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Lea Centrih, 9. b
je dosegla štiri srebrna priznanja na državnih 
tekmovanjih iz znanja matematike, vesele šole, 
sladkorne bolezni in zgodovine ter srebrno 
priznanje na območnem tekmovanju iz zgodovine. 
Zlato priznanje je osvojila na tekmovanju 
Slovenščina ima dolg jezik – Književnost na filmu, 
na Festivalu amaterskega in neodvisnega filma pa 
dosegla 3. mesto.

Maja Majcen, 9. b
je na območnih in državnih tekmovanjih osvojila 
štiri srebrna priznanja, in sicer: iz zgodovine, 
geografije, biologije in vesele šole. Zlato priznanje 
je osvojila na tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik 
– Književnost na filmu, na Festivalu amaterskega in 
neodvisnega filma pa dosegla 3. mesto.

Janja Flis, 9. b
je na državnih tekmovanjih iz znanja o sladkorni 
bolezni in zgodovine dosegla dve zlati priznanji, na 
območnem tekmovanju iz znanja zgodovine pa 
srebrno priznanje. 

Nuša Hercog, 9. b
je na državnih tekmovanjih iz biologije in sladkorne 
bolezni osvojila srebrni priznanji, zlato priznanje 
pa na državnem tekmovanju iz znanja vesele šole.

David Pšeničnik, 9. b
je osvojil dve srebrni priznanji – na državnih 
tekmovanjih iz astronomije in fizike. 

Tanja Pšeničnik, 9. b
je osvojila srebrno priznanje na literarnem 
natečaju, na državnem tekmovanju iz znanja vesele 
šole pa zlato priznanje. 

Patricija Čokl, 9. b
je osvojila srebrno Cankarjevo priznanje na 
tekmovanju iz znanja slovenščine in srebrno 
priznanje na državnem tekmovanju iz vesele šole.

Urban Grajžl in Nejc Rezar, 9. b
sta osvojila zlato priznanje na tekmovanju 
Slovenščina ima dolg jezik – Književnost na filmu, 
na Festivalu amaterskega in neodvisnega filma pa 
dosegla 3. mesto. 

Alja Hribernik in Zoja Novak, 9. a, ter Jakob Pertinač, 
9. b
so na območnem tekmovanju iz angleščine osvojili 
srebrna priznanja.

Klara Velenšek, 9. a, Taja Zajko, 8. b, in Vid Jagodič, 8. 
b 
so osvojili srebrno Cankarjevo priznanje na tekmovanju 
iz znanja slovenščine.

Tjaša Stojan, 9. a
je osvojila zlato priznanje na državnem tekmovanju iz 
znanja vesele šole.

Oskar Černjak, 9. b
je osvojil zlato priznanje na tekmovanju Slovenščina ima 
dolg jezik – Književnost na filmu, na Festivalu 
amaterskega in neodvisnega filma pa dosegel 3. mesto.

Maja Jug, 9. a, in Špela Zupanc, 9. b
sta na državnem tekmovanju iz znanja vesele šole osvojili 
srebrno priznanje.

Jan Gobec, 9. b
je na državnem tekmovanju iz fizike osvojil srebrno 
priznanje.

Rok Obreza, 8. b
je na državnih tekmovanjih iz matematike in astronomije 
osvojil srebrni priznanji.

Matic Frlež, 7. b
je osvojil srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz 
astronomije ter srebrno priznanje na tekmovanju 
Slovenščina ima dolg jezik – Književnost na filmu. 

Nejc Gaberšek, 7. b
je osvojil srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz 
logike.

Rebeka Virtič, 7. b
je osvojila srebrno priznanje na tekmovanju Slovenščina 
ima dolg jezik – Književnost na filmu in prav tako srebrno 
priznanje na državnem tekmovanju iz vesele šole.  

Sara Novak in Jan Tuhtar, 7. b
sta osvojila srebrni priznanji na tekmovanju Slovenščina 
ima dolg jezik – Književnost na filmu.

Mentorji: Mateja R. Ulaga, Marija V. Lipovšek, Darja Šarman, Marica Kamplet, Maja A. Vrečko, Nataša S. 
Bratina, Jožica Leban, Marija Arbajter, Jelka Krampl, Katja Gajšek, Darinka Žekar.

Ponosni smo nanje

9
10

16

17

25

32

33

27

Domače naloge

Dilema o domačih nalogah je že zelo 
s tara. Nekater i meni jo, da niso 
potrebne, drugi menijo, da so. Kako aktualno 
je to vprašanje, nakazuje pred časom izražena predvolilna 
obljuba neke stranke, da bodo v primeru, da pridejo v vlado, 
ukinili domače naloge.

Ko sem naše prvošolce vprašal, kaj menijo o domačih nalogah, 
je samo en učenec rekel, da niso potrebne, ostali pa, da so 
potrebne. Ko sem jih vprašal, zakaj tako menijo, sem dobil 
odgovor: »Zato, da bomo kaj znali in da bomo dobili službo!«

Učitelji utemeljujejo, da so naloge potrebne za utrjevanje tega, 
kar so se učenci učili v šoli. Latinski rek »Repetitio est mater 
studiorum« pomeni »Ponavljanje je mati učenja.« Po naši 
zakonodaji je učitelj avtonomen in se sam odloča, koliko in 
kakšno nalogo bo dodelil učencem.

V mednarodnih raziskavah je bilo ugotovljeno, da so naši učenci 
srednje obremenjeni z nalogami.

Večkrat slišimo, da so metode dela v šoli zastarele in da učencem 
šola v glavnem podaja faktografska znanja. Pravijo, da je 
premalo aktivnega učenja, kritičnega mišljenja in kreativnega 
dela. Kot odgovor na to so nastale sodobne oblike učenja, ki  
predvidevajo obrnjeno obliko učenja. V tujini se jim reče 'Flipped 
Learning' ali 'Flipped Classroom'. Ta oblika učenja predvideva 
najprej domače delo in pripravo na pouk, nato pa učitelj in 
učenci lahko pri pouku delajo aktivno in kreativno. Res je, da so 
te oblike primernejše za starejše učence.

Pri mlajših učencih pa ne gre zanemariti vlogo starša pri 
privzgajanju življenjskih vrednot in delovnih navad. Otrokom so 
največji vzorniki prav starši. Če otrok vidi 
pozitiven odnos starša do učenja, bo tak 
odnos ponotranjil. Ravno domača naloga 
je lahko stična točka za privzgajanje takšne 
vrednote.

Je pa res, da morajo biti naloge zasnovane 
smiselno in razumsko dolge. Nesmiselne in 
predolge domače naloge nimajo dodane 
vrednosti k učenju.
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Zdravo,

že od prvega razreda imam prijatelja, 

s katerim sva se vedno zelo dobro 

razumela. V obdobju odraščanja sva 

si postala zelo tuja in se oddaljila, 

saj je zapadel v slabo družbo. Začela 

sva se vedno pogosteje prepirati, sedaj 

pa me on celo izsiljuje za denar. 

Doma in v šoli si ne upam povedati, 

saj ga imajo vsi odrasli radi. On je 

namreč eden izmed tistih otrok, ki se 

pretvarjajo pred odraslimi. Lepo 

prosim, da mi svetuješ.

Prestrašeni

Pozdravljena, Osamljena!

Ne išči krivde pri sebi, saj si 
verjetno prijetna in zabavna 
oseba, s katero se vsi radi družijo. 
Očitno gre za tako imenovano 
lažno prijateljico, ki potrebuje 
veliko pozornosti in občudovalcev, 
da se počuti sprejeto. Sama pri 
sebi moraš razmisliti, kakšen je 
vajin odnos in ali se še splača 
vlagati čas in energijo vanj.   

TVOJA ROŽICA

O DRUŽINI    

Družina je osnovna enota človeške družbe, čeprav jo v 
širšem smislu poznamo tudi v živalskem svetu in je 
skupnost članov, ki jih vežejo bivanjske, prijateljske ali 
sorodstvene vezi. Je okolje, kjer otrok pridobiva različne 
vzgojne, izobraževalne in življenjske izkušnje. V njem 
vzbuja zadovoljstvo in srečo ter mu omogoča, da se razvije 
v dobro odraslo osebo. Lahko pa je tudi obratno. V primeru, 
da družina deluje zaviralno in posameznika omejuje, le-ta 
lahko doživi travme.

Poznamo različne vrste 
družin:

Jedrne družine so družine, v 
katerih živijo otroci skupaj z 
obema staršema.

Enostarševska družina 
je družina, v kateri živijo 
otroci samo z enim 
staršem. Mamo ali 
očeta, ki živi sam z 
otroki, imenujemo mati 

samohranilka ali oče samohranilec.

Preurejena ali 
reorganizirana je družina, 
v kateri se starša ločita in se 
eden izmed staršev znova poroči. 

Razširjena družina je družina, v 
kateri živi več generacij skupaj.  

Družina s posvojenimi otroki je 
družina, v kateri starša nočeta ali ne 
moreta imeti otrok in otroke posvojita.

Mladi se ob koncu šolanja in med 
prvo zaposlitvijo običajno še ne 
odločajo za družino. Otroci ostanejo dolgo pri starših (30+) 
zaradi študija.

Dandanes upada število porok, mladi pa se kasneje odločajo za 
resne zveze. Posledično so otroci oz. študentje finančno odvisni 
od staršev. 

Pri mladih je vse bolj pogosto prestopništvo, odvisnost, kriminal, 
depresija, samomori in izginotja. Razmere se stopnjujejo, svet je 
vedno bolj nevaren za mlado generacijo.

Dokazano je, da so najbolj ranljivi tisti otroci, ki nimajo podpore 
pri starših oziroma imajo doma težave. 

ROŽICA SVETUJE

Živijo! 

Pišem ti zato, ker imam težavo. Moji 

starši se kar naprej prepirajo in me je 

strah, da bo prišlo do ločitve. Zaradi 

tega se težko zberem v šoli, saj imam 

občutek krivde, prav tako sploh ne 

vem, pri kom naj bi potem živel. Res 

se ne želim preseliti oziroma menjati 

šole. Kaj naj storim? Prosim, 

pomagaj. 

 Obupani osmošolec

O PRIJATELJSTVU

Prijateljstvo je odnos med osebami, ki niso partnerji, a se med 
seboj zelo dobro razumejo. Pomagajo ti, ko imaš težave, lahko 
se zaneseš nanje, oni pa nate. S prijatelji preživimo veliko lepih 
trenutkov, ki jih nikoli ne pozabimo. Prijateljstvo je vrednota, 
ki je poleg družine med najpomembnejšimi v življenju. Zelo se 
moraš potruditi, da najdeš prave prijatelje v življenju. 
Obstajajo namreč tudi takšni ljudje, ki samo izkoriščajo druge 
osebe (čustveni vampirji). Tudi nasilje znotraj kroga prijateljev 
je v porastu. Najboljšega prijatelja spoznaš v nesreči.

Prijatelji so osebe, ki:

− ne obsojajo,

− imajo podobne interese, okus,

− so naše ogledalo,

− nas znajo kritično in konstruktivno opomniti,

− nam ponujajo neprecenljive trenutke,

− nas sprejemajo z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi,

− jim lahko zaupamo,

− nam nudijo varnost,

− so nam lahko kot druga družina, ki si jo izberemo sami.

Za prava prijateljstva bi lahko rekli, da velja zakon privlačnosti. 
Drug drugega izberemo 
zaradi tega, kar smo, kako 
razmišljamo, delujemo in 
reagiramo. Pravi prijatelji 
nas ne sodijo in ne 
obsojajo, prav tako niti mi 
ne njih. Imajo vedno 
pripravljeno ramo za naš objokani obraz.

Vedno nam tudi objektivno znajo povedati, ko ga kdaj polomimo, 
četudi se bomo zaradi tega na njih razjezili ter jih obtožili, zakaj 
niso na naši strani. Ja, vse to in še več pomeni pravo 
prijateljstvo. Ko sem povprašala sošolce, kaj jim daje smisel 
življenja, je prijateljstvo na vrhu seznama.

Vaša Rožica

Pozdravljen, Obupani osmošolec!

Priporočam ti, da se doma iskreno 
pogovorite in razčistite spore, starša lahko 
poiščeta tudi strokovno pomoč pr i 
svetovalcih. Ne odlašaj s pogovorom, prav 
tako izrazi svoje mnenje in nekomu zaupaj 
svoje težave. V šoli se zberi ali pa si poišči 
pomoč pri svetovalnem delavcu. Za selitev 
naj te ne skrbi. Sam se odloči, pri kom bi raje 
ostal in to jasno povej. Upam, da ti bo moj 
odgovor koristil. Lep pozdrav in veliko sreče.

                                                                                                                       

TVOJA ROŽICA

Hej,

neprestano se jezim sama 

nase, saj se vrtim v začaranem 

krogu. Imam namreč prijateljico, ki 

mi zelo veliko pomeni, vendar pa 

sem opazila, da se druži z mano 

samo, kadar me potrebuje. Ko sva 

sami, se zelo dobro razumeva in 

zabavava, ko pa pridejo druge, ˝bolj 

kul˝ sošolke, pa me vedno pusti 

samo. Sploh se ne zmeni več zame 

in se pretvarja, kot da me sploh ne 

pozna. To me zelo prizadene. 

Prosim, svetuj mi, saj ne vem, kaj 

naj storim.

Osamljena

Pozdravljen, Prestrašeni!

Svetujem ti, da se tega prijatelja čimbolj 
izogibaš. Vedno bodi z nekom v njegovi 
bližini, da ne boš sam oz. da lahko 
pokličeš pomoč v primeru izsiljevanja ali 
celo nasilja. Čimprej povej to staršem, 
šolski svetovalni službi ali nekomu, ki mu 
zaupaš. Priporočam, da se resno 
pogovorite in ustrezno ukrepate. 
Zagotovo boste našli pravo rešitev.

TVOJA ROŽICA   

Tanja Pšeničnik, Zoja Jegrišnik Sitar, Patricija Čokl (9. r)
Mentorica: Maja Anderluh Vrečko
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TVOJA ROŽICA
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ROŽICA SVETUJE
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Vaša Rožica

Pozdravljen, Obupani osmošolec!
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naj te ne skrbi. Sam se odloči, pri kom bi raje 
ostal in to jasno povej. Upam, da ti bo moj 
odgovor koristil. Lep pozdrav in veliko sreče.

                                                                                                                       

TVOJA ROŽICA
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Tunin namaz s peteršiljem in skuto
Sestavine za dve osebi:

• 100 g nemastne skute (10% mlečne maščobe)

• 2 žlici kisle smetane

• 60 g tune 

• sol in peteršilj po okusu

Skuto pretlačimo z vilicami, ji dodamo kislo smetano in zmleto tuno ter vse skupaj dobro 

premešamo. Dodamo svež peteršilj in sol.

POLNOZRNAT KRUH 
Šolski mesno-zelenjavni namaz
Sestavine:

• 1/2 kg pariške

• 3 trdo kuhana jajca 

• 5 srednje velikih kislih kumaric

• velika tuba majoneze

Sestavine zmeljemo na drobno in zmešamo z majonezo.

Recept prispeval: kuhar TomažNajprej pripravimo kvasec: v lončku z 1 dl mlačne 
vode razmešamo kvas, žličko sladkorja in žličko 
moke. Lonček pokrijemo, postavimo na toplo mesto in 
pustimo, da kvas vzhaja 10 minut. Moko presejemo v 
skledo, jo po robu posolimo in pokapamo z oljem. 
Na sredini naredimo vdolbinico in vanjo zlijemo 
kvasec, ki ga premešamo z malo moke, in pustimo 

vzhajati še 10 minut. Moki prilijemo ostalo mlačno 
vodo in zamesimo testo. Gnetemo ga tako dolgo, 
da postane gladko in da se z lahkoto loči od rok 
in sklede. Oblikujemo ga v kepo, prestavimo v 
pomokano skledo, pokrijemo s prtičem in pustimo 
vzhajati na toplem. Testo pustimo počivati 1 uro 
oziroma tako dolgo, da se prostornina testa za 
dvakrat poveča. Testo ponovno pregnetemo in 
hlebec položimo na z moko potresen prtič v 
pehar oz. košaro. Testo naj drugič vzhaja 30 
minut. Medtem vklopimo pečico in jo naravnamo 
na 210 °C. Pekač namastimo in potresemo z 
moko. Hlebec pečemo 15 minut na 210 °C, nato 
pa znižamo temperaturo na 170 °C in pečemo še 
40 minut. Pečen kruh položimo na rešetko, 
pokrijemo s prtičem in počakamo, da se ohladi.

Humus
Sestavine za dve osebi:

• 400 g odcejene čičerike

• 2 strta stroka česna

• 2 žlici limonovega soka

• 2 žlici ekstra deviškega oljčnega olja

• ščepec peteršilja

• sol in poper po okusu

Sestavine:

• 1 kg polnozrnate moke

• 30 g svežega kvasa

• 1−2 žlički soli

• 5 dl mlačne vode

• 2 žlici olja

• 1 žlička sladkorja

Avokadov namaz 
Sestavine za dve osebi:

• mehak avokado
• sok pol limete
• ½ drobno sesekljane rdeče čebule
• šopek drobno sesekljanega koriandra
• sol
• poper

Avokado razpolovimo in mu 

odstranimo koščico. Meso pretlačimo z 

vilicami.

K avokadu dodamo limetin sok, 

sesekljan koriander in čebulo. Dodamo 

sol in poper po okusu. Vse skupaj 

dobro premešamo. Ponudimo ohlajeno 

kot namaz ali prilogo k tortiljam.Vse sestavine naložimo v multipraktik in 
obdelujemo 1−2 minuti. Po želji lahko dodamo 
ščepec rdeče paprike. Ponudimo ohlajeno.
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Prihodnost prinaša pametni tekstil in njegov trg 
bo do leta 2020 predvidoma vreden že 4 milijarde 
evrov. Kopalke vam bodo sporočile, kdaj ste preveč 
izpostavljeni soncu. Športne pajkice vas bodo 
naučile, kako pravilno izvajati jogo. V oblačila bodo 
vstavili deodorant, ki se bo sprostil v 
tkanino, ko se boste pričeli potiti. Ne le 
funkcija, spremenila se bo tudi oblika 
oblačil. Ko nam bo vroče, se bo krilo 
skrajšalo, rokavi pa zavihali.
Ideje za nove materiale so raziskovalci 
dobili iz narave. Ananasovo listje so 

poimenovali kar usnje 
pr ihodnost i . Mater iale 
pridobivajo tudi iz mleka, 
morske trave in še bi lahko naštevali. 

Zagotovo nas zanima, kdaj bodo t. i. 
pametna oblačila v naših omarah. 

Strokovnjaki pravijo, da bodo potrebna še leta 
raziskav (predvidoma 10 let). Kakšna pa bo cena teh 
oblačil? Zagotovo visoka.

Ana Knez in Urška Kresnik, 6. a
Mentorica: Maja Anderluh Vrečko

ALI VEŠ … ?
Samsung mora 

računalniškemu podjetju 
Apple plačati 539 

milijonov dolarjev (460 
milijonov evrov) zaradi 

kopiranja.

Pred 15 leti so 
znanstveniki našli 

okostje, ki je 
spominjalo na okostje 

nezemljana.

Strela lahko 
prenese 

električni tok več 
kot 10.000 
amperov.

Najbolj prodajano 
zdravilo na svetu 

(aspirin) je narejeno iz 
salicilina, ki so ga leta 
1853 prvič pridobili iz 

skorje vrbe.
Znanstveniki s slovite 

harvardske univerze so s 
poglobljenimi raziskavami 

ugotovili, da spanje 
odločilno vpliva na 

poklicni uspeh. Postojnsko jamo je v letu 
2017 obiskalo rekordno 
število obiskovalcev, in 

sicer kar 780.000 gostov.Prve mehanske ure so 
prehitevale ali zaostajale 
do 15 minut dnevno. 

Terminalna oz. 
konstantna hitrost, ki jo 
doseže padalec, preden 

se padalo odpre, je okrog 
195 km/h.

MODA IN TRENDI V PRIHODNOSTI

Dandanes marsikdo sledi modnim trendom, saj tako preko 
mode svetu pokaže, kdo je in kaj ga zanima. Tu pa se 
pojavi težava. Trendi se zelo hitro menjajo in potrebno je 
imeti dovolj denarja, da lahko le-tem slediš. Garderobo je 
potrebno pogosto menjati (vsako sezono). Trendovstvo je 
povezano s svetovnim globalizmom in kapitalizmom, saj v 
ospredje postavlja dobiček oz. potrošnjo. Poleg tega 
posameznik izgublja svoj lastni slog, saj postane ujetnik 
sledenja hitro spreminjajočim se modnim trendom.
Zaradi potrošništva se uporaba oblačil povečuje iz leta v 
leto. Tako naj bi se postopoma povečala kar na 13 kg 
oblačil na prebivalca letno. Trg tekstila je tako vreden že 
672 milijard in pol.

PLESALCI OŠ HRUŠEVEC TRETJIČ 
ZAPORED DRŽAVNI PRVAKI

V sredo, 6. 6. 2018, se je 31 učencev OŠ Hruševec Šentjur udeležilo državnega tekmovanja 
Šolski plesni festival. Vsi učenci, ki so nastopili na področnem tekmovanju v štirih različnih 
kategorijah, so se uvrstili na najvišji nivo. Celo šolsko leto so preplesavali, se učili in urili 
koreografije v solo plesih, plesih v paru in za šolsko plesno produkcijo. 

Učenki Lara Krivec in Manca Gregorčič iz 8. b pravita, da je bila konkurenca zelo velika, prav 
tako tudi njihova želja po uspehu. V kategoriji šolska plesna produkcija je vseh 16 skupin bilo 
zelo dobrih, za kar jim tudi čestitajo. Tudi letos so že tretje leto zapored osvojile prvo mesto. 
Poleg osvojitve državnega naslova s šolsko plesno produkcijo so se veselile tudi za sošolko 
Majo Majcen iz 9. razreda, ki je v solo plesih osvojila 2. mesto. Zadovoljne so bile z nastopom in 
s skupnim plesanjem pred publiko. Slišati je bilo veliko navdušujočih vzklikov, veselja in 
navijanja. Predvsem pa so ponosne na trud, ki so ga vložile, in na uspeh, ki so ga skupaj 
dosegle. 

V plesih v paru sta se v finale uvrstila Nejc Rezar in Nuša Hercog ter Urban Grajžel in Maja 
Majcen iz 9. razreda. Ti učenci so v šolskem letu 2017/18 postali tudi naj športniki OŠ Hruševec 
Šentjur.

Mentorica: Claudia Rabuza

Novinarke: Urška Kresnik in Ana Knez, 6. a 
Mentorica: Maja Anderluh Vrečko



8 9

Prihodnost prinaša pametni tekstil in njegov trg 
bo do leta 2020 predvidoma vreden že 4 milijarde 
evrov. Kopalke vam bodo sporočile, kdaj ste preveč 
izpostavljeni soncu. Športne pajkice vas bodo 
naučile, kako pravilno izvajati jogo. V oblačila bodo 
vstavili deodorant, ki se bo sprostil v 
tkanino, ko se boste pričeli potiti. Ne le 
funkcija, spremenila se bo tudi oblika 
oblačil. Ko nam bo vroče, se bo krilo 
skrajšalo, rokavi pa zavihali.
Ideje za nove materiale so raziskovalci 
dobili iz narave. Ananasovo listje so 

poimenovali kar usnje 
pr ihodnost i . Mater iale 
pridobivajo tudi iz mleka, 
morske trave in še bi lahko naštevali. 

Zagotovo nas zanima, kdaj bodo t. i. 
pametna oblačila v naših omarah. 

Strokovnjaki pravijo, da bodo potrebna še leta 
raziskav (predvidoma 10 let). Kakšna pa bo cena teh 
oblačil? Zagotovo visoka.

Ana Knez in Urška Kresnik, 6. a
Mentorica: Maja Anderluh Vrečko

ALI VEŠ … ?
Samsung mora 

računalniškemu podjetju 
Apple plačati 539 

milijonov dolarjev (460 
milijonov evrov) zaradi 

kopiranja.

Pred 15 leti so 
znanstveniki našli 

okostje, ki je 
spominjalo na okostje 

nezemljana.

Strela lahko 
prenese 

električni tok več 
kot 10.000 
amperov.

Najbolj prodajano 
zdravilo na svetu 

(aspirin) je narejeno iz 
salicilina, ki so ga leta 
1853 prvič pridobili iz 

skorje vrbe.
Znanstveniki s slovite 

harvardske univerze so s 
poglobljenimi raziskavami 

ugotovili, da spanje 
odločilno vpliva na 

poklicni uspeh. Postojnsko jamo je v letu 
2017 obiskalo rekordno 
število obiskovalcev, in 

sicer kar 780.000 gostov.Prve mehanske ure so 
prehitevale ali zaostajale 
do 15 minut dnevno. 

Terminalna oz. 
konstantna hitrost, ki jo 
doseže padalec, preden 

se padalo odpre, je okrog 
195 km/h.

MODA IN TRENDI V PRIHODNOSTI

Dandanes marsikdo sledi modnim trendom, saj tako preko 
mode svetu pokaže, kdo je in kaj ga zanima. Tu pa se 
pojavi težava. Trendi se zelo hitro menjajo in potrebno je 
imeti dovolj denarja, da lahko le-tem slediš. Garderobo je 
potrebno pogosto menjati (vsako sezono). Trendovstvo je 
povezano s svetovnim globalizmom in kapitalizmom, saj v 
ospredje postavlja dobiček oz. potrošnjo. Poleg tega 
posameznik izgublja svoj lastni slog, saj postane ujetnik 
sledenja hitro spreminjajočim se modnim trendom.
Zaradi potrošništva se uporaba oblačil povečuje iz leta v 
leto. Tako naj bi se postopoma povečala kar na 13 kg 
oblačil na prebivalca letno. Trg tekstila je tako vreden že 
672 milijard in pol.

PLESALCI OŠ HRUŠEVEC TRETJIČ 
ZAPORED DRŽAVNI PRVAKI

V sredo, 6. 6. 2018, se je 31 učencev OŠ Hruševec Šentjur udeležilo državnega tekmovanja 
Šolski plesni festival. Vsi učenci, ki so nastopili na področnem tekmovanju v štirih različnih 
kategorijah, so se uvrstili na najvišji nivo. Celo šolsko leto so preplesavali, se učili in urili 
koreografije v solo plesih, plesih v paru in za šolsko plesno produkcijo. 

Učenki Lara Krivec in Manca Gregorčič iz 8. b pravita, da je bila konkurenca zelo velika, prav 
tako tudi njihova želja po uspehu. V kategoriji šolska plesna produkcija je vseh 16 skupin bilo 
zelo dobrih, za kar jim tudi čestitajo. Tudi letos so že tretje leto zapored osvojile prvo mesto. 
Poleg osvojitve državnega naslova s šolsko plesno produkcijo so se veselile tudi za sošolko 
Majo Majcen iz 9. razreda, ki je v solo plesih osvojila 2. mesto. Zadovoljne so bile z nastopom in 
s skupnim plesanjem pred publiko. Slišati je bilo veliko navdušujočih vzklikov, veselja in 
navijanja. Predvsem pa so ponosne na trud, ki so ga vložile, in na uspeh, ki so ga skupaj 
dosegle. 

V plesih v paru sta se v finale uvrstila Nejc Rezar in Nuša Hercog ter Urban Grajžel in Maja 
Majcen iz 9. razreda. Ti učenci so v šolskem letu 2017/18 postali tudi naj športniki OŠ Hruševec 
Šentjur.

Mentorica: Claudia Rabuza

Novinarke: Urška Kresnik in Ana Knez, 6. a 
Mentorica: Maja Anderluh Vrečko
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NAJBOLJ POSLUŠANI IZVAJLCI

Shawn  Mendes
Shawn Peter Raul Mendes je bil rojen 
8. avgusta 1998 v Torontu v Kanadi. 
Mendes se je naučil igrati kitaro z 
gledanjem video posnetkov na 
YouTubu, ko je bil star le trinajst let. 
Manj kot leto dni kasneje je začel 
objavljati svoje video posnetke. V letu 
2013 je v nekaj mesecih pridobil 
milijone ogledov. 26. junija 2014 je 
izdal svojo prvo pesem Life of the 
Party. Postal je najmlajši glasbenik, ki se mu je uspelo prebiti na prvo 
mesto ameriške lestvice Billboard Hot 100. 21. aprila 2018 je nastopal na 
televizijskem koncertu ob 92. rojstnem dnevu kraljice Elizabete II. Pred 
navdušenimi gledalci v areni Wembley je izvedel skladbo, ki mu je 
prinesla številna priznanja. Le kdo je ne pozna? To je pesem There's 
Nothing Holding Me Back. Nadarjeni glasbenik je prejel že ogromno 
nagrad.

Camila Cabello
Karla Camila Cabello Estrabao, rojena 
3. marca 1997, je kubansko-ameriška 
pevka. Uveljavljala se je že kot članica 
dekliške skupine Fi0h Harmony, ki je 
bila ustanovljena v drugi sezoni 
oddaje X-Factor v ZDA leta 2012. 
Zaradi pevske kariere je predčasno 
končala šolanje. Ob pomoči številnih 
sodelavcev se je Camila kmalu začela 
ukvarjati s solo izvajanjem. Po 
zaključku sodelovanja s skupino Fi0h Harmony je izdala pesem Crying in 
the Club. Njen prvi album Camila (2018) je na prvem mestu na ameriški 
lestvici Billboard. Pesem Havana je velik hit, ki je dosegel prvo mesto v 
številnih državah, vključno z Združenim kraljestvom in ZDA. Prejela je 
veliko nagrad, med drugim tudi nagrado za novinko leta.

Ed Sheeran
E d w a r d C h r i s t o p h e r 
Sheeran, rojen 17. februarja 
1991 v Halifaxu, je angleški 
pevec, tekstopisec, kitarist, 
producent in igralec. Že pri 
š t i r i h l e t i h j e p e l v 
cerkvenem zboru in igral 
k i t a r o . K a s n e j e s e j e 
navduševal nad rap glasbo 
in poslušal Eminema. Prvi 
dve pesmi z njegovega 
albuma Divide (Shape of 

You in Castle on the Hill) sta bili januarja 2017 v številnih državah na 
prvem mestu, vključno z Veliko Britanijo, Avstralijo in Nemčijo. Prav 
tako je postal prvi umetnik, ki je imel dve pesmi na prvem mestu v ZDA v 
istem tednu. Njegova pesem Perfect je dosegla prvo mesto v Združenem 
kraljestvu in Avstraliji. Sheeran je prodal več kot 26 milijonov albumov in 
100 milijonov pesmi po vsem svetu, zaradi česar je eden od najbolje 
prodajanih glasbenih umetnikov na svetu.

1. Ariana Grande 
- No Tears Left To Cry
2. Calvin Harris & Dua Lipa 
- One Kiss
3. Bebe Rexha ft. Florida Georgia 
Line 
- Meant To Be
4. Imagine Dragons 
- Whatever It Takes
5. Bad Wolves 
- Zombie
6. David Guetta & Sia 
- Flames
7. Drake 
- Nice For What
8. Zedd, Maren Morris & Grey 
- The Middle
9. Camila Cabello 
- Never Be The Same
10. Post Malone ft. Ty Dolla $ign 
- Psycho

LESTVICA 
TOP 10

Urška Kresnik in Ana Knez, 6. a

Mentorica: Maja Andreluh Vrečko

KRAŠKE JAME
Kraške jame so v Sloveniji zelo pogost pojav, saj je skoraj celotna 
Slovenija sestavljena iz kraških tal. Kraška jama je naraven 
izvotljen prostor pod zemeljskim površjem, ki nastane kot 
posledica geoloških procesov, tektonskih premikov, delovanja 
vode in drugih vplivov na apnenčasto podlago. Jame lahko imajo 
obliko brezna ali pa so vodoravne. Oblikovale so se več tisoč let. 
Kot ekosistemi so nepopolne, saj v njih ni zelenih rastlin.

Kraške jame v Sloveniji poseljuje kar 168 različnih živalskih vrst. 
37 vrst živali pa lahko najdemo izključno v kraških jamah in so 
zato zaščitene. Najbolj znana med njimi je človeška ribica, ki jo 
omenja že Valvasor. Ostale živalske vrste so: slepa postranica, 
zobati vrbovček, jamski trdoživnjak ter različni ježki, polžki in 
pajki. 

Posebnost kraških jam so kapniki. To so apnenčaste tvorbe, ki 
nastajajo z izhajanjem CO2 iz kapljajoče vode, zaradi česar se v 
suhih delih jam izloča kalcit oz. siga. Poznamo stoječe kapnike ali 
stalagmite (rastejo s tal) in viseče kapnike oz. stalaktite (visijo s 
stropa). Kadar se stalagmit in stalaktit združita, nastane kapniški 
steber oz. stalagmat. Poznamo tudi kapnike v obliki cevčic, 
ponvic, zaves …

Najbolj obiskane kraške jame v Sloveniji so: Snežna jama, jama 
Pekel, Kostanjeviška jama, jama Vilenica, Sveta jama, Briška 
jama, Predjamski sistem, Škocjanske jame, Postojnska jama, 
Rotovnikova jama, Županova jama in še bi lahko naštevali. Veliko 

jam še ni odprtih za 
tur is te, sa j še n iso 
popolnoma raziskane. 

In še za konec nekaj 
zanimivosti. Ali veš, da 
je po podatkih Jamarske 
zveze Slovenije pri nas 
registriranih okoli 10.200 
jam, vsako leto pa je 
odkritih 100 novih jam? 
Jamarji bi lahko skupno 

raziskovali okoli 30.000 jam. Slovenska Postojnska jama je najbolj 
obiskana znamenitost v Evropi, saj si jo je ogledalo že več kot 26 
milijonov ljudi. Za turistične namene je odprta že 175 let. 

Lara Horjak,  6. b

Mentorica: Maja Anderluh Vrečko



10 11

NAJBOLJ POSLUŠANI IZVAJLCI

Shawn  Mendes
Shawn Peter Raul Mendes je bil rojen 
8. avgusta 1998 v Torontu v Kanadi. 
Mendes se je naučil igrati kitaro z 
gledanjem video posnetkov na 
YouTubu, ko je bil star le trinajst let. 
Manj kot leto dni kasneje je začel 
objavljati svoje video posnetke. V letu 
2013 je v nekaj mesecih pridobil 
milijone ogledov. 26. junija 2014 je 
izdal svojo prvo pesem Life of the 
Party. Postal je najmlajši glasbenik, ki se mu je uspelo prebiti na prvo 
mesto ameriške lestvice Billboard Hot 100. 21. aprila 2018 je nastopal na 
televizijskem koncertu ob 92. rojstnem dnevu kraljice Elizabete II. Pred 
navdušenimi gledalci v areni Wembley je izvedel skladbo, ki mu je 
prinesla številna priznanja. Le kdo je ne pozna? To je pesem There's 
Nothing Holding Me Back. Nadarjeni glasbenik je prejel že ogromno 
nagrad.

Camila Cabello
Karla Camila Cabello Estrabao, rojena 
3. marca 1997, je kubansko-ameriška 
pevka. Uveljavljala se je že kot članica 
dekliške skupine Fi0h Harmony, ki je 
bila ustanovljena v drugi sezoni 
oddaje X-Factor v ZDA leta 2012. 
Zaradi pevske kariere je predčasno 
končala šolanje. Ob pomoči številnih 
sodelavcev se je Camila kmalu začela 
ukvarjati s solo izvajanjem. Po 
zaključku sodelovanja s skupino Fi0h Harmony je izdala pesem Crying in 
the Club. Njen prvi album Camila (2018) je na prvem mestu na ameriški 
lestvici Billboard. Pesem Havana je velik hit, ki je dosegel prvo mesto v 
številnih državah, vključno z Združenim kraljestvom in ZDA. Prejela je 
veliko nagrad, med drugim tudi nagrado za novinko leta.

Ed Sheeran
E d w a r d C h r i s t o p h e r 
Sheeran, rojen 17. februarja 
1991 v Halifaxu, je angleški 
pevec, tekstopisec, kitarist, 
producent in igralec. Že pri 
š t i r i h l e t i h j e p e l v 
cerkvenem zboru in igral 
k i t a r o . K a s n e j e s e j e 
navduševal nad rap glasbo 
in poslušal Eminema. Prvi 
dve pesmi z njegovega 
albuma Divide (Shape of 

You in Castle on the Hill) sta bili januarja 2017 v številnih državah na 
prvem mestu, vključno z Veliko Britanijo, Avstralijo in Nemčijo. Prav 
tako je postal prvi umetnik, ki je imel dve pesmi na prvem mestu v ZDA v 
istem tednu. Njegova pesem Perfect je dosegla prvo mesto v Združenem 
kraljestvu in Avstraliji. Sheeran je prodal več kot 26 milijonov albumov in 
100 milijonov pesmi po vsem svetu, zaradi česar je eden od najbolje 
prodajanih glasbenih umetnikov na svetu.

1. Ariana Grande 
- No Tears Left To Cry
2. Calvin Harris & Dua Lipa 
- One Kiss
3. Bebe Rexha ft. Florida Georgia 
Line 
- Meant To Be
4. Imagine Dragons 
- Whatever It Takes
5. Bad Wolves 
- Zombie
6. David Guetta & Sia 
- Flames
7. Drake 
- Nice For What
8. Zedd, Maren Morris & Grey 
- The Middle
9. Camila Cabello 
- Never Be The Same
10. Post Malone ft. Ty Dolla $ign 
- Psycho

LESTVICA 
TOP 10

Urška Kresnik in Ana Knez, 6. a

Mentorica: Maja Andreluh Vrečko

KRAŠKE JAME
Kraške jame so v Sloveniji zelo pogost pojav, saj je skoraj celotna 
Slovenija sestavljena iz kraških tal. Kraška jama je naraven 
izvotljen prostor pod zemeljskim površjem, ki nastane kot 
posledica geoloških procesov, tektonskih premikov, delovanja 
vode in drugih vplivov na apnenčasto podlago. Jame lahko imajo 
obliko brezna ali pa so vodoravne. Oblikovale so se več tisoč let. 
Kot ekosistemi so nepopolne, saj v njih ni zelenih rastlin.

Kraške jame v Sloveniji poseljuje kar 168 različnih živalskih vrst. 
37 vrst živali pa lahko najdemo izključno v kraških jamah in so 
zato zaščitene. Najbolj znana med njimi je človeška ribica, ki jo 
omenja že Valvasor. Ostale živalske vrste so: slepa postranica, 
zobati vrbovček, jamski trdoživnjak ter različni ježki, polžki in 
pajki. 

Posebnost kraških jam so kapniki. To so apnenčaste tvorbe, ki 
nastajajo z izhajanjem CO2 iz kapljajoče vode, zaradi česar se v 
suhih delih jam izloča kalcit oz. siga. Poznamo stoječe kapnike ali 
stalagmite (rastejo s tal) in viseče kapnike oz. stalaktite (visijo s 
stropa). Kadar se stalagmit in stalaktit združita, nastane kapniški 
steber oz. stalagmat. Poznamo tudi kapnike v obliki cevčic, 
ponvic, zaves …

Najbolj obiskane kraške jame v Sloveniji so: Snežna jama, jama 
Pekel, Kostanjeviška jama, jama Vilenica, Sveta jama, Briška 
jama, Predjamski sistem, Škocjanske jame, Postojnska jama, 
Rotovnikova jama, Županova jama in še bi lahko naštevali. Veliko 

jam še ni odprtih za 
tur is te, sa j še n iso 
popolnoma raziskane. 

In še za konec nekaj 
zanimivosti. Ali veš, da 
je po podatkih Jamarske 
zveze Slovenije pri nas 
registriranih okoli 10.200 
jam, vsako leto pa je 
odkritih 100 novih jam? 
Jamarji bi lahko skupno 

raziskovali okoli 30.000 jam. Slovenska Postojnska jama je najbolj 
obiskana znamenitost v Evropi, saj si jo je ogledalo že več kot 26 
milijonov ljudi. Za turistične namene je odprta že 175 let. 

Lara Horjak,  6. b

Mentorica: Maja Anderluh Vrečko



12 13

AUSTRALIA
Australia is a continent in Oceania. It's the 
sixth largest country in the world and has 
around 20 million people. The official 
language is English and the national game is 
cricket. The capital city is Canberra and the 
largest city is Sydney with its famous Opera 
house. Australia is a home to many signature 
animals like koalas, kangaroos, wombats, 
emus, platypi and also many poisonous 
snakes, spiders, sharks and jellyfish.

The first people that lived there were the 
Aborigines and today they represent 1.5 % of 
Australia's population. At first Australia was 
used as a prison for British criminals and later 
on people from Britain and Ireland went to live 
there. In recent years a lot of Asian and 
European immigrants came to Australia as 
well. 

Australia has huge farms with millions of 
sheep. There are nine sheep for every person. 
Children who live on these farms can't go to 
school because it's too far so they study at 
home talking with their teacher by a phone or 
radio.

Australians may come across as fun-loving 
people who like to lounge on sunny beaches 
all day long, but don’t be misled – they may 
love to enjoy themselves, but work always 
comes first. That is why many celebrities like 
Olivia Newton-John, Nicole Kidman and Chris 
Hemsworth are so successful.

Alja Hribernik, 9. a
Mentorica: Nataša Schell Bratina

ÖSTERREICH
Republik Österreich ist ein Alpenland und es 
liegt in Europa. Es hat gemeinsame Grenzen 
mit Deutschland und Tschechien im Norden, 
der Slowakei und Ungarn im Osten, 
Slowenien und Italien im Süden und der 
Schweiz und Liechtenstein im Westen. 
Österreich besteht aus 9 Bundesländern. Seit 
1995 ist das Land Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union. Wien ist die Hauptstadt 
Österreichs. 

Österreich hat viele Berge, Seen und Flüsse. 
Mit 3798 Metern ist der Großglockner der 
höchste Berg. Der größte See ist der 
Neusiedler See im Burgenland. Durch den 
größten Teil Österreichs fließt die Donau zum 
Schwarzen Meer. Andere Flüsse sind der 
Rhein, die Elbe, die Mur und die Drau.

Viele erfolgreiche Menschen kommen aus 
Österreich. Wolfgang Amadeus Mozart hat in 
Salzburg gewohnt und er hat viele berühmte 
Lieder geschrieben. Bekannte Ski-Sportler der 
letzten Jahre sind etwa Marcel Hirscher, Anna 
Veith und Hannes Reichelt. 

Österreich ist bekannt für seine Süßspeisen. 
Se ine t rad i t ione l len Ger ichte s ind 
Sachertorte, Marmorkuchen, Kaiserschmarrn, 
Palatschinken, Gulasch und Apfelstrudel. 

Jetzt habe ich Ihnen kurz Österreich 
vorgestellt.

Janja Flis, 9. b
Mentorica: Urška Godler

WIE SAGT MAN IN DEUTSCHLAND? 

WIE SAGT MAN IN ÖSTERREICH? 

WIE SAGT MAN IN SLOWENIEN?

Brötchen 
Semmel 
žemlja

Kloβ 
Knödel 
cmok

Tomate 
Paradeiser 
paradižnik

Kartoffel 
Erdapfel 
krompir

Blumenkohl 
Karfiol 
cvetača

Pflaume 
Zwetschge 
sliva

Aprikose 
Marille 
marelica

Bonbon 
Zuckerl 
bonbon

Schlagsahne 
Schlag 
smetana

Pfannkuchen 
Omeletten 
palačinke

Buch 
Biachl 
knjiga

Polizeistation 
Wachzimmer 
policijska postaja

T-Shirt 
Leiberl 
majica s kratkimi rokavi

Sofa 
Kanapee 
kavč

Tüte 
Sackerl 
vrečka

Kopfschmerztablette 
Kopfwehpulver 
tableta proti glavobolu

Junge 
Bub 
fant

reckon
absolutely 
popolnoma

Australian 

Aussie 

Avstralec

Hi! 

G'day mate! 

Zdravo!

to have a look 

to gander 

pogledati

Well done! 

Good on ya! 

Dobro opravljeno!

postman 

postie 

poštar

excellent 

ace 

odlično

BRITISH ENGLISH 

AUSTRALIAN 

ENGLISH 

SLOVENE

5 MINUT 
ZA JEZIKE
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DINOZAVRI
Dinozavri so izumrli vretenčarji. Na 
Zemlji so kraljevali več kot 100 
milijonov let. Danes jih poznamo po 
fosilnih in nefosilnih ostankih.

Znanstveniki so v 19. stoletju odkrili 
prve vrste dinozavrov in njihova 
sestavl jena okost ja so postala 
atrakcije v muzejih po vsem svetu. 
Nadred Dinosauria je formalno 
poimenoval angleški znanstvenik 
Richard Owen leta 1842. Ime je 
kombinacija grškega izraza deinos 
(strašen, grozen) in sauros (kuščar ali 
plazilec). Paleontologi se večinoma

s
t r i n ja jo , da so p t ič i po tomc i 
dinozavrov iz skupine teropodov. 
Nekateri dinozavri so bili rastlinojedi, 
drugi mesojedi, spet drugi pa so jedli 
vse. Eni so bili dvonožci, drugi 
štirinožci, nekateri pa kar oboje. Le 
majhen delež dinozavrov se je 
ohranil kot fosil. Največja znana 
skupina dinozavrov so zavropodi. 
Najvišji in najtežji dinozaver je bil 
odkr it v Tanzani j i . Imenuje se 
brahiozaver. Tehtal je med 30 in 60 
tonami, v višino pa je meril kar 12 
metrov. Najmanjši dinozavri so bili 
veliki kot vrana ali kokoš, torej manjši 
o d 6 0 c m ( m i k r o r a p t o r i n 
parvikursor). 

R a č u n a l n i š k a t o m o g r a fi j a j e 
pokazala, da so imeli dinozavri srce s 
štirimi prekati (tako kot ptiči in 
sesalci). Dinozavri že dolgo burijo 
človeško domišljijo, velikokrat se 
pojavijo v fantazijskih in znanstveno-
fantastičnih filmih. Ob koncu krede 
(pred 65 milijoni let) so dinozavri 
utrpeli katastrofalno kretsko-terciarno 
izumrtje. Razlogi in teorije izumrtja 
dinozavrov se pojavljajo že vse od 

leta 1970. Ena izmed teorij izumrtja 
dinozavrov bi lahko bila posledica 
uničujočega padca asteroida. Drugo 
teorijo izumrtja predstavlja t. i. 
Oortov oblak, ki naj bi bil razlog 
množičnega padca različnih kometov. 
Oortov oblak je ostanek meglice, ki je 
razpadla in tvorila Sonce in ostale 
planete pred pr ib l ižno pet imi 
milijardami let. Ena izmed teorij je 
vezana na spremembe podnebja. Ob 
koncu obdobja dinozavrov ni bilo 
polarnih ledenikov. Temperature so 
bile bolj stanovitne. Razlika med 
polom in ekvatorjem je bila samo 
25°C. Obstajajo še tudi druge 
teorije, ki so manj verjetne, ampak jih 
ni mogoče povsem ovreči.

Mesojedi:
− albertozaver,
− alozaver,
− bambiraptor,   
− demonozaver,      
− dilofozaver.  

Rastlinojedi:  
− ankilozaver,
− animantarks, 
− brontozaver,  
− diplodok,
− igvanodon.

Vsejedi
− eoraptor,
− galimimi,
− gigantoraptor,
− oviraptor.

Vrste dinozavrov in nekaj 
njihov predstavnikov

Pazljivo preberi vprašanja in obkroži 
pravilen odgovor. Če imaš težave pri 
reševanju, ponovno preberi besedilo 
o dinozavrih. Veliko uspeha!

1.  Ali veš, iz česa je sestavljena 
beseda dinozaver?   
A      Dinos in Sauros.
B      Dinosaur.

 2.  Kateri vretenčarji so se po vsej 
verjetnosti razvili iz dinozavrov?    
A       Ptice. 
B       Medvedi.  

3.  Ali so bili dinozavri sesalci ali 
vretenčarji?  
A       Sesalci. 
B       Vretenčarji. 

4. Katere skupine dinozavrov 
poznaš?  
A       Mesojede, rastlinojede, 
vsejede. 
B       Kopenske in morske.    

5. Kdaj so izumrli dinozavri? 
A     Pred 280 milijoni let.
B     Pred 65 milijoni let. 

6. Kateri dinozaver je rastlinojed? 
A      Alozaver. 
B      Brontozaver. 
 
7. Ali so dinozavri živeli na vseh 
kontinentih? 
A      Da. 
B      Ne.  

8. Katere narodnosti je znanstvenik, 
ki je odkril ime dinozavrov? 
A      Angleške. 
B      Ameriške. 
 
9. Od katerega leta dalje se 
pojavljajo teorije o izumrtju 
dinozavrov?
A     Od leta 1971.
B     Od leta 1970.

10.  Kako veliki so bili veliki najmanjši 
dinozavri?
A     Manj kot 80 cm.
B     Manj kot 60 cm.
                                                                             

Nina Jurjec in Lan Kumer, 6. a
Mentorica: Maja Anderluh Vrečko

EKSKURZIJA TRETJEŠOLCEV NA PRIMORSKO
Učenci 3. a, 3. b in 3. c razreda smo se 29. maja 2018 odpeljali na učno ekskurzijo na Primorsko.

Vožnja s sodobnim avtobusom je bila zelo prijetna. Gledal 
sem skozi okno in tako opazoval pokrajino. Veliko sva 
se pogovarjala s sošolcem Taiem, ki je sedel poleg mene. 

Nejc, 3. b

Ustavili smo se na počivališču Lom. Malce smo se 
sprehodili, potem pa si privoščili malico iz nahrbtnika. 

Žana, 3. b 

Pot smo nadaljevali proti morju. Obiskali smo 
školjčišče pri Ankaranu. Tam je posebna obala, dom 
za različne morske živali – polže in školjke. Do školjk 
smo morali čez vodo, po spolzkih kamnih. 

Tjaš, 3. b

Zame je bil to adrenalinski pohod. Jaz sem 
uspel priti na drugo stran in nazaj. Bilo mi 
je všeč, čeprav sem si zmočil obe nogi. 

Tai, 3. b

Tudi meni je uspel pohod na školjčišče. 
Nabrala sem kar nekaj različnih školjk. 
Nabiranje mi je bilo zelo všeč. Školjke 
so res čudovite. 

Tajda, 3. b

Z avtobusom smo se odpeljali v Izolo. Sprehod 
po mestu se mi je zdel odličen, saj sem bil v tem 
mestu prvič. Posebej so mi bile všeč stavbe. 

Matija, 3. b

Z barko smo pluli več kot eno uro. Vožnja je bila zabavna. 
Lahko smo sedeli na klopeh, se pogovarjali, opazovali morje, 
fotografirali in hranili galebe. 

Ivana, 3. b

Na barki sem se sprostil in užival ob gledanju 
vijoličnih meduz. Z bobi palčkami smo hranili galebe, 
zato jih je bilo vedno več. Najbolj mi je bilo všeč, ko 
nas je voznik barke povabil na krov. 

Jurij, 3. b

Na sprehodu po mestu smo 
se ustavili v trgovini, kjer 
smo si lahko kupili manjše 
spominke.

 Alina, 3. b

Trgovina je bila polna zanimivih 
stvari, tako da se nisem mogla 

takoj odločiti, kaj kupiti. 
Pia, 3. b

Ob obali smo videli veliko 
manjših ladjic ter ljudi, ki 
so se sončili in uživali v 
senci ob pijači.

  Anže, 3. b

Na plaži smo odložili 
nahrbtnike, se sezuli 
in odhiteli v vodo. 
Tina, 3. b

Po ozki ulici smo prišli do 
restavracije pod drevesi. Tam 
so nas že čakale pripravljene 
mize s pijačo in priborom. Meni 
je bila hrana odlična.

 Enej, 3. b

Restavracija mi je bila 
zelo všeč. Natakar in 
natakarica sta bila zelo 
prijazna.

Maja, 3. b

Pomfrija, pohančka in 
solate sem se zelo 
razveselila. Na poti na 
avtobus smo si kupili 
še kepico sladoleda. 

Tija, 3. b

Ko sem hodil po kamenju, mi je spodrsnilo in sem se usedel v vodo. Moral 
sem se preobleči. Vesel sem bil, ko mi je prijatelj Tai posodil svoje hlače. 

Taj, 3. b

Pred šolo smo se pripeljali točno ob 18.00 uri. Pred 
šolo so nas čakali starši. Vsi smo bili zelo srečni. 

 Lan, 3. b

Mentorica: Jana Cimerman
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V šoli se vsak dan učimo in za 
povrh dobimo še cel kup 
nalog. Za marsikoga to 
pomeni veliko obremenitev oz. 
stres. Vemo, da se moramo 
učiti, saj si z znanjem 
ustvarjamo svojo prihodnost. 
Brez domačih nalog pa (žal) 
tudi ne gre. Z njimi namreč 
utrdimo učno snov. Učenci 
s(m)o si med seboj seveda 
zelo različni. Marsikdo si ocen 
ne jemlje preveč k srcu in se 
uči le toliko, da izdela razred. 
Pa je to prava pot? Spet drugi 
so potrti že zaradi vsakega 
manjšega neuspeha. Vsak 
človek je osebnost zase in vsak 
doživlja (ne)uspehe drugače. 

KAKO 
ORGANIZIRATI 
SVOJ ČAS?

Kako torej najti ravnotežje 
med vsakodnevnimi  
obveznostmi? Preberite si 
nekaj preprostih nasvetov. 

1. Naučite se organizirati svoj 
čas. 

2. Napišite si seznam stvari,     
ki jih morate storiti v prihodnjih 
dneh in se jih lotite 
organizirano in načrtovano. 

3. Med učenjem ne izgubljajte 
energije za nepotrebne stvari 
(telefon, računalnik …).

4. Vsak dan naredite vsaj eno 
stvar, ki vas močno osrečuje.

5. Smejte se! Smeh je eno od 
najboljših zdravil proti stresu. 

6. Čez dan poskusite umiriti 
svoje misli.

7. Zapomnite si – KJER JE 
VOLJA, TAM JE POT.

Dolgotrajna izpostavljenost stresu 
povzroča močno poslabšanje telesnega 
stanja. Imunski sistem starejših in tistih, ki 
so bolehali za kakšno boleznijo, je manj 
sposoben spopadanja s stresnimi 
okoliščinami. Zato je zelo pomembno, da 
se naučimo spoprijemati s stresom. 
Življenje samo po sebi je stresno, vendar 
še zdaleč ne tako zelo, kot se nam včasih 
zdi.

Stres namreč lahko močno zmanjšamo, če 
se naučimo drugačnih odzivov, vedenja in 
predvsem – razmišljanja. 

Lan Kumer in Nina Jurjec, 6. a 
Mentorica: Maja Anderluh Vrečko 

UROŠ HROVAT
ILUSTRATOR IN PISATELJ

GOST ZA BRALCE BRALNE ZNAČKE

»Ilustracija v knjigi 
mi pomeni drugi 

del knjige.«
Lučka

Zaključno prireditev za vse, ki dosežejo minimalne kriterije za osvojitev 
bralne značke, so na OŠ Hruševec organizirali v šolski knjižnici, 5. aprila. 
Bralcem iz nižjih razredov je ilustrator ob branju pravljice sproti ponazarjal 
dogodke na risarska platna. V besedi in sprotnem nastajanju ilustracij so 
sledili pripovedi o Petru Nosu in Vampirskih paradižnikih.

Kaj učencem pomeni ilustracija, so razmišljali učenci že pred srečanjem z ilustratorjem.»Ilustracija v knjigi mi 
pomaga, da knjigo 
bolje razumem.« 

Blaž

»Ilustracija nam 
prikaže napisano 

besedilo v knjigah.«
 Luka

»Ilustracija je slika, ki jo 
najdemo v knjigah ali pesmih, 
da si laže dopovemo, o čem 

govori.«  
Eva

»Ilustratorji morajo imeti bujno 
domišljijo, da si lahko dobro 

predstavljajo vsebino.«
Nik

»Ilustrator mora prej 
knjigo prebrati, da ve, 
o čem se sploh gre.«

Pia»O ilustratorju vem, da 
opravlja zahtevno delo, 

mora biti natančen, včasih je 
celo boljši od pisatelja.«

Klara

»Ilustrirana knjiga 
pomeni, da si jo lažje 

predstavljam, in 
popestri tvoj pogled.«

 Ožbej

»Ilustrator lahko 
riše v knjigi le, če 

ga knjiga 
'pritegne'«. 

Svit

»Ilustrirano knjigo si prej 
izberem, jo hitreje 

preberem in obnovim.« 
Ula

»Ilustracija mora biti zelo 
natančna (osenčena, pobarvana z 

določenimi barvami …).« 
Miha

»Ilustratorje 
spoštujem zato, ker 
so tako nadarjeni.«

Tit

Učenci iz višjih razredov in učenci s 
podružn ične šo le pa so s led i l i 
nastajanju stripa. Zanimive zakonitosti, 
ki so očarale učence, učitelje in vse 
kasnejše obiskovalce razstave.
Izdelki z razstave so ostali na šoli in so 
jih v razrede z veseljem odnesli učenci. 
Za na steno ali pa za lastne kreativne 
dopolnitve.
V knjige ali spominske knjige je avtor 
zapisal ali kaj narisal vsakemu učencu, 
ki je to želel.
Tako se je bralno obarvan dogodek 
razpel daleč čez dogovorjen čas 
druženja. 
Na šoli vodimo Kroniko bralne značke, 
kamor je Uroš Hrovat zapisal:

Upam, da ste bili zadovoljni z našim 
srečanjem.
Tako lepo me ne sprejmejo povsod in 
vaša šola je gotovo na zmagovalnih 
stopničkah v mojem spominu.
 
LP in hvala za vse.
Uroš

S srečanja so učenci odšli bogatejši za 
marsikatero novo spoznanje iz sveta 
i lustraci j in potrdi l i dejstvo, kako 
pomembno mesto ima ilustracija v otroški 
knjigi.                   

Mentorica: Darinka Žekar

STRES 

JAZ, DRUGAČNA
Zelo zanimiva knjiga, ki me je pretresla.

Vsebina:
Turkinja živi v Nemčiji, z družino. Ima brata, 
prijatelje.
Zgodi se ji ljubezen – z Nemcem!
Katastrofa za njeno muslimansko družino?
Ja, je!
Lahko s preprečevanjem, ukrepi dosežejo svoje?
Ob koncu knjige sem jokala kot dež.

                                             Albina Uka, 8. a
Mentorica: Darinka Žekar

Ali imate 
knjigo?
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Lan Kumer in Nina Jurjec, 6. a 
Mentorica: Maja Anderluh Vrečko 

UROŠ HROVAT
ILUSTRATOR IN PISATELJ

GOST ZA BRALCE BRALNE ZNAČKE

»Ilustracija v knjigi 
mi pomeni drugi 

del knjige.«
Lučka
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Drugi razred smo končali,

za nagrado na rajžo šli.

V Kekčevo deželo na obisk

h Kekcu, Mojci, Brinclju …

Nas v gozdu strašni

je Bedanec srečal.

Željo veliko je imel,

da učiteljico bi našo vzel.

Skozi skrivni rov

V Kekčevi deželi

Odšli smo v Kekčevo deželo. Peljali smo se z avtobusom. Videli smo: 
Kekca, Pehto, Bedanca, Mojco in Brinclja. Bedanec je zbežal na goro 
Špik. Vodil nas je vodič. Morali smo rešiti Mojco. Šli smo skozi tunel. 
Kekec je rekel Pehti, da je lepa mlada baba, in Pehta ga je po riti ter 
povlekla za ušesa. Tudi jaz si želim biti neka junakinja iz knjige. Na 
poti smo videli tudi Aljažev kip. Na koncu smo šli pogledat še Zelence. 
Morali smo vzeti dežnike, ker je začelo deževati. Nato smo šli nazaj 
proti šoli, kjer so nas čakali starši.

Pia P., 2. a

Všeč mi je bilo, ko nas je Bedanec lovil. 
Videli smo Bedančevo hišo in v njej Mojco v 
kletki. Pehta nam je dala čaj in pecivo. Ko je 
prišel Kekec, nam je povedal skrivnost. 
Potem smo šli z avtobusom domov.

Urša, 2. a

Lovil nas je Bedanec. Stekli smo na 
vse strani. S sovjim skovikanjem 
smo ga pregnali na goro Špik. Šel 
je v svojo zimsko kočo in tam ostal 
tri dni. Vsi smo si oddahnili. 

Jan, 2. a

Bili smo v Kekčevi deželi. Videli smo vse 
junake. Potem smo videli vse pasti, ki jih je 
imel Bedanec nastavljene za živali. Videli 
smo tudi past, v kateri je bil zaprt ubogi 
Brincelj. Potem smo šli do tete Pehte. Dala 
nam je pecivo in čaj. Potem smo odšli na 
kosilo. Jedli smo krompir in nagece. 

Iva, 2. a

Všeč mi je bilo, ko nas je Bedanec lovil. 
Pehta nas je povabila v svojo hišo in nas 
postregla s čajem in pecivom. Na kosilo smo 
odšli v restavracijo Lačni Kekec. Lepo mi je 
bilo tudi, ko smo prišli do Zelencev.

Marko, 2. a

V Kekčevi deželi smo pregnali 
Bedanca na goro Špik. Spustili smo 
se po Bedančevem toboganu. 
Rešili smo Mojco. Pehta nam je 
dala čaj. Spustili smo se tudi po 
Pehtinem toboganu. Videli smo 
sovo. Šli smo na Zelence. Hodili 

Mentorici: Dragica Vračun Hercog in Lidija Gajšek

mimo Kekčeve hiše

vse do Pehte pot nas vodila je.

Teta Pehta dobro kuha,

za Kekca in zelišča skrbi.

Ko trebuščke smo si napolnili,

v Zelence smo zavili in si

smaragdni izvir Save Dolinke 
ogledali.                                                

2. b razred

smo po mostovih. Potem smo šli še na kosilo in dobili tudi sladoled.

Lea, 2. a

Na podružnici 
Kalobje so 

učenci ilustrirali 
slovenske 
pregovore.
Mentorice: Marija 
Kukovič, Valintina 
Adam, Sabina Rezar
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POGLED V PRETEKLOST 
SKOZI OČI PRVOŠOLCEV

»S svetilko so si svetili 

samo zunaj, da so lahko 

bolje videli, da niso 

padli v jamo.«

»Svetili so si takrat, ko je 

zmanjkalo elektrike.«

»Svetilka je bila ponavadi na 

polici ali pa na tleh, da je 

dajala več svetlobe.«

»Ene svetilke so bile na olje, ene 

pa na vodo. Ko je voda zavrela, je 

začela svetilka svetiti.«

»Stare ure so bile posebne 

zato, ker so delale tik-tak.«

»Nekatere ure so imele 

kukavico, ki je zakukala zjutraj 

ali pa ko je bila ura 12.00.«

»Ene ure so imele 

kukavico in sovo. 

Kukavica je zakukala 

zjutraj, sova pa zvečer.«»Ure je izdeloval urar, lesene 

dele pa je naredil lesar.«

»Staro pohištvo je 

izdeloval hišnik.«

»Predmete iz kovine so izdelali 

iz posebne mase, ki so jo greli 

na vročem ognju toliko časa, da 

se je strdila. Potem pa so s 

posebnimi rokavicami in 

kleščami oblikovali predmete 

(likalnik, klešče, škarje …).«

Kratka razmišljanja 

učencev 1. a:

Kratka razmišljanja 
učencev 1. b: »Ob večerih so ličkali 

koruzo. V starih časih pa ne 

bi živela, ker niso imeli takih 

igrač, kot jih imamo danes.«

Lina, 1. b

»V šoli smo risali stare 

predmete. Narisala sem uro. 

Ura je pomembna, da vemo, 

koliko je ura.«

Maja, 1. b

»Imeli so stara oblačila, ki so bila 

strgana. Ob večerih so luščili fižol in 

koruzo, se veliko pogovarjali in 

pripovedovali pravljice.«

Larisa, 1. b

»Imel bi star likalnik. 

Všeč mi je, ker se 

tako čudno kuri.«

Ožbej, 1. b

»V starih časih bi živela 

zato, ker mi je bilo všeč, 

da smo se pogovarjali o 

preteklosti.«

Nija, 1. b

»V preteklosti so ljudje 

uporabljali petrolejke, niso 

bili moderni, bili so 

staromodni.«

Nikolaj, 1. b

»V starih časih ni bilo veliko 

denarja. Bili so samo kovanci. Hiše 

so bile lesene. Ker pa je veliko 

deževalo in so bile hiše take, da je 

veliko dežja notri teklo.«

Enej, 1. b

»V starih časih so bili bolj revni. Kuhali 
so iz enega lonca. In jedli so vsi iz ene 

sklede. Kuhinja je bila črna, ker so 

kuhali na žar in se je vse naokoli 

kadilo.«

Sanja, 1. b

»V hišah niso imeli 

dimnika in je bilo vse 

zadimljeno.«

Patrik, 1. b

»V starih časih mi je bilo zanimivo, 

kako so na roke ob reki prali 

perilo. Danes imamo pralni stroj, ki 

vse naredi namesto nas.«

Ana, 1. b

Mentorica: Tanja Firer

 Mentorica: Sergeja Vidmar Jelen

Anderson, L. H.

ZAMRZNJENI DEKLETI 
Iz zbirke Na robu
Knjiga mi je bila zelo všeč, še posebej, ker se to dogaja tudi 
v resničnem življenju. 

Čeprav knjiga ni napisana po resničnih dogodkih, je veliko 
deklet – najstnic in tudi fantov, ki se borijo proti anoreksiji ter 
bulimiji. 

Počutijo se slabo v svojem telesu, imajo občutek, da lahko 
prvič v življenju stvari vzamejo v svoje roke. A včasih gredo 
stvari predaleč – kot je šlo v primeru s Cassie, ampak vse 
se zmore, če se hoče. S pomočjo prijateljev in družine se da 
razrešiti veliko problemov, a pri tem je potrebno zaupanje.

 Klavdija Tržan, 9. a
Mentorica: Darinka Žekar

»Všeč mi je bilo, ko so v 

starih časih imeli tako lepe 

obleke in dolge klobuke.«

Jakob V., 1. b

Ali imate 
knjigo?

OB 100. 
OBLETNICI 

SMRTI IVANA 
CANKARJA

Za mlajše: 

Za starejše: 
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UTRINKI IZ 4. B
Tehniški dan 
Imeli smo tehniški dan. Izdelali smo avtomobil s pogonom na gumo. Najprej smo 
po načrtu izdelali podvozje. Začeli smo z lepljenjem in žaganjem. Tako smo 
naredili ogrodje našega vozila. Nanj smo prilepili trikotnike, ki smo jih izrezali iz 
kartona. Vanje smo z luknjačem naredili luknje ter jih prilepili na ogrodje. Skozi 
luknje smo vstavili os. Pritrdili smo še lesena kolesa. S kladivom smo pritrdili žebelj 
in napeli gumico. Na koncu smo iz škatel sestavili zanimiv avtomobilček.

Nik Čokl

Paraolimpijski dan v šoli
Ko smo imeli paraolimpijski dan, je k nam prišel gospod Sandi Novak, ki je tekač in 
je slep. Na eno oko zaznava samo svetlobo, na drugo pa ne vidi popolnoma nič. 
Opisal nam je svoje življenje. Zelo žalostno je bilo, ko je razlagal o svoji nesreči. 
Nato smo odšli na predavanje. Tam sem natančno spoznala športe paraolimpijcev. 
Končno smo odšli v telovadnico. Tam smo imeli pripravljene različne 
paraolimpijske igre. Najbolj mi je bil všeč nogomet za slepe. Igrali smo tudi 
sedečo odbojko ter košarko. Sedeli smo na posebnih invalidskih vozičkih. 
Nogomet za slepe smo igrali tako, da smo uporabljali žogo, v kateri so bili 
kraguljčki. Imeli smo dva gola in igralca, ki je imel na glavi očala, s katerimi ni nič 
videl. Poskušal je zadeti gol.

Klara Lorger Vipotnik

Šport malo drugače
Športni park v Volčjem Potoku je izredno super.
Meni je izredno všeč zipline.
Tam so še imeli fitnes naprave, labirint, trampoline, tobogane, 
gugalnice, rove, labirint, plezalno steno, gusarsko ladjo …

Matic Jezovšek

Športni park
Ko smo prispeli v športni park, smo odložili nahrbtnike in stekli v labirint, kjer mi 
je bilo zelo všeč. Komaj sem našel pravo pot, da sem se lahko povzpel na stolp. 
Nato sem odšel na zipline. Ko smo se naveličali vožnje, smo stekli v kitova usta. 
To je bila maketa in videli smo, kako velika žival je kit. Nato smo preizkusili 
trampolin in vse fitnes naprave. Ta dan si bom zapomnil, ker mi je bil zelo všeč.

Nik Antolič

Tehniški dan – vozilo s pogonom
Rad imam tehniške dneve in nedolgo nazaj sem izdeloval avtomobil. Manjkal 
sem ravno takrat, ko smo izdelovali avtomobil, zato sem ga izdeloval sam. 
Najljubše mi je bilo, ko sem na avto prilepil škatlice in ga oblikoval v avtodom. 
Izdelava je bila težka, a na koncu sem vseeno bil zadovoljen. Avtodom se je 
odpiral ob strani in lahko si videl v njegovo notranjost. Ustvarjanje imam zelo 
rad, saj imam veliko domišljije. Ta avtodom je bil na pogon na gumico. Bilo ga 
je težko izdelati, saj sem pri izdelavi uporabljal žago, kladivo, škarje in luknjač.

Miha Kolman

Naravoslovni dan
Aprila smo bili v Arboretumu Volčji Potok. Ko smo vstopili v park, smo kar onemeli. 
Videli smo na tisoče tulipanov. Bili so različnih barv, rdeči, rumeni, beli, oranžni, 
vijoličasti, roza, pisani …
Občudovala sem tudi orjaška drevesa. Zelo zanimiva je bila platana, deblo je 
podobnih barv kot vojaške hlače.
Sredi parka pa so se skrivali orjaški dinozavri in mamut, ki so burili našo domišljijo.

Eva Jezovšek

Šola v naravi
Jeseni smo bili v šoli v naravi. Odpravili smo se v CŠOD Škorpijon. 
Učiteljica nam je povedala, da bomo jezdili konje. Komaj sem čakala ta 
dan. Končno smo začeli. Najprej nam je učitelj povedal kako jezdimo 
konja. V hlevu smo si ogledali vse potrebne pripomočke. Končno sem 
se lahko usedla na konja. Bilo me je zelo strah, vendar je postajalo vse 
lažje. Sošolka je konja držala za uzdo in ga vodila, sama pa sem sedela 
v sedlu. Bilo je zelo zabavno in mi je bilo zelo všeč.

Marina Cmok

Šola v naravi
V šoli v naravi sem prvič streljala z lokom. Čeprav nisem 
dobro poslušala učitelja, ki nam je razlagal, kako moramo 
streljati, sem dobro opazovala. Napela sem tetivo, tako da 
je puščica prišla skoraj do očesa. Bum – izpustila sem 
puščico, ki je poletela skoraj v sredino kroga. Bravo!!!

Iva Novak Sitar

Mentorica: Jelka Zidanšek
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Tretješolci na šolskem izletu v Celju

Najina sendviča sta odlična!

Aaaaaa, 
mamica 

pomagaj!

Komaj 
čakam. 
Pohiti, 
Hana!

Punce. Tale sladoled se 

mi topi z vso hitrostjo.

Hitro ga pojej, da 
ne boš ostala 

brez.

Tole še pojem, 
pa vam eno 

zapojem.

Domen, pohiti!
 Od žeje me bo 

pobralo.

Tilen, saj boš 
takoj na vrsti.

Boš videl, kako 
te voda  odžeja.

Ja, Tjaš. Jaz 
pa sem lačen 

kot volk.

Nejc, poglej 
koliko sadja 

je tukaj.

 Kako mi je 
dolgčas!

Kdaj bomo 
že prišli?

Kdo je to?

To je Alma 
Karlin.

Ali res ne 
veš?

Pa smo ti 
naredili streho 

nad glavo.  

Verjetno 
zato, da ne 
pobegne.

Troy, zakaj 
ima Josip 

Pelikan verigo 
na roki?

Jasmina, ali 
te je kaj 
strah? Kaj ne vidiš, kako se mi 

noge  tresejo?
Počutim se, kot da stojim 

v zraku.

OGLED MESTA CELJE
V četrtek, 7. 6. 2018, smo si odšli ogledat mesto 
Celje. Ob 8. uri smo odšli peš proti železniški postaji 
Šentjur. Ko je pripeljal vlak, smo vstopili. Med vožnjo 
smo skozi okno opazovali okolico. V Celju smo si 
najprej ogledali kip Alme Karlin, ki v rokah drži 
kovček, saj naj bi prepotovala cel svet. Med 
sprehodom skozi ozke ulice mesta smo opazovali 
tamkajšnje stavbe. Ogledali smo si mestno tržnico, 
kjer so branjevke in branjevci na stojnicah prodajali 
sveže sadje, zelenjavo in druge pridelke. Po 
oznakah, kjer je nekoč potekala rimska cesta, smo 
prišli do kipa Josipa Pelikana, ki stoji pred vhodom v 
stavbo Upravne enote Celje in Občine Celje. Vstopili smo vanjo in si jo ogledali še od znotraj. Skozi 
stekleno dno smo opazovali kopalnico, ki se je ohranila še iz časa Rimljanov. Učiteljica nam je razložila, 
kako so to kopalnico včasih ogrevali. V stavbi upravne enote smo se tudi fotografirali in vsak je dobil dva 
bombona. Posladkali smo se in pot nadaljevali proti mestnemu parku mimo kipa splavarja in čez most nad 
reko Savinjo. Tam smo se okrepčali s sendviči, pili pa smo lahko vodo iz vodnjaka. Siti smo se vrnili na 
drugo stran mosta, kjer smo poiskali mestno igrišče. Učiteljice so nam podale natančna navodila za igro. 
Spuščali smo se z zipline, vrteli na vrtiljaku, plezali, gugali in še marsikaj. Čas za igro je prehitro potekel. 
Ob zaključku našega ogleda Celja smo si privoščili še sladoled. Dan je bil super in je kar prehitro minil.

Učenci 3. a razreda 
Mentorici: Monika Malgaj in Jana Cimerman

Zvezdica 
Zaspanka

Učenci dramskega krožka iz 4. in 5. 
razreda so letos pripravili igrico 

Zvezdica Zaspanka. Srečevali so se 
enkrat na teden, kjer so vadili in vadili, 
razmišljali o sceni in kostumih. Igralci 
so iz vaje v vajo postajali odličnejši in 
izvirnejši. Vsak je dal vse od sebe in 

na koncu je nastala odlična predstava. 
Premierno so nastopili za bodoče 

prvošolčke. Ko pa so igrali za starše, 
so bili naravnost odlični.

Mentorica: Hermina Šeško
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Maja so se petošolci udeležili letne šole v naravi s tečajem plavanja v 
Kopru, kjer so spoznavali Obsredozemske pokrajine in izboljševali 
tehnike plavanja. Kaj so se naučili in kako so se imeli, pa najbolje opišejo 
njihovi vtisi iz dnevnikov:

»Bilo mi je všeč. Hrana je bila božanska, pouk je bil odličen. Slane vode 
sem se napila za celo leto. Čeprav mi je bilo zelo naporno, sem zraven 
uživala.«

Taja Gaberšek

»V šoli v naravi sem se bolje naučil plavati in izvedel sem veliko več o 
Obsredozemskih pokrajinah (živalstvo, relief, rastlinstvo, površje, 
gospodarstvo …). Veliko smo se družili s prijatelji. Bilo je poučno 
doživetje.«

Gal Kostajnšek

»V šoli v naravi mi je bilo zelo všeč, ko smo lahko zvečer šli na igrišče in 
ker smo imeli po kosilu dosti prostega časa, da smo lahko počeli karkoli. 
Najbolj pa sem si zapomnil petek, ko smo se lahko pol ure spuščali po 
toboganu, plavali ali surfali. Poleg tega pa mi je bil všeč tudi pouk, kjer 
sem se naučil veliko novih stvari. Všeč mi je bil akvarij, v katerem sem 
videl veliko različnih rib. Pred tem smo bili še na ladjici, na kateri smo 
imeli zelo lep razgled in videli smo tudi nove ribice, školjke in meduze.« 

Mark Obreza

»V šoli v naravi je bilo zelo zanimivo. Poleg plavanja smo si ogledali in 
spoznali veliko zanimivega o obsredozemskem svetu. Najbolj mi je bila 
všeč vožnja z ladjico in ogled akvarija. Čeprav smo imeli veliko 
aktivnosti, sem se vseeno rad vrnil domov.«

Kristian Močnik

Mentorica: Nives Rajher

ŠOLA V NARAVI
5. razred

KO BOM VELIK/VELIKA, BOM …
»Zelo imam rad viš ino. Rad 
gledam v nebo in opazujem letala. 
Ko bom star 20 let, bom lahko 
postal stevard. Do takrat se bom 
pridno učil in se veselil tega 
trenutka, ko bom prvič poletel.«

Matevž Zupanc, 4. a

»Jaz bom postala slaščičarka. 
Rada pečem peciva, se sladkam in 
po nesreči kaj zažgem. Ob vsem 
tem se veliko zabavam.«

Ana Jurkošek, 4. a

»Izdelovanje plišastih srčkov 
mi gre zelo dobro od rok.« 

Alinna Kresnik, 4. a

»Po poklicu bi rad bil krojač. To 
delo resno obožujem in mi odlično 
gre. Pa ne bom navaden krojač, 
temveč znan in pomemben.«

Erion Bobaj, 4. a 

»Jaz pa ne bom šival, ker 
bom gradil hiše, bloke, 
trgovine, tovarne in bom 
tudi pomemben.«

Urh Ploštajner, 4. a

»Vsem prijateljicam pletem kitke 
in ustvarjam frizure, ker me to 
veseli. Postala bom frizerka.«

 Izabela Pevec, 4. a

»Rada pišem na tablo in mi 
je všeč poklic učiteljice. Zelo 
se bom trudila, da bom 
učence veliko naučila.« 

Lučka  Oset, 4. a

»Z zanimanjem gledam 
MasterChefa in tudi sam 
kdaj pripravim kakšno jed. 
Postal bom kuhar. S tem 
bom hodi l po bratovih 
stopinjah.«

  Gaj Zupanc, 4. a

»Delo turističnega vodiča me zelo veseli. 
Navdušil sem se na številnih potovanjih.«

 Tit Černjak, 4. a

»Želim postati znanstvenik. 
Izdeloval bom robote, 
zdravila, se ukvarjal z 
mehanizacijo in robotiko. 
Zato se tako veliko učim in 
vem, da mi bo uspelo.«

 Andraž Korez, 4. a

»Ustvaril sem avtomobil iz 
lesa, elektrike in z lučko. To 
je moj avto prihodnosti. 
Postal bom izumitelj okolju 
prijaznih stvari.«

 Bor Šuster, 4. a

»Ko bom velik, bom 
izdeloval lokomotive. 
Vidim, da imam dobre 
ideje.« 

Lan Cmok, 4. a
»Izumila bom lesene avtomobile na zračni 
pogon, ki bodo lahko tudi leteli.« Tina Es, 4. a

»Doma imam fotografski 
aparat, s katerim delam 
lepe slike. Fotografiranje 
me zelo veseli, zato bom 
postala fotografinja narave 
in življenja v njej.«

 Taja Štrukelj, 4. a

»Pos ta la bom 
arheologinja, ker 
lahko raziskuješ 
preteklost in tisto, 
kar izkoplješ, daš 
v muzej.« Nika 
Kukovič, 4. a

»Zelo rada berem in zato 
sem se odloč i la postati 
knjižničarka. Veliko novih 
knjig bom spoznala, brala in 
jih prodajala ali izposodila.«
Ksarina Kopitar Kresnik, 4. a

»Moj ati dela kot skladiščnik in ko 
odrastem, bom delal z njim. Vozil 
bom viličarja. Ob večerih bom 
zabaval ljudi s petjem in z igranjem 
na harmoniko.«

Anže Ljubej, 4. a

»Rad bi pomagal 
ljudem, zato bom 
postal zdravnik. Zelo 
se bom potrudil, da 
mi bo to uspelo.«

 Jan Kovačič, 4. a

»Arhitekti rišejo načrte 
hiš in prostorov v njej. 
To mi je všeč in bom to 
delala, ko bom končala 
šolo.« 

Sara Centrih, 4. a

»Od malih nog si želim 
postati učiteljica, zato se zelo 
rada učim.«

 Lia Mehič, 4. a

»Jaz bom prevzel očetovo 
firmo, ko odrastem. To me 
zelo veseli.«

 David Veličkovič, 4. a

Mentorica: Stanka Kodrnja

UČENCI IN UČENKE 4. A 
RAZREDA RAZMIŠLJAJO 

O POKLICIH
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tehnike plavanja. Kaj so se naučili in kako so se imeli, pa najbolje opišejo 
njihovi vtisi iz dnevnikov:

»Bilo mi je všeč. Hrana je bila božanska, pouk je bil odličen. Slane vode 
sem se napila za celo leto. Čeprav mi je bilo zelo naporno, sem zraven 
uživala.«

Taja Gaberšek

»V šoli v naravi sem se bolje naučil plavati in izvedel sem veliko več o 
Obsredozemskih pokrajinah (živalstvo, relief, rastlinstvo, površje, 
gospodarstvo …). Veliko smo se družili s prijatelji. Bilo je poučno 
doživetje.«
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»V šoli v naravi mi je bilo zelo všeč, ko smo lahko zvečer šli na igrišče in 
ker smo imeli po kosilu dosti prostega časa, da smo lahko počeli karkoli. 
Najbolj pa sem si zapomnil petek, ko smo se lahko pol ure spuščali po 
toboganu, plavali ali surfali. Poleg tega pa mi je bil všeč tudi pouk, kjer 
sem se naučil veliko novih stvari. Všeč mi je bil akvarij, v katerem sem 
videl veliko različnih rib. Pred tem smo bili še na ladjici, na kateri smo 
imeli zelo lep razgled in videli smo tudi nove ribice, školjke in meduze.« 

Mark Obreza

»V šoli v naravi je bilo zelo zanimivo. Poleg plavanja smo si ogledali in 
spoznali veliko zanimivega o obsredozemskem svetu. Najbolj mi je bila 
všeč vožnja z ladjico in ogled akvarija. Čeprav smo imeli veliko 
aktivnosti, sem se vseeno rad vrnil domov.«

Kristian Močnik

Mentorica: Nives Rajher

ŠOLA V NARAVI
5. razred

KO BOM VELIK/VELIKA, BOM …
»Zelo imam rad viš ino. Rad 
gledam v nebo in opazujem letala. 
Ko bom star 20 let, bom lahko 
postal stevard. Do takrat se bom 
pridno učil in se veselil tega 
trenutka, ko bom prvič poletel.«

Matevž Zupanc, 4. a

»Jaz bom postala slaščičarka. 
Rada pečem peciva, se sladkam in 
po nesreči kaj zažgem. Ob vsem 
tem se veliko zabavam.«

Ana Jurkošek, 4. a

»Izdelovanje plišastih srčkov 
mi gre zelo dobro od rok.« 

Alinna Kresnik, 4. a

»Po poklicu bi rad bil krojač. To 
delo resno obožujem in mi odlično 
gre. Pa ne bom navaden krojač, 
temveč znan in pomemben.«

Erion Bobaj, 4. a 

»Jaz pa ne bom šival, ker 
bom gradil hiše, bloke, 
trgovine, tovarne in bom 
tudi pomemben.«

Urh Ploštajner, 4. a

»Vsem prijateljicam pletem kitke 
in ustvarjam frizure, ker me to 
veseli. Postala bom frizerka.«

 Izabela Pevec, 4. a

»Rada pišem na tablo in mi 
je všeč poklic učiteljice. Zelo 
se bom trudila, da bom 
učence veliko naučila.« 

Lučka  Oset, 4. a

»Z zanimanjem gledam 
MasterChefa in tudi sam 
kdaj pripravim kakšno jed. 
Postal bom kuhar. S tem 
bom hodi l po bratovih 
stopinjah.«

  Gaj Zupanc, 4. a

»Delo turističnega vodiča me zelo veseli. 
Navdušil sem se na številnih potovanjih.«

 Tit Černjak, 4. a

»Želim postati znanstvenik. 
Izdeloval bom robote, 
zdravila, se ukvarjal z 
mehanizacijo in robotiko. 
Zato se tako veliko učim in 
vem, da mi bo uspelo.«

 Andraž Korez, 4. a

»Ustvaril sem avtomobil iz 
lesa, elektrike in z lučko. To 
je moj avto prihodnosti. 
Postal bom izumitelj okolju 
prijaznih stvari.«

 Bor Šuster, 4. a

»Ko bom velik, bom 
izdeloval lokomotive. 
Vidim, da imam dobre 
ideje.« 

Lan Cmok, 4. a
»Izumila bom lesene avtomobile na zračni 
pogon, ki bodo lahko tudi leteli.« Tina Es, 4. a

»Doma imam fotografski 
aparat, s katerim delam 
lepe slike. Fotografiranje 
me zelo veseli, zato bom 
postala fotografinja narave 
in življenja v njej.«

 Taja Štrukelj, 4. a

»Pos ta la bom 
arheologinja, ker 
lahko raziskuješ 
preteklost in tisto, 
kar izkoplješ, daš 
v muzej.« Nika 
Kukovič, 4. a

»Zelo rada berem in zato 
sem se odloč i la postati 
knjižničarka. Veliko novih 
knjig bom spoznala, brala in 
jih prodajala ali izposodila.«
Ksarina Kopitar Kresnik, 4. a

»Moj ati dela kot skladiščnik in ko 
odrastem, bom delal z njim. Vozil 
bom viličarja. Ob večerih bom 
zabaval ljudi s petjem in z igranjem 
na harmoniko.«

Anže Ljubej, 4. a

»Rad bi pomagal 
ljudem, zato bom 
postal zdravnik. Zelo 
se bom potrudil, da 
mi bo to uspelo.«

 Jan Kovačič, 4. a

»Arhitekti rišejo načrte 
hiš in prostorov v njej. 
To mi je všeč in bom to 
delala, ko bom končala 
šolo.« 

Sara Centrih, 4. a

»Od malih nog si želim 
postati učiteljica, zato se zelo 
rada učim.«

 Lia Mehič, 4. a

»Jaz bom prevzel očetovo 
firmo, ko odrastem. To me 
zelo veseli.«

 David Veličkovič, 4. a

Mentorica: Stanka Kodrnja
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naš angleški kotiček, ne da bi odprl 
zvezek in presedel ob njem nekaj časa. 

Zastavljene cilje pri tujem jeziku 
angleščina na razredni stopnji 
dosegamo s predvsem spodbudnim 
učnim okoljem, kjer je jezik 
uporabljen kot sporazumevalni 
medij: 

- pravljice, 
- pesmi,
- plesi, 
- eksperimenti, 
- igre vlog ...

Mentorica: Nastja Škrabl

PRVI SLOVENSKI E-BRALNIKI TUDI V 
NAŠI KNJIŽNICI

V knjižnici imamo dva nova, prva slovenska e-bralnika, ki sta na voljo 
zaposlenim in učencem.

Bralnik INK BOOK odlikujejo prednosti:
• je v slovenščini,
• tehnologija e-papirja, ki omogoča pristno bralno izkušnjo (kot da bi 
brali knjigo), 
• ni moteče za oči,
• kakovost besedila in slik (črno-bela),
• je lažji in manjši od knjige,
• omogoča osebne nastavitve (levičarji), velikost črk, prijazen za dislektike,
• brez polnjenja zdrži več tednov.
 
Če vas zanima nova bralna tehnologija, vabljeni! 

Prva e-knjiga, ki smo jo kupili in prenesli na bralnik, je knjiga ČUDO.

ANGLEŠKI KOTIČEK

Sprehajam se po hodniku gor in dol ...
Postanem in pogledam proti panoju 'English corner', 
kjer so razstavljeni izdelki, 
k i smo j ih izdela l i na 
obravnavano temo pri tujem 
jeziku angleščina. Na hitro 
osvež im spomin in že 
odhitim nazaj v razred. Po 
hodniku se sprehajam s 
prijateljem in ga vprašam, 
ali tudi on zna določene 
stvari, ki smo jih mi usvojili pri angleščini. Če jih ne, 
potem mu jih jaz predstavim.  Zadnji sprehod mimo 
panoja opravim s starši, ko pridejo pome, 
predstavim jim, kar smo se učili, in kaj hitro 
ugotovim, da poznam prav vse besede, ki krasijo 

 Hello, my fellow friends!
You might have already heard a story 
or two about my heroic feats, but I'm 
h e r e t o g i v e y o u a b e t t e r 
approximation of what happens in a 
day of a thief. To clear it up, I'm not 
all bad. The stuff I steal always goes to 
the ones in need, so that makes me 
semi-bad, I would say. I'm an outcast, 
I do things that not many people have 
the courage to, but I'd never come 
this far without my friends. We're 
called the Merry Men, I mean, we 
sure know how to have fun. With our 
green clothes, we can easily hide in 
the forest and attack our next victim, 
surprising them completely. However, 
there is a reason I live in the woods, 
cut from the lively atmosphere of a 
city life. I used to be rich and happy, 
but a cruel, corrupt man, known as 
Sheriff took all my land away. I like 
playing tricks on him, finding joy in 
making him mad and defeated. But 
not to be too long, here's a fraction 
of my diary.
 
On a pleasantly warm Monday 
morning I woke up by the sound of 
wheels spinning on the forest ground 
and people chatting happily. I shot up 

Robin Hood’s Diary
from my bed and gathered my men, getting 
ready for the well-planned assault. We took 
our swords, bows and arrows from a well-
hidden armory next to my cottage. 
Camouflaged in our green suits, we ran 
towards our targets, getting closer step by 
step. Taking them by surprise, we took their 
possessions and left them shocked in the 
middle of the road. Victoriously we ran back 
into the depths of the forest, our laugh the 
only thing being heard at the moment. In 
the mid-time my wife made us some lunch 
and when we got home we happily sat 
down round the table. Later in the day I 
took the money we stole and once again 
made my way towards the village. People 
there were more than happy to see me and 
with great pleasure they took what I got 
them. It satisfied me to know that I can do 
something in order to help them and with a 
smile on my face I went back home.

Maja Leban
 
Today I almost got caught. When I woke up 
the only thing I wanted was some action. So 
I decided to attack Mr. McKinley. He is the 
mayor of the town and a corrupt man. I 
took my bow, arrows and grabbed a knife. I 
went to the city gathering and luckily, there 
he was. I was disguised as an important 

American citizen, with some 
»bright ideas«. Surprisingly, he 
invited me to the meeting. We 
met at the old, dirty café and 
started talking. I shared with him 
some of »my ideas« when I saw 
the old bartender giving a hand 
sign to someone behind me. 
Suddenly I had a knife at my 
throat and someone whispered in 
my ear: »One move and you're 
dead, Robin Hood.« I looked at 
the mayor and he didn´t even 
flinch. He recognized me. The 
person behind me pulled me up 
from my chair and kicked me into 
my legs to start walking. I made 
my move when we came to the 
door. I kicked him with my heel 
and immediately I heard his 
scream. Then I turned around and 
threw a knife into the light so 
complete darkness appeared. I ran 
to the mayor who was very 
confused and took his wallet, then 
ran away through the back doors. 
My conclusion is: »Stick to your 
friends.«

Laura Pintar

Mentorica: Nataša Schell Bratina

Ču, ču, ču, 

počitnice so tu!

Hi, hi, hi, 

domov se mi mudi!

Počitnice prihajajo,

povsod se veselo sprehajajo.

Vsi se veselimo in glasno že kričimo!

Zadnje ure tečejo,

kokice se pečejo;

mi pa že vsi nestrpno čakamo, 

da se lahko v bazenu namakamo.

Alja Brumec Rataj, 6. b

Mentorica: Marija Arbajter

HURA, POČITNICE!

Mentorica: Darinka Žekar
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MOJI  PRVI KORAKI V 
SVET PEKE

V otroštvu sem pogostokrat stvari na 
daleč opazovala,

ampak kuhinjo sem vedno rada 
raziskovala;

kot da nekaj vleklo me je tja,

da vstopila bi v peko sveta.

Vedno sem v kuhinjski knjigi recepte 
raziskovala

in črke vse pomešala;

številke si skrbno zapisovala

in nove stvari ter okuse iskala.

Pred knjigo slaščic z recepti sem 
obstala,

iskala recept najboljših piškotov

in našla sem jih.

Piškoti s čokolado,  

da nas popeljejo v čarobno balado.

Polno pričakovanja v meni je bilo, 

od tolikih sestavin postalo mi je slabo

in nato sem začela projekt svojega 
dela.

Vse sestavine sem v kuhinji si poiskala 

 in nekaj čokolade dodala,

da okus bi bil odličen 

ter sladko pravičen.

Vse sestavine sem v skledi zmešala 

in se z njimi malo poigrala.

Moko v zrak sem metala 

in snežne radosti poiskala.

Maso sem v modelčke zavihtela

in si pesmico zapela.

Če videl bi me kdo,

mislil bi si: »Le kdo je to?«

Nato pa v pečico sem jih dala

in skrbno pazila, 

da jih ne bi zažgala.

Strmela v pečico sem

in nestrpno čakala.

Med čakanjem sem se igrala

ter odločno čakala,

da ura na pečici je zaigrala.

Piškote sem iz pečice dala.

In od njih cela hiša je zadišala.

Ko grižljaj sem naredila,

so se mi usta široko nasmehnila.

Ko se vonj po hiši je razlegel,

so domači prihiteli,

da bi še kakšen piškot ujeli.

Ko odšla sem stran, 

piškotov ni bilo več tam. 

Ko sem se vrnila, 

ostal ni niti najmanjši gram.

Začudeno sem strmela

kot kakšna huda strela.

Ampak kakšen piškot sem še hotela.

Domači so bili veseli,

kot da bili bi na Sejšelih

 in od sreče so zgledali

 kot kakšni začetni sladkosnedni 
modeli.

Vsi so bili veseli, 

da smo vsi noreli.

Pohvalili so me vsi mali in veliki 
sladkosnedi.

Tamara Doberšek, 9. b

Mentorica: Marija Arbajter

KNJIGA, KI TI BO KONČNO RAZLOŽILA 
VSE O TVOJIH STARŠIH

Ko sem brala to knjigo, sem se tako zatopila vanjo, da sem 
mislila, da sem jaz v njej. Staršem je sicer nisem pokazala, ker 
sem mislila, da me bodo kregali.

Meni pa je bila zelo zanimiva.

Iva Novak Sitar, 4. b

Mene je pa tako pritegnila, da sem jo brala v šoli, na avtobusu 
in še na poti domov.

Lori Hercog, 4. b
Mentorica: Darinka Žekar

DRUGAČNOST
Dan za dnem

iščem nove poti,
da dokazala bi,

da sem enaka kakor vi.

Vsi smo si različni, 
do drugačnih nepravični. 

To resnično jih boli,
okoli veliko takšnih je ljudi.

Drugačni so od nas, 
kar ni razlog,

da ne morejo biti
takšni kot jaz.

Ne poznamo občutka ljudi,
kaj vse preživljajo 

dneve in noči 
in zaradi žaljivk ostanejo brez moči.

Nekateri jim dajejo zaupanje,
da še ostaja upanje, 
upanje za vse ljudi,
ki si upajo sanjati.

Sanje so njihovo upanje,
ker so lahko isti kakor mi,

astronavti sredi množice ljudi,
in s tem dokažejo,

da jih ni sram pokazati drugačnosti.

Drugačnost povezuje nas ljudi 
in daje nam zagon za 
nove stvari ter moči 

za vse pustolovske dni.

Ko drugačno osebo spoznaš, 
ugotoviš, da je kot dragocen

 in nepozaben zaklad.

Zato bodimo prijazni in strpni do ljudi,
 ki drugačnost jim teži
za vse nadaljnje dni.

Tamara Doberšek, 9. b

Mentorica: Marija Arbajter

ŠPORTNI USPEHI 2017/18
ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA

Pia Vrečer iz 2. a je na 
Šolskem ekipnem krosu v teku 
na 500 m pritekla v cilj prva 

(Maribor, 21. 4. 2018).

Učenci 4. in 5. razreda, ekipa 
A, so postali državni prvaki v t-

ballu 
(Lipica, 19. 5. 2018).

Učenke 7. do 9. razreda: 
državne prvakinje s šolsko 
plesno produkcijo Šolski 

plesni festival (Žalec, 6. 6. 
2018).

Maja Majcen iz 9. b državna 
podprvakinja v solo plesih 

Šolski plesni festival.

Nuša Hercog in Maja 
Majcen iz 9. b sta osvojili 

tretje mesto v ekipnem šahu 
(18. 3. 2018).

Učenci 4. in 5. 
razreda, ekipa A, so 
postali državni prvaki 

v t-ballu 
(Lipica, 19. 5. 2018).

TEKMOVANJA IZVEN ŠOLE
Šah
Nuša Hercog iz 9. b se je 5. 8. 2018 v 
Romuniji udeležila Evropskega prvenstva za 
mlade v šahu in dosegla naslednje uspehe:

- evropska ekipna prvakinja do 18 let,
- bronasto odličje v pospešenem šahu,
- bronasto odličje v hitropoteznem šahu,
- najuspešnejša slovenska predstavnica.

Ples Hip hop
V juniju 2018 so se državnega in evropskega 
prvenstva v hip hopu udeležile Nika Cehnar, 
Ksarina Kopitar Kresnik, Zala Peternel in 
Zala Plevnik. Na državnem prvenstvu je Nika 
Cehnar osvojila 4. mesto v kategoriji hip hop 
duo mladinci, Zala Plevnik pa 9. mesto v 
kategoriji hip hop solo deklice. V isti 
kategoriji je Zala Plevnik na evropskem 
prvenstvu osvojila 44. mesto.

Mentorica: Claudia Rabuza
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MOJI  PRVI KORAKI V 
SVET PEKE

V otroštvu sem pogostokrat stvari na 
daleč opazovala,

ampak kuhinjo sem vedno rada 
raziskovala;

kot da nekaj vleklo me je tja,

da vstopila bi v peko sveta.

Vedno sem v kuhinjski knjigi recepte 
raziskovala

in črke vse pomešala;

številke si skrbno zapisovala

in nove stvari ter okuse iskala.

Pred knjigo slaščic z recepti sem 
obstala,

iskala recept najboljših piškotov

in našla sem jih.

Piškoti s čokolado,  

da nas popeljejo v čarobno balado.

Polno pričakovanja v meni je bilo, 

od tolikih sestavin postalo mi je slabo

in nato sem začela projekt svojega 
dela.

Vse sestavine sem v kuhinji si poiskala 

 in nekaj čokolade dodala,

da okus bi bil odličen 

ter sladko pravičen.

Vse sestavine sem v skledi zmešala 

in se z njimi malo poigrala.

Moko v zrak sem metala 

in snežne radosti poiskala.

Maso sem v modelčke zavihtela

in si pesmico zapela.

Če videl bi me kdo,

mislil bi si: »Le kdo je to?«

Nato pa v pečico sem jih dala

in skrbno pazila, 

da jih ne bi zažgala.

Strmela v pečico sem

in nestrpno čakala.

Med čakanjem sem se igrala

ter odločno čakala,

da ura na pečici je zaigrala.

Piškote sem iz pečice dala.

In od njih cela hiša je zadišala.

Ko grižljaj sem naredila,

so se mi usta široko nasmehnila.

Ko se vonj po hiši je razlegel,

so domači prihiteli,

da bi še kakšen piškot ujeli.

Ko odšla sem stran, 

piškotov ni bilo več tam. 

Ko sem se vrnila, 

ostal ni niti najmanjši gram.

Začudeno sem strmela

kot kakšna huda strela.

Ampak kakšen piškot sem še hotela.

Domači so bili veseli,

kot da bili bi na Sejšelih

 in od sreče so zgledali

 kot kakšni začetni sladkosnedni 
modeli.

Vsi so bili veseli, 

da smo vsi noreli.

Pohvalili so me vsi mali in veliki 
sladkosnedi.

Tamara Doberšek, 9. b

Mentorica: Marija Arbajter

KNJIGA, KI TI BO KONČNO RAZLOŽILA 
VSE O TVOJIH STARŠIH

Ko sem brala to knjigo, sem se tako zatopila vanjo, da sem 
mislila, da sem jaz v njej. Staršem je sicer nisem pokazala, ker 
sem mislila, da me bodo kregali.

Meni pa je bila zelo zanimiva.

Iva Novak Sitar, 4. b

Mene je pa tako pritegnila, da sem jo brala v šoli, na avtobusu 
in še na poti domov.

Lori Hercog, 4. b
Mentorica: Darinka Žekar

DRUGAČNOST
Dan za dnem

iščem nove poti,
da dokazala bi,

da sem enaka kakor vi.

Vsi smo si različni, 
do drugačnih nepravični. 

To resnično jih boli,
okoli veliko takšnih je ljudi.

Drugačni so od nas, 
kar ni razlog,

da ne morejo biti
takšni kot jaz.

Ne poznamo občutka ljudi,
kaj vse preživljajo 

dneve in noči 
in zaradi žaljivk ostanejo brez moči.

Nekateri jim dajejo zaupanje,
da še ostaja upanje, 
upanje za vse ljudi,
ki si upajo sanjati.

Sanje so njihovo upanje,
ker so lahko isti kakor mi,

astronavti sredi množice ljudi,
in s tem dokažejo,

da jih ni sram pokazati drugačnosti.

Drugačnost povezuje nas ljudi 
in daje nam zagon za 
nove stvari ter moči 

za vse pustolovske dni.

Ko drugačno osebo spoznaš, 
ugotoviš, da je kot dragocen

 in nepozaben zaklad.

Zato bodimo prijazni in strpni do ljudi,
 ki drugačnost jim teži
za vse nadaljnje dni.

Tamara Doberšek, 9. b

Mentorica: Marija Arbajter

ŠPORTNI USPEHI 2017/18
ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA

Pia Vrečer iz 2. a je na 
Šolskem ekipnem krosu v teku 
na 500 m pritekla v cilj prva 

(Maribor, 21. 4. 2018).

Učenci 4. in 5. razreda, ekipa 
A, so postali državni prvaki v t-

ballu 
(Lipica, 19. 5. 2018).

Učenke 7. do 9. razreda: 
državne prvakinje s šolsko 
plesno produkcijo Šolski 

plesni festival (Žalec, 6. 6. 
2018).

Maja Majcen iz 9. b državna 
podprvakinja v solo plesih 

Šolski plesni festival.

Nuša Hercog in Maja 
Majcen iz 9. b sta osvojili 

tretje mesto v ekipnem šahu 
(18. 3. 2018).

Učenci 4. in 5. 
razreda, ekipa A, so 
postali državni prvaki 

v t-ballu 
(Lipica, 19. 5. 2018).

TEKMOVANJA IZVEN ŠOLE
Šah
Nuša Hercog iz 9. b se je 5. 8. 2018 v 
Romuniji udeležila Evropskega prvenstva za 
mlade v šahu in dosegla naslednje uspehe:

- evropska ekipna prvakinja do 18 let,
- bronasto odličje v pospešenem šahu,
- bronasto odličje v hitropoteznem šahu,
- najuspešnejša slovenska predstavnica.

Ples Hip hop
V juniju 2018 so se državnega in evropskega 
prvenstva v hip hopu udeležile Nika Cehnar, 
Ksarina Kopitar Kresnik, Zala Peternel in 
Zala Plevnik. Na državnem prvenstvu je Nika 
Cehnar osvojila 4. mesto v kategoriji hip hop 
duo mladinci, Zala Plevnik pa 9. mesto v 
kategoriji hip hop solo deklice. V isti 
kategoriji je Zala Plevnik na evropskem 
prvenstvu osvojila 44. mesto.

Mentorica: Claudia Rabuza
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1. Oseba, po kateri je naša občina dobila ime. 
2. Ime statistične regije, v kateri je občina Šentjur.
3. Koliko železniških postaj imamo v občini Šentjur? 
4. Naslov himne občine Šentjur. 
5. Priimek znanih skladateljev iz Šentjurja, po katerih 

imenujemo tudi glasbeno šolo. 
6. Kaj je leta 1846 povezalo Šentjur s preostalim 

svetom? 
7. Koliko krajevnih skupnosti ima občina Šentjur? 
8. Na koliko občin meji občina Šentjur?
9. Kateri vrh v občini Šentjur je najvišji in hkrati edini vrh 

na Kozjanskem, ki presega 1000 m nadmorske višine? 
10. Kako še drugače imenujemo Slivniško jezero? 
11. Koliko šol (osnovnih in podružničnih) ima občina 

Šentjur? 
12. Katera pomembna pot vodi mimo Šentjurja in je v 

zgodovini povezovala Jadransko morje z Baltskim 
morjem?

DOBRA VOLJA JE NAJBOLJA

Če v hiši ne najdete svojih otrok, izklopite wi-fi 

in pojavili se bodo sami od sebe. 

Morda se bodo prikazali tudi sosedje

»Ja Mihec, zakaj pa si nalogo napisal samo do 
polovice?«
»Saj sem jo hotel do konca, pa sem vmes poslušal 
radio, igrali pa so samo nedokončane simfonije!«

Kako je nastal tablični računalnik?
Chuck Norris je udaril po prenosniku.

Župnik sporoči, da ima eno dobro in eno slabo novico. Pa reče: »Dobra novica je, da imamo denar za obnovo cerkve. Slaba novica pa je, da je denar v vaših žepih.«

Kako se sklanja dedek?
Dedek se ne more sklanjati, 
ker je preveč star.

Zakaj gre blondinka v kot, 
kadar jo zebe?
Ker misli, da je tam 90°. 

»Poglej očka, to kitaro sem napravil čisto 

sam!«
»Priden, priden. In kje si dobil strune?«

»Vzel sem jih iz klavirja!«

Zakaj se je računalnik prehladil?Ker je pozabil zapreti okna. 

Anekdota iz Mozartovega življenja pravi, da naj bi ga nekega 

dne mlad študent glasbe vprašal za nasvet, kako napisati 

simfonijo. Wolfgang naj bi odgovoril, da je simfonija 

kompleksna in težka oblika skladanja in je mlademu 

nadobudnežu svetoval, da naj najprej poskusi s kakšno klavirsko 

sonato ali pa z godalnim kvartetom, preden se loti simfonije. 

Toda študent je ugovarjal, češ, da je mojster pisal simfonije že 

mnogo mlajši kot on. Mozart mu je odgovoril, da on ni nikoli 

vprašal, kako. 

Človek teče za avtobusom in vpije: »Počakajte prosim, 

zamudil bom v službo!«
Potniki začnejo vpiti vozniku: »Počakaj ga, ustavi!«

Voznik: »Ne smem na cesti ...«

Potniki: »Ne bodi ..., ustavi vendar!!!«

Voznik res ustavi in človek vstopi. Ko avtobus odpelje, si 

človek oddahne, potegne izkaznico iz žepa in pravi: »Karte 

na pregled!«

Profesor je naročil učencem, naj 

napišejo, kaj bi počeli, če bi bili 

ravnatelji.
Učenci so začeli pisati, le Janezek je 

sedel in čakal. 

Učitelj ga je vprašal: »Zakaj pa ti ne 

pišeš?«
»Čakam na tajnico, da ji naročim, 

kaj naj napiše,« je odgovoril 

Janezek.

Učiteljica za slovenščino vpraša 
učenca, kako se stopnjuje pridevnik 
dober.
Učenec dolgo razmišlja, nato pa reče:
»Dober − prav dober − odličen.«

Lara Horjak, 6. b
Nina Jurjec , 6. a
Lan Kumer, 6. a
Abina Uka, 8. a

Bernarda Es, 9. a

Mentorica: Maja Anderluh Vrečko

Blondinka potoži serviserju: »Težave imam s tiskalnikom, in sicer s tiskanjem rdeče barve.« 
Serviser vpraša: »Imate barvni 
tiskalnik?«
Blondinka odgovori: »Ne.«

 
13. Katero izmed štirih večjih arheoloških najdišč je v občini 

Šentjur najbolje raziskano in si tam še vedno lahko 
ogledamo ostanke dveh starokrščanskih cerkva, temelje hiš, 
obzidja, stražne stolpe in cisterno za vodo? 

14. Kateri zgodovinski deželi pripisujemo občino Šentjur? 
15. Koliko gradov je bilo na tem območju? 
16. Med kakšne občine spada naša občina (manjše/večje)? 
17. Kako imenujemo rokopise, ki vsebujejo 44 pesmi, prevode 

manjših prošenj in dve legendi? 
18. Kateri izmed Ipavcev je bil poleg glasbenika in zdravnika 

tudi župan? 
19. Kdo je šentjurski junak, rojen v Hruševcu, ki se je boril za 

slovensko Koroško?
20. Zaščitena rastlina, razširjena v okolici Ponikve. 
21. Zaščitena žival, ki najpogosteje gnezdi na dimnikih.
22. Priimek prvega župana občine Šentjur. 
23. Priimek župana, ki je opravljal to funkcijo pred mag. 

Štefanom Tislom. 
Bernarda Es, 9. a

Mentorica: Maja Anderluh Vrečko

KAKO DOBRO 
POZNAŠ 
SVOJO 

OBČINO?
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Prispevek je bil 
nagrajen z 2. nagrado 

na 7. literarnem 
natečaju Šolskega 

centra Šentjur.

Glasilo so ustvarili učenci in učitelji.

Osnovna šola Hruševec Šentjur
Gajstova pot 2a
3230 Šentjur
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Soustvarjalci: novinarski krožek pod 
vodstvom Maje Anderluh Vrečko

Že od malega sem se rada sprehajala po 
kuhinji in si predstavljala, kako v rokah držim 
kuhalnico ter kako iz pečice jemljem sveže 
pečene piškote. Dobro se spominjam dne, 
ko je to postalo resničnost.
   »Tanja, pridi!« se je iz kuhinje oglasila 
mama. »Že prihajam!« sem odgovorila in si 
zavezovala predpasnik. Skrbno sem si 
nadela čepico ter se z radovednimi očmi 
odpravila v kuhinjo. Tam me je – s posodo v 
rokah – pričakala mama. Bližal se je božični 
čas, zato sva se odločili speči medenjake v 
obliki zvezdic. Že kar v mislih sem si 
predstavljala, kako jih ponosno strežem 
sorodnikom ter kako si oblizujejo prste. Moje 
razmišljanje je pretrgala mama: »Umij si 
roke, nato bova začeli.« S hitrimi koraki in z 
navdušenjem sem se odpravila v kopalnico 
in se kot blisk vrnila. Mama je že pripravljala 
sestavine in jih stresala v ogromno posodo. 
Nato mi je s kančkom nezaupanja 
predlagala, naj dodam malo moke. Pograbila 
sem jo ter jo z veliko mero zadovoljstva 
začela stresati v posodo. Tedaj pa mi je 
spodrsnilo in tresk, že sem ležala na tleh ter 
samo opazovala, kako je moka treščila v moj 
obraz in me popolnoma prekrila. Prav tako 
sem s kotičkom očesa opazila mamin rahlo 
jezen, vendar hkrati radoživ obraz. Čutila 
sem, kako se mi v očeh nabirajo solze, a jim 
nisem dovolila priti na plano. S težkimi gibi 
sem se pobrala in stresla. Še preden je 
mama kaj rekla, sem se odpravila po metlo 
in smetišnico. Vse sem pridno pospravila in 
kljub tej majceni nesreči sem še kar imela 
tisti iskriv pogled. Mama mi je, kot da se ni 
nič zgodilo, predlagala, naj dodam malo 
mleka. Nasmešek se mi je vrnil nazaj na 
obraz in že sem nalivala mleko v posodo, ko 
sem se nenadoma popolnoma zatopila v 
misli in kar pozabila na okolico okoli mene. 
Iz mojih misli me je predramil mamin glas: 
»Tanja, ja kaj pa delaš?!« V trenutku sem se 
predramila in spoznala, da sem s preveliko 
količino mleka popolnoma pokvarila testo. 
Že sem videla, kako je mama z žalostnimi 
očmi odlivala mleko ter izpraznila posodo. 
Njene naslednje besede so bile: »Upam, da 
se to nikoli več ne ponovi, saj veš, kako 

PRVI KORAKI V SVET PEKE
nerada vržem hrano stran. 
Vendar pa lahko še enkrat 
poskusiva.« Obema se je 
vrnila radost v oči in začeli sva 
znova. Tokrat je mama dodala 
moko ter mleko, meni pa je 
zaupala dodajanje sladkorja in 
jajc. Primešala sem sladkor in 
že ko se je obrnila, sem si 
začela oblizovati prste in si 
s t r e s a t i s l a d k o r v u s t a . 
Nenadoma je pogledala proti 
meni in na hitro sem želela 
pograbiti jajce, vendar mi je 
posodica s sladkorjem padla po 
tleh, iz strahu pa sem v rokah 
zdrobila jajce. V istem trenutku 
sem videla, kako je mama 
odkimavala in se hkrati držala 
za glavo, ko je pogledovala 
p r o t i r a z s u t i p o s o d i c i s 
sladkorjem na tleh. V tistem 
trenutku sem videla, kako se 
razočaranost v njenih očeh 
počasi spreminja v jezo, vendar 
sem jo pogledala s takšnim 
nedolžnim pogledom, da se je 
morala nasmejati. Po tem 
dogodku se je kar za nekaj 
časa zaključila moja kuharska 
kariera.

Tanja Pšeničnik, 9. B
Mentorica: Marija Arbajter

FILMSKA PRODUKCIJA 
NAŠE ŠOLE

Tudi to leto se je naša šolo preizkusila v 
snamnju filmov. Skupina sedmošolcev je 
posnela filmček STARŠI NA PRODAJ in za njega 
prejela srebrno priznanje. Devetošolci pa so s 
filmom VAJE V SLOGU za svojo ustvarjalnost 
p re j e l i z l at o p r i zn an je n a držav nem 
tekmovanju Književnost na filmu ter drugo 
mesto na Festivalu Amaterskega filma v 
Šm a r j u p r i j e lša h . 
Čestitke ustvarjalcem. 
F i l m č e k s i l a h k o 
ogledate na spletu.

VAJE V SLOGU

STARŠI 
NA 

PRODAJ


