“Povej izjavo. Če bo pravilna, boš obešen.  Če bo nepravilna, boš 
ustreljen.”

Tvoja naloga je, da ugotoviš, kaj je rekel kaznjenec, da je preživel.

Podpisan odgovor oddaj v skrinjico z napisom NAGRADNA LOGIČNA NALOGA. Skrinjico 
najdeš v šolski knjižnici. Med pravilnimi odgovori bomo z žrebom določili nagrajenca.

Mateja R. Ulaga

Nagradna 
logična naloga



28

Zdravo	  Živa!	  Mi	  lahko	  poveš,	  kdaj	  si	  pričela	  s	  
plavanjem?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Plava;	  sem	  se	  naučila	  že	  pri	  pe;h	  le;h;	  tako	  mi	  je	  
bilo	  všeč,	  da	  sem	  že	  v	  1.	  razredu	  pričela	  s	  treningi.

Ali	  imaš	  kakšnega	  vzornika	  in	  kdo	  je	  to?

Moj	  vzornik	  je	  Peter	  Mankoč,	  saj	  je	  zelo	  uspešen	  
slovenski	  plavalec	  in	  je	  dosegel	  že	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vrsto	  
odličnih	  rezultatov.	  Imam	  celo	  njegovo	  plavalno	  
kapo,	  na	  kar	  sem	  zelo	  ponosna.

V	  katerem	  plavalnem	  klubu	  treniraš	  in	  kdo	  je	  tvoj	  
trener?

Treniram	  v	  plavalnem	  klubu	  Posejdon,	  moja	  
trenerka	  pa	  je	  Petra	  Žnidaršič,	  ki	  me	  vedno	  spodbuja	  
pri	  treningih	  in	  na	  tekmah.

V	  katerih	  kategorijah	  tekmuješ?

Tekmujem	  v	  kravlu,	  delfinu	  ter	  hrbtnem	  in	  prsnem	  
plavanju.

Kolikokrat	  na	  teden	  imaš	  trening	  in	  kako	  le-‐ta	  
poteka?

Trening	  imam	  med	  tednom	  vsak	  dan,	  med	  vikendi	  
pa	  so	  velikokrat	  tekme.	  Trening	  poteka	  tako,	  da	  
imam	  najprej	  suhi	  trening	  (ogrevanje),	  nato	  se	  
pripravim	  za	  plavanje,	  se	  dodobra	  ogrejem	  v	  vodi,	  
potem	  pa	  plavam	  različne	  discipline	  in	  vse	  skupaj	  
traja	  dobri	  dve	  uri.

Kakšno	  je	  vzdušje	  na	  tekmah?	  Ali	  si	  kaj	  vznemirjena	  
in	  imaš	  tremo?

Na	  tekmah	  je	  čudovito.	  	  Na	  
startu	  se	  skoncentriram	  in	  
umirim,	  saj	  je	  to	  potrebno,	  da	  
dosežem	  	  dobre	  	  rezultate.	  Med	  
samim	  plavanjem	  pa	  moram	  še	  šte;	  preplavane	  
dolžine.

	  	  	  	  	  	  Včasih	  se	  med	  samo	  tekmo	  pripe;	  tudi	  
nepričakovano	  presenečenje.	  Tako	  sem	  enkrat	  
skoraj	  izgubila	  plavalna	  očala,	  drugič	  pa	  so	  se	  mi	  
strgala,	  a	  kljub	  vsemu	  sem	  ostala	  zbrana	  in	  
osredotočena	  na	  zmago.	  

Vemo,	  da	  si	  odlična	  plavalka.	  Na	  kateri	  dosežek	  si	  
najbolj	  ponosna?

Najbolj	  sem	  ponosna	  na	  1.	  mesto	  v	  kravlu	  na	  
Mariničevem	  memorialu	  leta	  2010.

	  	  	  	  	  	  Na	  2.	  mednarodnem	  plavalnem	  mi;ngu	  v	  
Mariboru	  pa	  sem	  leta	  2008	  prejela	  svoji	  prvi	  dve	  
medalji	  -‐	  zlato	  in	  srebrno.

Kako	  usklajuješ	  šolsko	  delo	  s	  treningi?

Domačo	  nalogo	  zmeraj	  naredim	  pred	  treningom,	  
tako	  da	  lahko	  po	  treningu	  še	  ponovim	  snov	  za	  
naslednji	  šolski	  dan.	  Menim,	  da	  mi	  treningi	  ne	  
škodujejo,	  prej	  koris;jo,	  saj	  si	  tako	  še	  bolje	  
organiziram	  svoj	  čas.

Kaj	  poleg	  plavanja	  še	  počneš	  v	  prostem	  času?	  

Zelo	  rada	  kolesarim,	  igram	  računalniške	  igrice,	  
plešem,	  pojem	  in	  se	  ukvarjam	  s	  svojo	  psičko	  Taro.

Ali	  si	  s	  svojimi	  uspehi	  navdušila	  še	  koga	  za	  to	  zvrst	  
športa?

Ja,	  navdušila	  sem	  svojega	  bratca	  Lana.	  Sedaj	  tudi	  on	  
trenira	  plavanje	  pri	  istem	  klubu	  kot	  jaz.

Zahvaljujem se ti za intervju ter ti želim še veliko 
športnih uspehov!

                                                                                                            
Ana Velenšek, 8. a

INTERVJU Z 
ŽIVO KUMER

ŠPORT
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POHOD
»Hvala za prijatelje iz Petrovč!« še danes 
velikokrat slišim in si pri tem mislim, da je 
dobro, da so prišli. Brez njih bi najverjetneje 
kje zašli oz. bi »zmrznili«, medtem ko bi 
čakali na uradni start. 

Ko smo prispeli na našo izhodiščno točko, 
smo bili malce razočarani, saj smo do 
uradnega starta morali počakati kar debelo uro.  
Vendar smo po kratkem posvetu z gospo Claudio in 
Marijo sklenili, da se na pot odpravimo kar sami, in sicer 
pod »vodstvom«  Petrovčanov, ki so pravi »hribolazci«. 

Med potjo, ki je bila vse prej kot zahtevna, smo »pobirali 
zajčke«(da nismo bili na cilju lačni), se smejali, opazovali 

okolico (kolikor nam je pač to dopuščalo močno 
sneženje) ter se pogovarjali o tisoč in eni stvari. 

Po dobri uri hoje smo prispeli na cilj, na kočo na 
USKOVNICI. Tam smo imeli krajši počitek, kjer 
smo se ogreli ter se okrepili, da smo zmogli še 

našo pot nazaj. Po počitku smo se začeli 
vračati. Na cilju sta naš že pričakali gospe Claudia 

in Marija, ki sta komaj čakali, da jima začnemo 
poročati, kaj vse smo doživeli na naši poti.  Po izčrpnem 
poročanju smo se odpravili na avtobus, na katerem so 
nas že čakali malce utrujeni smučarji.

16. ŠOLSKI POKLJUŠKI MARATON

Vremenska napoved za Slovenijo za soboto, 4. 2. 2012: 
Ponoči bo precej jasno, burja na Primorskem se bo še 
okrepila. Že zjutraj bo možno opaziti prve snežinke, ki se 
bodo do večera okrepile in razširile nad vso Slovenijo. 
Najnižje jutranje temperature bodo od -5°C pa vse do 
-20°C. Čez dan se bodo temperature malce dvignile, 
vendar ne bodo presegle -4°C. 
Vse so nas presenetile te, vse prej kot prijetne napovedi 
za soboto, 4. 2. 2012. Verjetno smo bili vsi v dilemi: iti ali 
ne? Poklicati gospo Claudio ali ne? Mnogi so obupali, 

vendar so obljubili, da 
naslednjič zagotovo pridejo. 
Nekateri  pa se nismo 
ustrašili napovedi in smo si 
rekli: »Zakaj pa ne bi poskusili 
nekaj novega?«  

Zbrali smo se okoli 6.00 ure zjutraj ter se nato z 
avtobusom odpeljali do Pokljuke. Naša prva postaja je bila 
pri hotelu Šport, kjer so se naše poti tudi ločile; eni so 
ostali tam, se smučali do onemoglosti, drugi pa so odšli 
še malce naprej ter se nato podali na pohod. 

ŠPORT
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SMUČANJE
Smučarji smo takoj odšli v akcijo! Še preden je avtobus 
odpeljal pohodnike do njihove startne točke, smo se že 
nekajkrat spustili po progi ob hotelu Šport. Kasneje 
smo se smučali tudi po progi Jelka. Na tej progi smo 
smučali dlje časa, saj je bila manj ledena in bolj skrita 
pred močnim vetrom kot proga ob hotelu. V že prej 
omenjenem hotelu smo se večkrat tudi pogreli ob 
skodelici vroče čokolade oz. čaja. Po končanem 
smučanju pa smo si tam tudi privoščili topel obrok, 
nekateri pa tudi kos odlične torte. Po končanem obroku 
smo se prijetno utrujeni odpravili na avtobus, ki nas je 
že čakal.

Tudi na smučišču nismo bili brez varuha, na katerega 
smo se lahko obrnili, če smo potrebovali 

pomoč. Poleg prijateljev 
sta bila z nami še 

učitelja Vilijem 
Škornik ter  Andrej 
Pur.

Ko smo se vsi zopet zbrali na avtobusu, je gospa Claudia 
razdelila zlate medalje za hrabrost ter nagrade za 
»posebne dosežke«.  Kljub manjšim nevšečnostim 
(pozabljivost- na smučišču so ostale smuči, bord ter 
nahrbtnik …) smo varno in ob predvidenem času prispeli 
na naš cilj pred OŠ Hruševec. Tam so nas že čakali 
starši, ki so željno pričakovali, da jim sporočimo, kaj 
lepega in razburljivega smo doživeli na našem prvem 
maratonu, na katerem letos nismo imeli sreče  -  oviralo 
nas je vreme, pa še za čokolado velikanko (7 kg) nismo 
bili izžrebani . Je pa zato OŠ Hruševec dobila paket 
smuči za tek.

Vendar kljub temu nismo izgubili volje, da se naslednje 
leto zopet udeležimo srečanja, vendar takrat v večjem 
številu.

Nina Muškotelc, 9. a in Maja Muškotelc, dijakinja  (bivša 
učenka OŠ Hruševec Šentjur)ŠPORT
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Otroka je treba  že v 
zgodnji  mladosti usmerjati  
glede  odnosa  do  športa 
in telesne aktivnosti. Na 
vaši šoli vam to odlično 
uspeva. Kar malo je takšnih 
šol v Sloveniji. Že  zelo 
zgodaj se učenci  seznanijo 
z vsemi  zvrstmi  športa  in  
se  z  veseljem  vključujejo.  
Moj sin se zelo  rad  
udeleži  vseh  vrst  športnih  
aktivnosti, ki jih ponujate, 
od ŠPF-ja, med  dvema 
ognjema, šaha, obiska 
telovadnice med 
počitnicami … Zelo rad se 

udeleži tudi 
tekmovanj 
vseh vrst. 
Všeč mi je, 
ker na 
tekmovanja učence 
pripravljate in nato 
dosežejo tudi vidne 
rezultate, na kar smo 
ponosni mi kot starši, 
učenci kot tekmovalci in ne 
nazadnje vi kot mentorji. Le 
tako naprej!

Katarina Obreza, mama 
drugošolca Roka

PRISPEVKI 
STARŠEV

ŠPORT NA VAŠI ŠOLI

Šport v šoli je dobra 
priložnost za druženje ter 
medsebojno povezovanje 
učiteljev, učencev in staršev. 
Na OŠ Hruševec Šentjur se 
poleg šolskih športnih 
tekmovanj izvaja tudi veliko 
interesnih dejavnosti, kar 
omogoča našim otrokom 
udejstvovanje na različnih 
področjih (ŠPF, med dvema 
ognjema, ples, šah ...). 
Namen teh programov je 
učence motivirati za gibanje, 

predvsem pa v njih vzbuditi 
željo, potrebo in navado po 
športni igrivosti v vseh 
starostnih obdobjih. 
Sodobni način življenja 
namreč zahteva, da moramo 
vsi nameniti več pozornosti 
gibanju in ukvarjanju s 
športom. Delo z mladimi na 
področju športa je 
izjemnega pomena, pomeni 
vzgajati mladega človeka za 
življenje s športom. Z 
omenjenimi športnimi 

programi učenci razvijajo 
gibalne sposobnosti, 
pridobivajo nova športna 
znanja in spoštovanje do 
»fair playa«, ki je v športu 
bistvenega pomena. Želim, 
da je šola še naprej aktivna 
na športnem področju in da 
ji uspe v svoje sredine 
vključiti čim več učencev.

 Alenka Stojan, mama 
tretješolke Tjaše 

FAIR PLAY
Fair play ne pomeni  le upoštevanje pravil, ki veljajo 
v določeni  športni panogi. To je način, kako 
športnik pošteno igra, gledalec kulturno navija, 
sodnik pravično sodi, trener spoštljivo vodi … Fair 
play pomeni dostojanstveno prenašanje poraza in 
zmage, spoštljiv in prijateljski odnos do tekmecev, 
trenerjev, sodnikov in organizatorjev. Je 
spodbujanje manj sposobnih, uživanje v  uspešnih 
potezah ter primeren odnos do drugih zunaj igrišča.

Jurij Kovačič, 4. a

ALI JE ŠAH ŠPORT?

Ali ste se kdaj vprašali, če šah sodi pod športne 
dejavnosti? V javnosti so glede tega mnenja zelo 
razdvojena. Šport zahteva gibalno dejavnost, kar pa za 
šah ne moremo trditi. Prištevajo ga med miselne 
namizne igre. 
A nekaj je zagotovo. Na naši šoli je vsaka odigrana 
partija šaha prava akcija tako in drugače. Krožek je 
od svojega pričetka več kot uspešen. Vodi ga učitelj David Plevnik, ki 
je svoje varovance tako dobro uvedel v igro, da je nemalokrat poraženec 
on. Pridi in se preizkusi tudi ti!
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ONE DIRECTION

One direction is a 
British-Irish boy 
band. It has 5 
members: Louis 
Tomlinson, Zayn 
Malik, Liam Payne, 
Niall Horan and Harry 
Styles. Their  first 
single What makes you 
beautiful was a great 
hit. In 2011 they 
released their first 
album Up all night.  
What makes you 
beautiful won the Best 
British single in 2012.

!
Members

Louis Tomlinson

Louis William Tomlinson is the oldest 
member of this boyband. He was born on 

24 December 1991 in Doncaster. His song 
for the first audition was Hey There Delilah. 

Louis lives in North London. He has a 
girlfriend, too. Her name is Eleanor Calder. 

He is the funniest member. !

Zayn Malik

Zayn Javadd Malik was born on 12 January 
1993 in Bradford. His mum is from England 

and his dad is from Pakistan. He dated 
Rebecca Ferguson.  He is single now. Zayn 
has seven tattoos - his grandfather's name 

in Arabic on his chest, a Yin - Yang sign on his 
left wrist, a symbol on his stomach, a picture of 

crossed fingers on his forearm, a “born lucky” symbol, a silver fern on his 
neck and an inscription across his collarbone.

!

Liam Payne

Liam James Payne was born on 29 
August 1993 in Wolverhampton. He 
auditioned on X-factor when he was 

fourteen, but Simon Cowell thought it was 
too early for him. Two years later 
he was back and he sang a song Cry 

me a river. He is in a relationship with a 
dancer Danielle Peazer. He has a strange fear of spoons.

!

Niall Horan

Niall James Horan 
was born on 13 

September 1993 in 
Mullingar. He is an 

Irish boy. His 
parents got divorced when he was only five years 

old.  He is single. He is lefthanded.!

Harry Styles
Harry Edward Styles was born 

on 1 February 1994 in 
Evesham. He was seven when 
his parents got divorced. He 
dated English TV presenter 
Caroline Flack. She is fifteen 
years older than Harry, but 

Harry loves older girls. 

Karmen Cverle, 9. a
!

http://en.wikipedia.org/wiki/Arabic
http://en.wikipedia.org/wiki/Arabic
http://en.wikipedia.org/wiki/Yin_Yang
http://en.wikipedia.org/wiki/Yin_Yang
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Berufe in der 9. Klasse

Was willst du werden? Und warum?

Ich will Managerin von Harry 
Styles und Louis Tomlinson 
werden, weil ich die Arbeit 
mag.

    Klara Hribernik, 9. b
Ich will Reiseführerin werden, 
weil ich das interessant finde 
und weil ich reisen 
möchte. 

Oleksandra Tahanska, 9. a

Ich will Ärztin 
werden, weil ich 
die Arbeit 
interessant ist.
Tjaša Kovačič, 9. b

Ich will Juristin werden, weil die 
Arbeit gut bezahlt ist.

Špela Škorjanc, 9. b

Ich will Ärztin werden, weil ich 
den Leuten helfen will.

Gloria Šarlah 9. a und Ana 
Pipinič, 9. b

Ich will Ärztin 
werden, weil die 
Arbeit gut bezahlt 
ist.
Teja Štrempfel, 9. a

Ich will 
Krankenpflegerin 
werden, weil ich den 
Leuten helfen will.

Ana Vengust, 9. a

Meine Schule
Ich stelle jetzt meine Schule 
vor. Meine Schule heißt OŠ 
Hruševec. Die Schule ist in 
Šentjur. In meiner Klasse 
sind 21 Schüler. Wir sind 9 
Mädchen und 11 Jungen. 
Meine Klassenlehrerin heißt 
Marija Vok Lipovšek. Der 
Unterricht beginnt um 7 Uhr 

40 Minuten. Der Unterricht 
endet um 12 Uhr. Ich habe 
fünf, sechs oder sieben 
Stunden Unterricht täglich. 
Mein Lieblingsschulfach ist 
Naturwissenschaft. Wir 
haben es dreimal in der 
Woche. Am Dienstag in der 
ersten Stunde, am 
Donnerstag in der ersten 
Stunde und am Freitag in 
der ersten Stunde. Ich 

denke, dass unsere Schule 
ziemlich gut ist.

Lora Šarlah, 7. a

Ich will Fußballspielerin 
werden, weil ich Christiano 
Ronaldo bin.
Tjaša Zidanšek, 9. b

5 MINUT ZA 
JEZIKE
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HOW TO STAY HEALTHY
We only have one body so we have to look after it. If 
we have a healthy life, we'll live long. We should 
take a lot  of exercise, eat food full of vitamins and 
minerals, and drink loads of water.

Watching TV all day  and sitting at the computer isn't 
healthy at all. We should go for a walk with our 
friends or ride a bike together; in other words, meet 
and talk for real, not just communicate through 
internet pages and phones. People who take exercise 
are healthier and more relaxed.

Food is important, too. We have to eat breakfast in 
the morning because it gives us energy to start the 
day. We should avoid junk food; it fills us up, but it 
doesn't contain vitamins and minerals that our body 
needs. We are growing right  now and that's why we 
need them in our diet.

We should also take care of our skin. How we look 
on the outside often reflects our inside. When we 
sunbathe, we have to use creams to protect our skin. 
Nowadays skin cancer is a very common illness and 
it's spreading faster than even before.

Smoking is another thing that can be very  dangerous. 
Once you start, you get addicted and therefore it's 
hard to give it up. Smoking often leads into even 
more dangerous problems, like drugs. Both cause 
cancer, so it's better not to start in the first place.

For teenagers it's very important to drink a lot of 
water, too. We should drink 2-3 litres of water per 
day. It washes our body, cleans the bad things and 
also cleans our skin. That is why more water means 
fewer spots – bingo!

If we want to live a happy and long life, we have to 
stay healthy and take care of our bodies.

                                                                                                                       

Maja Gračner, 
9.b

MY FUTURE
My plan for the future is to go to America and marry 
the president of the USA. But if that doesn't turn out as 
I want, I have another trick up my sleeve.

The first thing that I'm going to do is to get as much 
education as I can because I want to have a bright 
future ahead of me. When I finish medical school, I will 
work as an apprentice at a hospital. Though it will be 
difficult, I will try my best. I will get an apartment, have 
some boyfriends, I will probably have a roomie and we 
will share secrets with each other. Then, when I have all 
the skills of a true doctor, I will apply for a job. I chose 
medicine because I like exploring human body. It's a very 
hard topic, but I like it so much. After becoming a great 
doctor, I will start travelling. I want to see all the world's 
amusing cultures and breathtaking buildings. I really 
wonder if I will meet a hot boy on my way to France. 

But if I don't, I’ll be happy with whoever I am going to 
end up with. 

I plan to have two cute daughters when I'm about 35. 
They will be approximately two years apart. I will teach 
them how to be responsible. When the girls grow up and 
get married, I will travel the world again with my 
husband.

I hope my life will be very exciting and full of adventures. 
I want to make a bucket list, so I will know what I 
haven't done.

Eventually, I think I will get a divorce. It will probably be 
hard, but if I'm not happy, I will let my husband know.

When I get old, I hope I will still be filled with energy and 
life. When I die, I want my family to spread my ashes.

Teja Štrempfel, 9. a
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KITAJSKI HOROSKOP
Kitajska ima zelo staro ter visoko razvito kulturo in tradicijo. V tisočletjih obstoja so razvili kitajski horoskop, ki ugotavlja 
dobre in slabe lastnosti ljudi, prebiramo pa ga zato, da bi se spoznali in oplemenitili svoja dejanja.  Letos je leto ZMAJA, 
leto mirnih otrok in pozitivnih spoznanj. Zmaj je edina mitološka žival v kitajskem horoskopu. Simbolizira moč, energijo in 

bogastvo.
PODGANA

Človek, rojen v letu podgane, je prijazen, 
delaven in varčen. Je privlačen in na prvi 
pogled zadržan. Vesel je in družaben ter 
ima veliko prijateljev. Je izredno bister. 

Ženska, rojena v znamenju podgane, je 
skromna in varčna in za svojo družino bi storila 

vse. Podgane so izredno podjetne. Uspešne so lahko v 
vsakem poklicu, saj se hitro prilagajajo in obvladujejo težave. 
Zelo so navezane na otroke in starše, družina jim pomeni 

največ.
Leto zmaja bo izredno uspešno leto na poslovnem in 

romantičnem področju.
BIVOL

Ljudje, rojeni v znamenju bivola, so mirni in 
zanesljivi. Lahko so trmasti in imajo 

pogosto predsodke. Pošteni so in predvsem 
znajo dobro poslušati. So potrpežljivi 

delavci, ki trdo delajo, s tem pa si zaslužijo 
vodilne položaje. Bivoli so izredno inteligentni, kar pa 

je težko opaziti, saj so zaprti sami vase in molčeči. 
Spoštujejo tradicijo in so izredno sistematični. V 

ljubezenskih zadevah so obupno naivni. Ženske, rojene v 
bivolu, so urejene in točne, delovne ter poštene. So idealne 
žene. Neprijetna značilnost bivola pa je njihova dolgotrajna 

zamerljivost.
Leto zmaja bo leto z mnogimi spremembami in zapleti.

TIGER
Tiger je simbol moči in strasti. Ima 

uporen in nepredvidljiv značaj, ki vzbuja 
strah in spoštovanje. Je neustrašen in 

navdušen borec. Ljudje, rojeni v 
znamenju tigra, so impulzivni, živahni, radi 

so v središču dogajanja. Vedno so 
pripravljeni za akcijo, pa naj bo ta kakršnakoli. Radi imajo 

otroke, živali, glasbo, skratka vse, kar pritegne njihovo 
pozornost. Tigri so topli, rahločutni in simpatični, a po drugi 
strani spet trmasti in sebični. Ženska, rojena v znamenju 

tigra, je vznemirljiva in živahna, svobodomiselna, rada ugaja in 
je osupljiva.

Leto zmaja ne bo nič kaj prijetno leto; ločitev ali težave 
v ljubezni.

MAČKA
Mačka je eno najbolj srečnih znamenj v 

kitajskem zodiaku. Mačka naj bi bila 
simbol dolgega življenja. Mačke so 

prikupne, mirne, čiste in prijazne. Dovzetne 
so za lepoto in uživajo v mirnem in skladnem okolju. Imajo 

močno voljo in veliko samozavesti. So umetniško nadarjene, 
posebno pa blestijo na področju prava in politike. Kar se tiče 
denarja, imajo mačke zmeraj  srečo in uspeh v poslovanju. 
Ženska mačka je obzirna, razumevajoča, imenitna sodelavka 

in sogovornica. Je topla, sproščena in nabita z energijo.
Leto zmaja bo srečno leto, a zelo delovno - tako doma kot v 

službi.
ZMAJ

To znamenje simbolizira vladarja in moč. Je pravo 
skladišče energije. Njegova navdušenost in želje 
so kot goreči plameni, ki bruhajo iz velikega gobca. 

Zmaj je sposoben velikih dosežkov, če se le zna 
obrzdati. Zmaji so močni, odločni, aktivni  in sovražijo 

ležanje in brezdelje. Vedno so dejavni in pripravljeni povedati, 
kar vam gre. Ne poznajo poraza in kadar so prepričani v svoj 
prav, ne bodo popustili niti za milimeter. Zmaj je odkrit in se ne 
pretvarja. Ženska, rojena v znamenju zmaja, je odločna borka 
za ženske pravice.

Leto zmaja bo zelo dobro leto. Obeta se 
napredovanje na delovnem mestu.

KAČA
Osebe, rojene v letu kače, so spretni 
finančniki, misleci, vedno so vljudni in 

obvladajo retoriko. Zanašajo se predvsem 
na lastno presojo. Podobno kot zmaj, je tudi 
kača znamenje akcije. Lahko so neusmiljeni, kadar skušajo 
doseči zastavljen cilj, drugače pa so radodarni in pripravljeni 

pomagati. V odnosih z drugimi ljudmi so zahtevni in ne 
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odpuščajo napak. Ko se jim enkrat zameriš, se bodo do vas 
vedno vedli nezaupljivo in sumničavo. Ženska, rojena v letu 

kače, premore hladno lepoto, je samozavestna in zbrana.
Leto zmaja bo težko leto, polno obrekovanja.

KONJ
Ljudje, rojeni v letu konja, so veseli, 

družabni in priljubljeni ljudje. So 
zgovorni in dojemljivi, včasih pa tudi 

trmasti, saj imajo ognjevit temperament. 
Pri svojih odločitvah so hitri, ne obotavljajo 

se. Odlično se znajdejo na poslovnem področju, prav tako tudi 
v ljubezni. Po svoji naravi so precej egocentrični, hočejo, da bi 
se vse vrtelo okoli njih. Osebe, rojene v tem letu, potrebujejo 
svobodo. Hitro se navdušijo, potem pa enako hitro izgubijo 

zanimanje. Ženska, rojena v letu konja, je odločna, jezikava, 
drzna in naravna zapeljivka. Ne pusti si ukazovati, zlahka 

sklepa nova prijateljstva in ni nikoli sramežljiva.
Leto zmaja bo povprečno leto, možno je tudi 

slabo počutje.
KOZA

Koza je najbolj ženstveno znamenje v 
kitajskem zodiaku. Ljudje, rojeni v letu koze, 
so pošteni in iskreni, predvsem pa so izredno 
sočutni. Vedno so pripravljeni pomagati ljudem v 

stiski. So ustvarjalni in delovni ter imajo izreden čut za 
umetnost. Znajo oproščati napake, so nežni in topli. Sovražijo 
spopade, a kadar gre zares, se znajo postaviti zase. Njihova 
slabost je predvsem zapravljivost. Ženske tega znamenja so 

male princeske, ki so vedno nališpane. S flirtanjem in pihanjem 
na dušo moški ponavadi dosežejo svoje.

Leto zmaja bo napeto leto, vrstili se bodo 
prepiri.
OPICA

To znamenje je po svojih značilnostih še 
najbolj podobno človeškim. Ljudje, rojeni 

v letu opice, so bistri in se z lahkoto učijo. 
Na splošno so topli in naravni, delovni in 

spontani. So družabni in vedno priljubljeni, čeprav imajo 
nekatera sleparska nagnjenja. Lahko so sebični in ljubosumni. 
Imajo izreden čut za maščevalnost in ni se jim dobro zameriti. 
Če boste z njimi tekmovali v boju za oblast ali denar, vedite, da 

boste premagani. Ženske, rojene v letu opice, so iskrive, 
živahne in lepe. So tekmovalne in preračunljive.

Leto zmaja bo umirjeno leto. Čaka vas strokovno 
usposabljanje.

PETELIN
Petelin je neustrašen, samozavesten in 

napadalen. V srcu je bolj zadržan in 
sramežljiv, na zunaj pa je zmeraj oster, 
neposreden in pošten. V slabih trenutkih so 

petelini lahko trmasti in sebični. Lahko se preveč ženejo samo 
za svoje dobro. Vedno hočejo biti v središču pozornosti, ljubijo 

hvalo in ne prenesejo nikakršne kritike. Čustveno so precej 
nestanovitni. Moški, rojeni v tem znamenju, so privlačni in 

celo lepi. Radi se pogovarjajo in dokazujejo svoj prav. Ženske 
so bolj stvarne. So učinkovite, zanesljive, prilagodljive in 

nevpadljive. Tako kot moški so sposobne in delovne, le manj 
hrupne.

Leto zmaja bo odlično in uspešno leto z urejenimi razmerami 
doma in povsod drug je.

PES
Ljudje, rojeni v letu psa, so pošteni in odkriti 

ljudje. Imajo globok čut za lojalnost, 
enakopravnost in pravičnost. Vedno so pripravljeni 

pomagati -  kljub njihovemu neprestanemu 
godrnjanju. Prijateljem stojijo ob strani, zvesti so jim 

tudi v nesreči. So živahni, inteligentni, privlačni. Imajo 
nenadne in hitre izbruhe jeze, ki so ponavadi upravičeni in hitro 

pozabljeni. Osebe, rojene v letu psa, so delovne, a jih lahko 
hitro premami počitek in udobno lenarjenje. Praktični so in 
neustrašni, predvsem pa niso materialisti. Ženske, rojene v 

tem znamenju, so sposobne, preproste, družabne ter iskrene 
prijateljice. Najbolj značilna je njihova trajna lepota.

Leto zmaja obeta težko leto, možni so problemi z 
zdravjem.

MERJASEC
Merjasec v kitajskem zodiaku 

predstavlja poštenost, preprostost in 
veliko vzdržljivost. Ljudje, rojeni v tem 

znamenju, so krepki in pogumni, vse dane 
naloge izpeljejo do konca. So zelo priljubljeni, 
saj so po naravi precej veseljaški. Radi se družijo in uživajo v 

krogu prijateljev. Kar se tiče financ, niso najbolj spretni. 
Ženske, rojene v letu merjasca, so privlačne, skromne in se 

do skrajnosti posvečajo ljubljenim osebam. So odlične 
gospodinje in pod njihovim nadzorom so ljudje srečni in 

zadovoljni.
Leto zmaja bo dobro leto z urejenim družinskim in poslovnim 

življenjem.
Karmen Cverle in Oleksandra Tahanska, 9. a



38

Nič od navedenega! Teorija in praksa zgodnjega poučevanja angleškega jezika (tudi na naši 
šoli od 1. do 3. razreda) kažeta na pozitivne vidike zgodnjega učenja v smislu razvijanja 
fonematskega sluha ter posluha za tuj jezik. Učenci spontano pridobivajo posamezne 
besede in fraze ter spoznavajo kulturo drugih dežel.
Brez večjih težav in dodatne obremenjenosti sledijo slušno-govornim dejavnostim, ki se 
prepletajo z dramsko igro in 'nomotoričnim ustvarjanjem v prvem in drugem razredu. V 
tretjem razredu se temu pridruži še branje in pisanje, ki je v bistvu samo spoznavanje in 
prepisovanje angleškega zapisa v primerjavi z izgovorjenim. Vedno je dodan tudi 
»culture&festivals« moment, torej spoznavanje angleške kulture in značilnosti 
praznikov.
Zgodnje učenje angleškega jezika torej tudi ni samo igra. Otroci se učijo natančno in 
zbrano poslušati besede, kratke zgodbice, pesmice, so pozorni in se učijo nastopati, 
hkrati pa razvijajo svoje govorne in 'nomotorične spretnosti.

Alenka Klemenčič

ZGODNJE UČENJE ANGLEŠKEGA 
JEZIKA - IGRA ALI STRES?

Podgana 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008
Bivol 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009
Tiger 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010

Mačka 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011
Zmaj 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012
Kača 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013
Konj 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014
Koza 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015
Opica 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016
Petelin 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017
Pes 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018

Merjasec 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019

Kitajska astrologija temelji na luninem ciklu, ki traja 12 let. Leta so dobila imena po prvih dvanajstih živalih, ki 
naj bi se, kot pravi legenda, odzvale Budovem vabilu na slavnostno pojedino, ko se je odpravljal iz tega sveta. 
Kitajsko leto se prične konec januarja in konča v začetku februarja. Kitajci pravijo, da se žival, v letu katere si 
bil rojen, skriva v tvojem srcu. Ugotovi, katera žival si ti!

Slike: Katja Gajšek
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Slike: Nuša Hercog, 3.b in Lara Krivec, 2.b


