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UVODNE BESEDE 

 

Januar, prvi mesec novega leta, je za nami. Po lepih in dolgih praznikih smo 

se polni nove energije, na novo začrtanih ciljev in zaobljub, vrnili nazaj med 

šolske klopi. Učenci od 6. do 9. razreda smo imeli športni dan. Ogledali smo 

si zanimivo razstavo v mestni galeriji. Prestali smo mnoga šolska 

tekmovanja, se veliko učili, ker so učitelji veliko spraševali in tudi pisali smo 

veliko testov. V začetku tega meseca so se na naši šoli začele izvajati 

aktivnosti projekta Popestrimo šolo 2014/2015. Po sreči nam je uspelo 

sestaviti novinarsko ekipo, katere člani bomo od sedaj naprej pisali o 

zanimivih temah ter poročali o dogodkih, ki se bodo zgodili na šoli in njeni 

okolici. 

 

1. številka FOKOVSKIH NOVIC je bolj skromna. Saj veste, začetki so zmeraj 

težki. Pripravili smo kratko poročilo s športnega dne in ogleda razstave v 

galeriji. Pišemo o žalostni novici, poginu morskega prašička in o dobri novici, 

ki pa je, da smo dobili želvo. Melani nam v rubriki živali predstavlja svojo 

srnico Brino. Na modnih straneh si lahko ogledate modne plašče za mrzle in 

manj mrzle zimske dni. Razkrivamo vam tudi, kaj je to MX in v rubriki 

medicina pišemo o Pediatriji. Na koncu smo dodali še nekaj vicev, da se boste 

malo nasmejali.  

 

Želimo vam lepo in prijetno branje! 

 

 

Saška Gaal in ostali člani novinarske ekipe. 
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MISEL MESECA 

 

  

Vir: http://flowers-kid.com/ 
Jana Kočiš, 6. razred 
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AKTUALNO 

Zimski športni dan 
12. januarja smo učenci od 6. do 9. razreda imeli zimski športni dan. Zjutraj, ko smo 

prispeli v šolo, smo se najprej do sitega najedli, potem se vkrcali na avtobus in odpravili v 

Mursko Soboto na drsališče. Tam smo se razdelili v dve skupini. Med tem ko smo svoje 

drsalne sposobnosti preizkušali učenci 8. in 9. razreda, so si učenci 6. in 7. razreda 

ogledovali razstavo v galeriji, ki se nahaja v neposredni bližini drsališča. 

 

Dan je bil lep. Sijalo je sonce. Drsališče je bilo dobro 

pripravljeno, očiščeno in počutili smo se super, kajti drsati 

je gladko šlo. Nekateri smo se že znali drsati, drugim pa 

smo pomagali, tako da so se tudi oni hitro naučili. Ne glede 

na to, koliko spretnosti na ledu je kdo premogel, nam je 

vsem bilo zelo všeč. Po mnenju vseh vprašanih sošolcev je 

bilo na drsališču vznemirljivo, cool in odlično. Le redke 

posameznike je bilo strah, ki pa je z vajo in s časom 

pojemal. 

 

Ob 10oo uri sta se naša in skupina mlajših zamenjali. Učenci 

8. in 9. razreda smo si šli ogledat razstavo, 6. in 7. razred pa na drsališče. Po ogledu 

razstave smo se vrnili nazaj na drsališče, kjer smo nekateri nekaj časa še drsali. Tisti, ki se 

niso hoteli več drsati, so šli na kebab ali hamburger. Ob 12oo uri smo se vrnili nazaj v šolo. 

Tako se je zaključil še en zimski športni dan. Nekateri so iz drsališča odnesli lepe spomine, 

drugi pa boleče zadnjice od padcev. 

 

 

Kaja Baša, 8. razred 
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AKTUALNO 

OGLED AKTUALNE RAZSTAVE  
V GALERIJI MURSKA SOBOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

V sklopu zimskega  športnega dneva smo si učenci 6., 7., 8. in 9. razreda ogledali aktualno 

razstavo U/S/TVAR/I/TVE, avtorja Ignaca Medena. Ker je naš zimski športni dan potekal 

na drsališču, je bila to enkratna priložnost, da naredimo par korakov in pogledamo, kaj 

galerija v Murski Soboti razstavlja ta hip. Ni nam bilo žal. Takoj po prihodu smo se vsi 

učenci zelo udobno namestili na mehka sedala. Nato nam je gospa Jelka Geder Kosi 

povedala nekaj o galeriji in umetnosti. Temu uvodnemu delu je sledil ogled umetnin. Le-

te niso povsem običajne, kajti izdelane so iz lesa in pobarvane z zelo živimi barvami. Na 

koncu smo vzeli majhne kartončke z zvezdico in jih položili k sliki, ki nam je bila najbolj 

všeč. 

Kaja Fartek, 8. razred 
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ZGODILO SE JE 

POGIN MORSKEGA PRAŠIČKA 

Od 19.1.2015 v biološki učilnici pogrešamo živalco, ki smo jo vsi imeli zelo 

radi. Morskega prašička po imenu Pafi. Učenke, ki so pridno skrbele zanj, 

so ga zjutraj našle mrtvega v svoji kletki. Natančnega vzroka za njegovo 

smrt ne poznamo. Predvidevamo pa, da je poginil zaradi starosti ali 

infarkta. 

ŽELVA LILI  

Januarja je učenka 7. razreda Tjaša Ozvatič v šolo prinesla majhno želvico 

po imenu Lili. Akvarij smo že imeli od prejšnje želve - Frančka, ki se je pri 

neki učenki doma zakopal v zemljo, saj potrebuje zimski spanec. Za želvo 

Lili sedaj skrbijo učenke vivarističnega krožka.  

 

 

TUJA SCENA 

NA HRVAŠKEM SO DOBILI NOVO PREDSEDNICO 

Kolinda Grabar Kitarović, ki je zmagala v drugem krogu volitev na Hrvaškem, je napovedala, 

da bo  Hrvaško popeljala iz krize, sosednje države pa pozvala na pogovore o vseh odprtih 

vprašanjih. 

 

Vir:http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Kolinda-Grabar-Kitarovic 

Mojca Kučan, 7. razred 
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V NAŠEN KRAJI JE LIPAU 

RATKOVCI 

V prvi številki pišem o svojem domačem kraju. To je vas Ratkovci, ki je eno od manjših 

naselij v občini Moravske Toplice. Najbolj odmevni v naši vasi sta  medičarska in sirarska 

obrt. Največja posebnost pa je zagotovo lesen vaški zvonik. To je kraj lepih razgledov, 

neokrnjene narave, kraj kulinaričnih specialitet in rujnega domačega vina.  

 

 

Kaj si je v vasi Ratkovci vredno ogledati? 

1) SIRARNA  

Sirarna se imenuje Gorički raj. Upravlja jo Valentina Šeruga Lazarovski. 

Pridelujejo različne mlečne produkte, kot so: 

 mehke sire iz 

ovčjega, kozjega in 

kravjega mleka, 

 poltrde sire, 

 jogurt, 

 kislo smetano, 

 skuto, 

 albuminsko skuto, 

 sirotko. 

 

 

Vir:https://www.google.si/search?q=ratkovci+sirarna 
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2) MEDIČARSTVO CELEC 

Medičarstvo Celec upravlja gospa Jožica Celec. Prideluje vse vrste medenjakov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ratkovcih vsako leto prirejajo 

Pohod po Sladki poti, kjer lahko 

spoznate različne izdelke 

rokodelcev in obrtnikov.  

 

  

 

 

 

3) ZVONIK 

To je zelo star  lesen vaški zvonik.  

Najdete ga v bližini Gasilskega doma.  

 

 

 

  

Vir: http://www.slovenia.info/si/Mesta-in-kraji-v-Sloveniji/Ratkovci.htm?_ctg_kraji=5484&lng=1 

 

Nina Kočiš, 7. razred 

 

Vir:https://www.google.si/search?q=ratkovci+sladka+pot&biw=1280&bih=913&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ei=Px7GVMKiOYrzatbhguAI 

 

Vir:https://www.google.si/search?q=ratkovci+sladk

a+pot&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=PxnGV

PvxAdPgaqz0gMgM&ved=0CAgQ 

 

https://www.google.si/sear

ch?q=ratkovci+zvonik 

http://www.slovenia.info/si/Mesta-in-kraji-v-Sloveniji/Ratkovci.htm?_ctg_kraji=5484&lng=1
https://www.google.si/search?q=ratkovci+sladka+pot&biw=1280&bih=913&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Px7GVMKiOYrzatbhguAI
https://www.google.si/search?q=ratkovci+sladka+pot&biw=1280&bih=913&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Px7GVMKiOYrzatbhguAI
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ŽIVALI 

 

MOJA SRNICA BRINA 
 

Predstavila vam bom srno. To je moja najljubša žival. Tudi doma imam eno. 

Lani meseca maja, nekega sončnega dne, ko sem prišla domov, mi je moj dedi 

rekel, da je v vinogradu našel majhno srnico. Nekaj časa smo mislili, da je 

moškega spola. Ko pa je srnica zrasla, je dedi videl, da je ženskega spola in takrat 

ji je mama dala ime Brina. Po šestih mesecih smo jo odnesli ven, kjer je v ogradi 

in rada dirka sem ter tja. Zelo rada jé vrtnice, cvetove, sladkarije, kruh in še vse 

drugo. Je prijazna in ni plašna. Zvečer preden grem spat, ji odnesem svežo vodo 

in hrano. Ta čas, ko Brina jé, jaz grem zapirat purane. Ko se naje, ji odprem vrata 

v prostor, kjer spi. Ko jaz odidem, gre tudi ona spat. Ko pridejo moji sorodniki in 

prijatelji, jim pokažem Brino. Lahko jo hranijo, ampak ne smejo biti preglasni, saj 

se takrat lahko prestraši, zbeži in se skrije. 
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ŠE NEKAJ O SRNAH 

Čez dan spijo v tišini gozda. 

Opazujemo jih lahko zjutraj ali zvečer, ko se pasejo. 

Zgodi se, da se pasejo na mladih poganjkih žita in koruze.  

To pa ni vedno všeč kmetom. 

 

V paritvenem obdobju je srnjak zelo nevaren. Je napadalen. 

V gozdu se nikoli ne smemo dotakniti mladega osamljenega srnjačka, saj ni 

izgubljen in njegova mati ni daleč od njega. Če diši po človeku, ga mati zapusti, 

zato pogine od lakote. 

Majhno srnico prepoznamo po belih pikah, ki jih ima na hrbtu. 

Četrt ure po rojstvu mladič že stoji na tankih visokih nogah. 

Vir: www.lovska-zveza.si  

 

 

Melani Žohar, 6. razred 
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MEDICINA 

 

Kaj je pediatrija? 

Beseda pediatrija izhaja iz grščine in pomeni fant-

zdravnik.  

Kdo je pediater? 

Pediater je zdravnik, ki zdravi otroke, dojenčke in 

najstnike ter jim nudi zdravstveno oskrbo. 

Kje v Sloveniji so ambulante pediatrov? 

V Ljubljani,  Mariboru,  Kopru in Murski Soboti. 

Kakšno izobrazbo potrebuje pediater? 

Končati mora specializacijo za pediatra. 

 

Katere so najpogostejše bolezni otrok, dojenčkov in najstnikov? 

Najpogostejše bolezni otrok, dojenčkov in najstnikov so: 

-angina 
-pljučnica 
-prehlad 
-vnetje ušes 
-driska 
-slinavka 
-bronhitis 
-norice 
-škrlatinka 
-alergija 
-5./6. otroška bolezen… 
 
 
Viri:  
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pediatrija 

www.zdravciskazbornica.si/library                                                                                   Mišel Novak, 6. razred 

 

 

Slika: PEDIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA  

Vir: http://www.lublana.si/ 

 

PEDIATRIČNI ODDELEK UKC 

MARIBOR 

Vir: http://www.24ur.com/ 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Pediatrija
http://www.zdravciskazbornica.si/library
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MODA 

MODNI PLAŠČI TO ZIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popularni so: 

- 'odeja' plašči 

- kombinirani 

- krzneni mehki 

- enostavni 

- živahnejših barv 

- 50 odtenkov sive (plašči z barvo različnih odtenkov sive)  

- ter karirasti 

In če tudi nismo še prav okusili zime, vam kakšen plašč vseeno pride prav 

. Zato sem vam v prvi številki razkrila, kakšni plašči so to zimo popularni 

in kakšni se bodo nosili spomladi 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To jesen (čeprav je že mimo ) in 

zimo, so po svetu popularni precej 

različni plašči. 
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Če pa si plašča ne morete privoščiti, vam priporočamo lepo 

debelo jakno 

 

KAJ se bo nosilo spomladi? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rumena barva 

- gingham karo 

- vojaško zelena barva 

- ohlapen jeans 

- bela barva 
 

 Komaj čakam to pomlad . 

Komaj čakam to pomlad . 
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Ajša Dobrijevič, 6. razred 

 

ŠPORT 

Kaj je MX? 

MX ali motokros je ekstremen šport, ki zahteva visoko stopnjo fizične in 

psihične pripravljenosti voznika.  

 

 

TEKMOVALCI 

Vsak, ki želi voziti motokros, si mora pridobiti licenco. Pred vsako vožnjo se 

mora dobro fizično pripraviti. Redno mora trenirati in delati na moči. Praktično 

pa vsak tekmovalec trenira po svojih zmožnostih in navadah.  

TEKMOVANJE 

Tekmovanja potekajo po vnaprej določenih terminih in lokacijah. Tekmuje več 

tekmovalcev, ki se pomerjajo v hitrosti. Zmaga tisti, ki se prvi pripelje do cilja.  

MOTORJI 

Poznamo različne blagovne znamke motorjev. Najbolj znane so: KTM, Yamaha, 

Kawasaki. Motorji se med seboj razlikujejo po moči in velikosti.  

ZAŠČITNA OPREMA 

Pri tem športu je zelo pomembna zaščitna oprema, med katero sodijo: čelada, 

telesni ščitnik, kolenski ščitnik, škornji, očala, rokavice, hlače in majica.  

AKADEMIJA MOTOKROSA 

V Sloveniji imamo Motokros Akademijo »Sašo Kragelj«, ki svojim članom nudi 

večstopenjsko usposabljanje, tako s teoretičnega kakor tudi s praktičnega 

vidika.  
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MOTOKROS PROGE 

V Sloveniji imamo veliko motokros prog.  
Nekatere izmed njih so:   

1) ARTO: 1200 metrov dolga proga 

2) DUNLOP MOTO PARK BRNIK: 1350 metrov dolga proga 

3) MAČKOVCI: 1320 metrov dolga proga 

4) DOLINA POD KALOM: 2000 metrov dolga proga 

5) BUTAJNOVA: 1200 metrov dolga proga 

6) JANŽEV VRH: 1430 metrov dolga proga 

7) LEMBERG: 1840 metrov dolga proga 

 

MOJE IZKUŠNJE 

Po mojih izkušnjah motokros ni lahek šport. Zelo trpijo roke in hrbtenica.   

 

Viri: 

http://www.saso-kragelj.com/akademija-predstavitev.php  

http://www.nikamedia.si/funsport/vroce_novice/MX_proge.htm 

http://www.bikes.cz/MotoKatalog/Images/categories/motokros.png  
 

 

Domen Bočkor, 6. razred 

http://www.saso-kragelj.com/akademija-predstavitev.php
http://www.nikamedia.si/funsport/vroce_novice/MX_proge.htm
http://www.bikes.cz/MotoKatalog/Images/categories/motokros.png
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GLASBA  

TOP ONE 

Pesmi, ki zasedajo prvo mesto na glasbenih lestvicah različnih  

radijskih postaj 

TUJA LESTVICA 

DAVID GUETTA FEAT. SAM MARTIN – DANGEROUS (GLASBENA LESTVICA RADIO netFM) 

MARK RONSON FEAT. BRUNO MARS – UPTOWN FUNK (RADIO PRIMORSKI VAL TUJA 

LESTVICA) 

ED SHEERAN – THINKING OF LOUD (RADIO VELENJE) 

ED SHEERAN – THINKING OF LOUD (RADIO ROGLA) 

KLINGANDE – JUBEL (RADIO CENTER TOP 40 LETA 2014) 

PHARREL WILLIAMS – HAPPY ( RADIO SALOMON) 

TAYLOR SWIFT - BLANK SPACE (RADIO CITY VROČIH 20) 

NAJBOLJŠA: ED SHEERAN – THINKING OF LOUD 

ED SHEERAN 

Ed Sheeran (Edward Christopher Sheeran) se je rodil 17. februarja 1991 v mestu Halifax. 

Kasneje se je s svojo družino preselil v Framilinghan v Suffolku, kjer je obiskoval srednjo 

šolo Thomasa Millsa. Že v mladih letih se je naučil igrati kitaro in v njegovih šolskih časih 

so nastale prve pesmi. Leta 2005 je pod naslovom The Orange Room EP  izšla njegova prva 

zgoščenka. Leta 2006 in 2007 sta sledila naslednja dva albuma. Leta 2008 se je preselil v 

London, kjer je igral po majhnih klubih. Istega leta se je brez uspeha udeležil avdicije na 

ITV-oddaji Britannia High.  
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Po objavi naslednjega EP-ja  You Need Me, je šel Sheeran z Just Jackom na turnejo. 

Februarja 2010 je izšel njegov nov EP Loose Change  in  raper Example ga je povabil, da 

se mu pridruži na turneji.  

Sodeloval je tudi s pevko Taylor Swift, in sicer v duetu. Za film HOBBIT je napisal naslovno 

pesem I See Fire . Med zvezde pa ga je ponesla pesem Sing. Ed pa piše tudi pesmi za druge 

pevke in pevce. 

Njegove  pesmi so:  

- The a team 

- Afire love 

- All of the stars 

- Bloodstream 

- Don't  

- Drunk 

- Everything has changed 

- Give me love 

- I see fire 

- I'm a mess 

- Lego house 

- Old school love  

- One  

- The parting glass 

- Photograph 

- Small bump 

- Take it back 

- Tenefire sea  

- Thinking out loud 

 

 

 

 

 

Slovarček:  

EP - Extended play  - (pogosto okrajšano EP, dobesedno podaljšano predvajanje) je format izdaje del v glasbeni 

industriji, ki je daljši od singla in krajši od albuma polne dolžine. Britanska lestvica (UK Albums Chart) postavlja 

spodnjo mejo za album na 4 pesmi in dolžino 25 minut. 

 
Viri: 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Extended_play 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ed_Sheeran 
https://cbsradionews.files.wordpress.com/2014/04/ed_sheeran_2.jpg?w=620&h=349&crop=1 
 

Ajša Dobrijevič, 6. razred 

 

 

Nagrade in priznanja: 

BT Digital Music Awards 
    2011: Breakthrough Artist of the Year 

Q Award 
    2011: Breakthrough Artist 
    2014: Best Solo Artist 

BRIT Awards 
    2012: British Male Solo Artist 
    2012: British Breakthrough Act 

Ivor Novello Award 
    2012: Best Song Musically & Lyrically 
(The A Team) 

MTV Video Music Awards 
    2014: Best Male Video (Sing) 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Example
http://de.wikipedia.org/wiki/I_See_Fire
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Glasbena_industrija&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Glasbena_industrija&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Glasbeni_singl
http://sl.wikipedia.org/wiki/Glasbeni_album
http://sl.wikipedia.org/wiki/Extended_play
http://de.wikipedia.org/wiki/Ed_Sheeran
https://cbsradionews.files.wordpress.com/2014/04/ed_sheeran_2.jpg?w=620&h=349&crop=1
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SAKSOFON 

Saksofon je glasbilo, ki je bilo izdelano v obdobju romantike, leta 1846. 

Saksofon je pihalo.  

Prvi saksofon je izumil/naredil Adolphe Sax v Franciji. Poznamo: 

- altovski saksofon 

- tenorski saksofon 

- baritonski saksofon  

- sopranski saksofon  

Ti saksofoni so najbolj pogosti in znani. Obstajajo pa tudi: 

- sopranino saksofon 

- bas saksofon 

- kontrabas saksofon 

- subkontrabas saksofon ali tubaks, ki ga je izdelal nemški izdelovalec 

Benedikt Eppelsheim 

Najbolj nam znana sta altovski in tenorski saksofon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: http://proleksis.lzmk.hr/slike1/s0024.jpg 

 

Ajša Dobrijevič, 6. razred 
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FILM 

AKTUALNA FILMSKA LESTVICA 
1. POROČNA PRIČA 
2. IGRA IMITACIJE 
3. TEORIJA VSEGA 
4. VELIČASTNIH 6 
5. UGRABLJENA 3 
6. NEUKLONLJIV 
7. MEDVEDEK PADDINGTON 
8. HEKER 
9. BIRDMAN  
10. RITEM NOROSTI 
 
Vir: http://www.gremovkino.si/lestvice-najboljsih-filmov/filmi-top10-slovenija 
 

The Perks of Being a Wallflower 

Nekaj o vsebini filma: 

"Charlie je na prvi pogled povsem navaden mladenič, ki ima kot večina njegovih vrstnikov tudi 

sam težave s socializacijo v kruti srednješolski družbi. Potem dokaj po naključju naleti na 

zanimivega Patricka, s katerim se hitro ujameta. Še bolj pa se ujame z njegovo polsestro Sam 

in trio postane praktično nerazdružljiv. Skupaj začutijo tisto pravo mladost in svobodo, a 

obenem tudi tiste bolj grenke in neslavne trenutke najstniškega odraščanja." 

Film je režiral Stephen Chbosky, ki je napisal tudi literarno delo z istim naslovom. Gre za 

čudovit in emocionalen slikosuk, ki dobro okarakterizira svoje like. Film, ki zleze pod kožo in 

očara. Film, ki si ga je vredno ogledati. 

Glavni igralci so:  

 Logan Lerman  

 Emma Watson  

 Ezra Miller  

 Nina Dobrev 
 

 

 

 

 

Saška Gaal, 8. razred 

Viri: 

https://paucstadt.wordpress.com/2013/02/14/

the-perks-of-being-a-wallflower-2012/ 

http://booktwirps.com/ 

 

 

http://www.gremovkino.si/lestvice-najboljsih-filmov/filmi-top10-slovenija
https://paucstadt.wordpress.com/2013/02/14/the-perks-of-being-a-wallflower-2012/
https://paucstadt.wordpress.com/2013/02/14/the-perks-of-being-a-wallflower-2012/
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SMEH 

BOLHE 

V vlaku v istem kupeju potujeta moški in ženska. 

Moški ima psa. Ženska reče moškemu: 

"Odstranite psa! Pravkar sem začutila bolho na nogi!" 

Moški: "Rex! Pojdi stran, Gospa ima bolhe!" 

(Vir: http://www.naj-vici.com/?paged=80) 

VRANI 

Dve vrani sedita na veji in se dolgočasita.  

Mimo se pripelje reaktivec (reaktivno letalo) in prva ga občuduje: 

»Vau, poglej kako je hiter!« 

Druga ji ne ostane dolžna in jo hitro zavrne: 

»Tudi ti bi bila tako hitra, če bi ti rit gorela!« 

(Vir: http://vici-na.spletu.com/zivalski-vici/9/) 

KRAVJA GOVORICA 

Dve kravi sta se pasli na pašniku, ko se je ena oglasila: »Muuuuuuu!« 

Druga krava je rekla: »Pravkar si mi vzela besedo iz ust!« 

(Vir: http://vici-na.spletu.com/zivalski-vici/9/) 

 

Vir: http://www.joke-of-the-day.com/pictures/nose-thief 

Jana Kočiš, 6. razred  

http://www.naj-vici.com/?paged=80
http://vici-na.spletu.com/zivalski-vici/9/
http://vici-na.spletu.com/zivalski-vici/9/
http://www.joke-of-the-day.com/pictures/nose-thief

