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RECITAL V ŠKOFJI LOKI 

NAŠE  

ŽIVALI BABICA MARTA priporoča 



 

Lotili smo se priprave e-glasila. Ker so začetki zmeraj najtežji, smo se sprva lotili predvsem dogodkov, ki so 
nam bili nekoliko »bližje«, torej tistih, ki so se dogajali v okviru šole. Vsekakor pa nismo pozabili na razvedri-
lo. Na straneh, namenjenih razvedrilu in prostemu času pa bo, tako vsaj upamo, vsakdo našel kaj zase.  
 
Ker smo z delom šele dobro začeli in ker bi želeli, da je glasilo namenjeno vsem vam, so vsi vaši predlogi o 
temah, ki jih še pogrešate v glasilu, dobrodošli. Prav tako pa ste dobrodošli vsi, ki bi želeli sodelovati pri 
oblikovanju glasila. Verjamemo, da je med vami marsikdo, ki lahko pripomore k zanimivejši podobi glasila ne le 
s pisnimi prispevki, ampak tudi s fotografijami in računalniškim   oblikovanjem strani. Skratka, vsak vaš    
prispevek in predlog je dobrodošel. 
 

 

 

Sodelavci e-glasila 

UVODNIK 

Izšla je prva številka glasila 

učenci OŠ Fokovci pri dejavnosti e-glasilo, ki se je izvaja v okviru projekta POPESTRIMO ŠOLO. 

Tukaj smo stalni sodelavci glasila, ostali sodelujoči pa so navedeni  v posameznih rubrikah. 

Glasilo smo oblikovali 
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IZLET V PIRAN 

DOŽIVETJA 

 

12. 9. 2012 smo se z ravnateljico odpravili v Piran na izlet, ki nam ga je podaril Rotary klub. 

Rotary klub namreč vsako leto pelje na izlet nekaj učencev brezplačno, letos se je tega izle-

ta udeležilo sedem učencev naše šole. 

 

Najprej smo se dobili na avtobusni postaji v Murski Soboti. Ko je prišel avtobus, smo se 

odpravili proti Piranu. Na avtobusu smo imeli tudi vodiča. Svetoval nam je, da naj pozorno 

opazujemo pokrajino, da bomo, ko pridemo domov, na list napisali celo dogodivščino.  

 

Ko smo prišli v Izolo, smo si jo ogledali ter se slikali na obali. Tam smo lahko tudi nabirali ško-

ljke in si jih vzeli domov. Odpravili smo se do pristanišča, kjer nas je čakala ladja in z njo 

smo se odpravili v Piran. V Piranu nam je vodič razkazal cerkev sv. Jurija in ravno takrat je 

začelo zelo deževati. Ko je nehalo deževati, smo si lahko šli kupit sladoled in druge raznoraz-

ne stvari.  

 

Prišel je avtobus in odpravili smo se proti domu. Med potjo smo se ustavili v treh trgovinah. 

Jaz sem si kupila obesek, prstan, ogrlico in mojemu bratcu Blažu gumijasto žogo in ata smr-

ka. Domov smo prišli pozno, zato bratcu nisem mogla dati igrače, ki sem mu jo kupila, saj je 

že spal.  

 

Čeprav je deževalo, mi je ta dan bil zelo všeč. 

Kaja Farkaš, 6. razred 
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POTOVANJE V ROMUNIJO 

 

Med počitnicami smo se mi z družino in pevskim društvom Selo odpravili v Romunijo. Zbrali 

smo se pred gostilno Okrepčevalnico pri Martinu. S kombijem smo se počasi odpravili proti 

Madžarski, kjer smo tudi imeli prvi počitek. 

 

Pot v Romunijo je trajala 8 ur in nekaj minut. Ko smo prišli na cilj, nas je tam pričakala gospa, 

ki nas je vodila do naše hiše. Tam so nas presenetili z narezki,ko pa smo se okrepčali, pa smo 

še vsi presenečeni dobili ribo in žgance. 

 

Naslednji dan smo šli gledat znamenitosti kraja Bihor. Šli smo v Medvedjo jamo, kjer sem 

spoznal Vlada in njegovo družino, z Vladom sva postala zelo dobrega prijatelja. Po ogledu 

jame smo se takoj odpravili v adrenalinski park. Največje doživetje v  adrenalinskem parku 

je bilo, ko sem se spustil po »sajli«. Imeli smo se lepo, pa tudi razgled je bil lep. 

 

Zvečer ob 17:00 smo se odpravili proti domu. Domov smo prišli ponoči ob 3:00 zjutraj. Dneva 

sta hitro minila, škoda da nima dan več ur, saj smo se vsi zabavali. 

                                                      

Luka Kuhar, 6. razred  

DOŽIVETJA 

Stran 4  



Naša šola je 3. 9. 2012 sprejela 5 novih članov. Decembra pa smo jih sprejeli tudi v šolsko 

skupnost. Tokrat bomo vsakega posebej tudi predstavili.   
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V šoli ima najraj
e učenje

. 

Najljubša
 igrača:

 punčka 

Najljubša
 risanka

: Tom in 

Jerry 

Najljubša
 žival: p

rašiček  

V šoli se najraje igra. 
Najljubša igrača: roboti Najljubša risanka: Avtoboti 
Najljubša žival: tiger 

 

V šoli najraje 
riše. 

Najljubša igrač
a: tigerček 

Najljubša risan
ka:Tom in 

Jerry 

Najljubša žival
: muca 

 



Povedali so nam da so se prvega šolskega dne zelo veselili. Rekli so nam tudi, da so 

že prvi šolski dan počeli veliko stvari, da so brali, risali in gledali igrico, ki so jim 

jo pripravili starejši učenci. Pri pouku so združeni z učenci 3. razreda in z njimi se 

super razumejo. Skratka, prvi šolski dan njim je bil zelo prijeten in na naši šoli se 

imajo zelo lepo. Za konec jim želi-

mo veliko učnih uspehov in da bi 

se še naprej imeli tako lepo. 
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V šoli najraje piše. Najljubša igrača: barbike Najljubša risanka: Tom in Jerry 
Najljubša žival: činčila  

V šoli ima najraje 
učenje in 

bar-

vanje. 

Najljubša ig
rača: tige

rček 

Najljubša r
isanka: M

ala morska 

deklica 

Najljubša ž
ival: zmaj 

Zapisale in fotografirale:  

Kaja Baša, Kaja Fartek in Saša Farkaš 



 

Zjutraj smo se ob 9.00 zbrali v telova-

dnici OŠ Bogojina. Pozdravila nas je 

njihova ravnateljica, nato pa je sledila 

zaobljuba fair playa. Vsak razred je 

že vnaprej dobil navodila, katere igre 

mora opraviti in kakšna so pravila 

iger.  Pravzaprav je vsaka triada ime-

la svoje igre:  

1. triada: risanje,skakanje ristanca in 

štafetne igre; 

2. triada: metanje obročev na kol, 

med dvema ognjema in nogomet; 

3. triada: odbojka na mivki, streljanje 

z zračno puško in nogomet.  

 

In tekmovanje se je začelo. Letos 

smo sicer pogrešali točkovanje iger, a 

smo vseeno tekmovali enako zavzeto 

tako kot prejšnja leta.  

Sama sem tekmovala v igrah druge 

triade. Naša prva igra je bila  metanje 

obročev na kol. V tej igri smo učenci 

6. razreda zbrali 162 točk. Jaz in 

Romana sva v metanju  obročev na 

kol bili najboljši, zato mi je ta igra bila 

najbolj pri srcu. Še preden smo začeli 

naslednjo igro se je vlil dež. zato smo  

 

 

hitro odšli v telo-

vadnico. Tam 

sta  nas pričaka-

la maskota Papi 

in čarodej. Čaro-

dej nas je razve-

selil z različnimi 

»čarodejskimi« 

triki. Saj veste, 

običajni čarovniš-

ki triki: pričaral  nam je zajca iz klo-

buka (sicer res najprej plišastega) in 

goloba. In pri vsakem triku je asis-

tenta, ki si ga je izbral kar iz publike, 

nagradil z različnimi izdelki iz balo-

nov.  Ko je dež prenehal, smo se v  

vrstah podali na igrišča, da bi odigra-

li še preostale igre.  

 

Po končanem tekmovanju je sledila 

nagrada. Vsaka šola je dobila pokal, 

vsak tekmovalec pa plišasto PEZ 

igračko in bombone.   

 

 

 

Dan smo si zapomnili po veliko različ-

nih dejavnostih. Na koncu pa smo bili 

vsi tekmovalci tudi zmagovalci. 

Car, Tomaž Čahuk, Marko Ovsen-

jak, Franc Lukač in Žan Černela. 

Ekipa OŠ Fokovci se je uvrstila na 

1. mesto, na 2. mesto  so se uvrs-

tili učenci DOŠ Prosenjakovci,  na 

3. mesto ekipa OŠ Gornji Petrov-

ci in na 4. mesto ekipa OŠ Šalov-

ci.  

V ponedeljek, 10.12.2012, je na 

naši šoli potekalo odbojkarsko 

tekmovanje za dečke.  

Tekmovanja so se udeležile ekipe 

OŠ Fokovci,  OŠ Šalovci, OŠ Gor-

nji Petrovci in DOŠ Prosenjakov-

ci. Našo ekipo so sestavljali: Dam-

jan Gomboc, Jan Lainšček,Niko 

Čestitke naši ekipi za osvojitev 1. 

mesta. 

 

 

 

Kaja Fartek, 6. razred 

6. MINI OLIMPIJADA 

ODBOJRKASKO TEKMOVANJE 

»LETOS smo na 

olimpijadi sicer 

pogrešali 

točkovanje iger.« 

Stran 7 

ŠPORT 

Le kdo bi 

zmagal 

letos? 

Kaja  Baša in Kaja  Fartek, 6. razred 

6. Mini olimpijada je bila 29. septembra na OŠ Bogojina. Sodelovale so tri šole, in sicer OŠ Fokovci, DOŠ Prosenja-

kovci, OŠ Bogojina. Vsako leto se namreč vse šole iz  naše občine zberejo na tej prireditvi. Moto letošnje mini olimpi-

jade je bil »VSI TEKMOVALCI - VSI ZMAGOVALCI«. 



Mars: 
Radovednost na pohodu 

6. avgusta 2012 je na rdečem planetu pristala Nasina Rado-
vednost, laboratorij na kolesih.  

Rover Curiosity se bo eno marsovsko leto (22 »naših« 
mesecev) vozil po površju in na Zemljo pošiljal slike, z ana-
lizami pa bo skušal ugotoviti, ali bi se tam razvilo življenje. 
Američani načrtujejo, da naj čez 20 let na Marsu pristali 
prvi ljudje.  

Hm, vesolje je neskončno veliko – smo res edina živa bitja v njem? 

 

ZANIMIVOSTI IZ SVETA 

 

Za vas smo izbrskali nekaj zanimivosti iz sveta. Tokrat sem jih za vas poiskal  Dylan J. Samuel. 
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Velika Britanija: 
»MU-bilna« krava 

46-letna kmetica je močno povečala obisk svo-
je spletne strani. Uporabila je zdravo kmečko 
pamet in se domislila, da bi mlade najhitreje 
pritegnila s QR-kodo.  

In to ne kakšno koli – »objavila« jo je kar na 
kravi!  

Mlekarica Lady Shamrock na blogu pripove-
duje o svojem življenju: z užitkom se pase, naj-
raje pa vidi, da jo počohaš po hrbtu. Kar je pa 
vsaj za zdaj mogoče samo v živo. 

 

 
http://bit.ly/SuEn6J 

Škotska: 

Olimpijski park iz Lego® kock 

Pa naj še kdo reče, da so Lego kocke samo za 
otroke. Že nekoliko sivolasi arhitekt Warren 
Elsmore se je z njimi igral (ali garal) kar 300 ur! 
Izdelal je vestno repliko londonskega olimpijske-
ga parka. Pomagal si je zgolj s fotografijami in 
svojo prostorsko predstavo (no pa s prijateljem).  

Uporabil je 250.000 lego kock  - in to brez bar-
vanja ali lepljenja.  

Bravo! 

 
http://bit.ly/11MzLx2 

http://www.telegraph.co.uk/science/space/ 



TUJEJEZIČNI RECITAL 

                                    ŠKOFJA LOKA 2012 

 
Učenci, ki smo nastopili na recitalu, smo se iz šole odpravili ob 9.00 ter po tri in polurni 

vožnji prispeli v Škofjo Loko, kjer smo najprej opravili generalko. Opravljeno generalko 

smo dopolnili s kratko »pavzo« v slaščičarni. Po počitku smo se odpravili na ogled tega 

srednjeveškega mesta. Ogledali smo si srednjeveški grad, cerkvi in nekdanji samostan 

uršulink. Podatek, da so te sestre bile prve, ki so prinesle košarko na slovenska tla, nas je 

zelo presenetil. Ura je bila že skoraj pol štirih popoldan, ko smo se spet vrnili v Sokolski 

dom, kajti ob štirih nas je čakal nastop. 

 

Letos je bila tema recitala medgeneracijska povezanost, zato smo pripravili slovensko-

nemški recital z naslovom Življenjski krog. Z izbrano poezijo Janeza Menarta, Bine Štam-

pe Žmavc in Ruth Ursule Westerop smo izrazili razpoloženja človeka v različnih obdobjih 

življenja. V recitalu smo kot recitatorji sodelovali jaz, Tilen Prelič, Jana Kočiš, Aleksandra 

Oleksy in Žan Kranjec, z glasbo pa so nas spremljale Ajša Dobrijevič (saksofon), Mija 

Hujs (kitara) in Vanesa Nemet (flavta). 

 

Na prireditev je kot posebna gostja bila vabljena tudi pes-

nica Neža Maurer, ki je recitirala nekaj verzov v ruščini. 

Nato pa so sledile predstavitve šol, mi smo se predstavili 

kot prvi. Zadnja točka večera pa je bil nastop  Eve Boto, 

od katere smo, po njenem kratkem koncertu, dobili avto-

grame na roke in kartice z njeno sliko. 

 

 

Po napornem dnevu pa smo  se odpravili proti domu, sle-

dil je še postanek na Ptujski cesti v Mariboru, točneje v 

McDonald'su, kjer smo si privoščili zasluženo »večerjo« nato pa smo se odpravili domov. 

 

19. 10. 2012 - dan, katerega ne bomo zlahka pozabili, saj smo kljub napornemu dnevu ob 

koncu dneva v kombiju še vedno  močno »žurali«. 

 

 

Tilen Prelič, 7. razred 

Letnik1, številka 1 Stran 9 

UNESCO 

Tujejezični recital, katerega se je udeležilo 22 Unesco šol (med njimi tudi OŠ Fokovci ter 

gostja, šola iz Danske), se je odvijal 19. 10. 2012 v Sokolskem domu v Škofji Loki. 



 

UNESCO 

FOTOREPORTAŽA – NASTOP V ŠKOFJI LOKI.  

Na začetke vsi resne! 
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KA? STRUNA JE PUKLA?! 

ŠE MALO! 

Ka preniske mikrofon???  

Čakaj, ka zaj prijde ...  

Pa še frula!  

Jaj, pa še deutsch!  

Daj glas!!!!!!  

OK, v redi je, ploskajo nan! 

Reportažo pripravil Žan Kranjec, 8. razred 
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UNESCO 

AIDS 

AIDS JE BOLEZEN,  

NEUSTAVLJIVA BOLEZEN. 

ENO ZGODBO VAM POVEM 

KO ŠE NAŠ PRIJATELJ JE ŽIVEL, 

SAJ VEMO  VSI, DA ZA NJIM BOMO ODŠLI. 

AMPAK NE BOMO SE VRNILI NAZAJ.   

 

NELI SEREC 

KAJ JE AIDS? 

Je sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti. Aids povzroča virus, ki ga imenujemo HIV. Najdemo ga v: KRVI, 

SPERMI, SLINI, MOŽGANIH.  

KAJ JE VIRUS: 

Virus je tako majcena živa stvar,da jo lahko vidimo le z zelo dobrim mikroskopom. Virus raste le v živih  celicah. 

Naše telo je narejeno iz milijard živih celic. Veliko vrst jih je in imajo različne naloge. 

KAKO SE PRENAŠA VIRUS HIV? 

Virus  HIV se širi s: spolnimi odnosi, uporabo okuženih igel ali injekcij, transfuzijo okužene krvi, okužba pa se lahko 

prenese z okužene matere ne otroka. Aids se ne prenaša s: kašljanjem, kihanjem, objemanjem, uporabo stranišč.  

Pred virusom HIV  se lahko zaščitite tako, da: uporabite kondom, ne uživate mamil , ne posojate igle ali brizgalka, 

ne občujete z bolniki, ki imajo AIDS. 

Bolezen pogosto spremljajo: 

slabo počutje, driska, hujšanje, potenje, pljučnica. 

Aids ne pozna nobenih meja niti v zvezi z raso, spolom. NIHČE NI ODPOREN IMUN.  

NE POZABI:AIDS GROZI TUDI TEBI.  

Je bolezen, ki je v zadnjih letih postala velik zdravstveni im socialen problem. 

Kaja Farkaš, 6. razred 
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AIDS JE BOLEZEN, 

NE DA SE  JE  OZDRAVITI 

UMIRAJO ODRASLI IN
 OTROCI, 

LAHKO OKUŽIMO SE VSI. 

 

NIMAMO ZDRAVILA ZA TO BOLEZEN, 

ZATO POSEBNO PAZITI MORAMO  

SPOLNIMI ODNOSI IN
  UPORABIMO KONDOME. 

KAJA  FARTEK 

AIDS JE BOLEZEN, 
NEOZDRAVLJIVA BOLEZEN, 
OTROK MAJHEN SE Z NJIM NARODI, 
TER POMOČI VEČ NI. 
 
KO OTROK ODRASTE, 
IGRAJMO SE ZDAJ Z NJIM, 
NAŠ PRIJATELJ  
JE NAJBOLŠI, 
KO UMRE GA VEČ NI. 
 
KO NAŠ PRIJATELJ, 
UMRE, JOČEMO SE, 
MU ZAPOJEMO PESEM , 
DA LAŽJE NAM JE. 

KO MINILO JE LETO, 
SEM GA OBISKAL, 
SEM JAZ UMRL, 
TER K NJEMU PRIŠEL. 
 
KO BIL SEM V RAJU, 
SEM GA ISKAL, 
POD HRASTOM LEŽAL JE, 
TER ČAKAL ME JE. 
 
POPOLDNE , 
KO NA ZEMLJO ODŠLA SVA NAZAJ, 
PIKEC TAKOJ JE POGUMNO NAZNANIL, 
DA PRED CELIM SVETOM, 
BO NAJU BRANIL. 
 
 
Avtorica: Saša Farkaš 



NARAVOSLOVJE 
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Med jesenskimi počitnicami so učenci od 2. do 5. razreda imeli počitniške delavnice, v katerih 

so se preizkusili v vlogi mladega detektiva. Raziskovali so vlom, zasliševali osumljenca, se 

naučili vzeti svoj prstni odtis, naredili svojo osebno izkaznico... 

Starejši učenci smo pa imeli  mladega detektiva v januarju. In tudi mi smo se postavili v vlo-

go detektiva. Delali smo zelo različne stvari oziroma smo delali različne raznoraznarije: 

mikroskopirali, bili na kraju zločina, merili, jemali prste odtise, jemali različna vlakna, smo 

fotografirali dokaze… in na koncu smo si pripravili pica kruhke. 

 

Všeč mi je bilo ,da smo se lahko preiz-

kusili v vlogi detektiva in da smo še 

naredili detektivsko malico. Ta dan 

sem preživela zelo dobro. 

Ampak najbolje je bilo ko smo si nare-

dili vsak svojo detektivsko izkaznico. 

TJAŠA OZVATIČ, 5. RAZRED 

Všeč mi je bilo to, da je nekdo vlomil v 

matematično učilnico in smo morali 

ugotoviti,  kdo je bil. Super je bilo 

tudi, da smo si sami pripravili pizzo 

sendviče in sok. Naredili smo si še 

detektivsko  izkaznico. 

 

ANA PRELIČ, 5. RAZRED 

VŠEČ MI JE BILO, KO SMOPOSLUŠALI ZASLI-

ŠANJA  OSUMLJENCEV. 

SABRINA MOJZER, 3. razred 



NARAVOSLOVJE 

 

ČINČILA 
 KDO SMO? 

Činčile smo ljubeče živali.  Primerne smo za večje otroke in 

starejše ljudi. Če nas navadite nas lahko dvigate v naročje in 

božate. Činčile ne grizemo. Ko odrastemo, smo velike 25-35 

cm, naš rep pa je dolg 12-15 cm. Če grdo ravnaš z nami, nam 

odpade dlaka. 

KAJ RADE JEMO? 

Smo rastlinojede in se v naravi hranimo z vlakninasto hrano. Rade jemo liste, stebla, koreni-

ne, sadeže…Naša osnovna hrana pa je seno, ki ga moramo imeti vedno na voljo! Občasno pa 

nam lahko ponudite tudi kosmiče, suho sadje (npr. rozine). 

 

DEGU 
KDO SEM? 

Sem srednje velik južnoameriški glodalec. 

Imenujejo me tudi čilska veverica, saj sem zelo spreten skakač. 

Ko odrastem, zrasem od 10-30cm. Živim 7-9 let. Sem izredno 

živahen, zato se najbolje počutim v družbi drugih degujev. Bud-

no me marate paziti, kajti sem zelo hiter pa tudi grizem. 

 

KAJ RAD JEM? 

Vsakodnevno mi ponudite popolno semensko mešanico ali pelete za deguje, skratka pravilno 

uravnoteženo hrano z vsemi hranilnimi snovmi, ki jih potrebujem. Za priboljšek lahko dobim 

različno zelenjavo, kot je korenje, regrat. Sadje uživam v zelo majhni količini, ker vsebuje 

veliko sladkorja. Svežo hrano mi predstavite postopoma in z njo ne pretiravajte, da ne pride 

do prebavnih motenj. Poleg hrane moram imeti vedno na voljo svežo pitno vodo, najbolje v 

napajalniku. 

http://www.zoosloncek.si/cincila.html  

http://ucedocs.osbp.si/mgujt/docs/www/druga.html 

Na šoli imamo kar nekaj živali, za katere skrbijo člani vivarističnega krožka. Učenci predmetne stopnje 

jih dobro poznamo. Vsi ostali učenci pa jih lahko pridete pogledat v biološko učilnico. Tokrat vam jih 

bomo predstavile le tri: činčilo, deguja in morskega prašička. 

Kaja Fartek, Kaja Farkaš in Kaja Baša 
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NARAVOSLOVJE 

Stran 14  

 

MOR S K I  P R A Š I Č E K  

 

KDO SEM? 

Sem glodalec in me drugače imenujejo bodra. Sem idealen hišni ljubljenček za otroke: na 

začetku sem malo plašen, sicer pa nežen. Zrasem približno do 20 cm in tehtam od 600 do 

1800 g. Živim od 4 do 8 let. Morski prašički smo lahko kratkodlaki ali dolgodlaki, vseh mogo-

čih barv.  

 

KAJ RAD JEM? 

V naravi se večinoma prehranjujem s travo, ki vsebuje vlaknine, hkrati pa si tako obrabljam 

stalno rastoče zobe. V ujetništvu pa je odličen nadomestek za travo seno. Postopoma me lah-

ko navadite tudi na svežo hrano kot sta sadje in zelenjava, npr: jabol-

ka,brokoli,paprika,korenček,zelje,bučke,peteršilj… Predvsem pa me redno pregleduj in hrani 

vedno ob istem času. 

 

KAJ POTREBUJEM? 

kletko in hišico 

nastil 

posodico za hrano in napajalnik 

seno, hrano za morske prašičke in 

vitaminske dodatke 

mineralni kamen 

Krtačo in glavnik 

razkužilo za čiščenje kletke 

igrače 

 

http://www.zverce.si/kako-dobro-razumete-svojega-morskega-prasicka 
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Servus!  

Ime mi je babica  Marta. Lepo, da smo se vsaj enkrat spoznali. V moji rubriki oddelku boste izvedeli veliko stvari, ki 

vam bodo koristile v življenju. No, tokrat nasvet za starejše gospe, saj se bomo poučili o samoobrambi za starejše gos-

pe v primeru kraje vaših osebnih predmetov. Skratka, do kraje pri starejših gospeh pride samo zato, ker vsi lopovi 

mislijo, da imamo babice veliko dediščino s tem tudi veliko denarja, ampak to ne drži. 

Kaj in kako? 

Ko vidite moža v črnem, poskušajte vzdrževati čim večjo razdaljo. V nasprotnem primeru pa se mu počasi, potiho in 

neopazno približajte, torej neopazno zmanjšujte razdaljo. 

Kaj in kako naprej? 

Ko ste se mu približali, ga večkrat s »cekrom« udarite. Ker se ta ne odzove, se pritožujte. 

Kaj in kako naprej nadaljevati? 

Po pritoževanju improvizirajte. 

Nekaj starejših gospa je preizkusilo tehniko in rezultati so bili dobri. Opazovali smo tri gospe, katere so  ukrepale po 

naših navodilih, in sicer tako da so se približale žrtvi. 

Gospa Gabi je ukrepala takole: 

Najprej je žrtev s »cekrom«  udarjala. Sledilo je pritoževanje: »Jooooooooj !!!«. Po pritoževanju je sledilo improviziran-

je. Gospa Gabi je vzela dežnik s koničastim koncem ter žrtev udarila po nogi. 

Rezultat: Žrtev se je tuleče oprijemala noge. 

Gospa Funny pa takole: 

Najprej je žrtev s »cekrom« udarjala in se pritoževala: »Joj, moje noge.« Nato je šla po vrv za vislice in obesila žrtev. 

Rezultat: Žrtev je dregetajoče ležala na tleh, z vrvjo okoli vratu. 

Gospa Katica: 

Je pogumno brez pritoževanja in improviziranja šla in žrtev z elektrošokom onesposobila. 

 

Hotela sem vam samo dati na znanje, da starejše gospe niso od muh in da so nasveti babice Marte učinkoviti. To je 

bilo vse za tokrat in NASVIDENJE, če pa imate kakšno težavo pa se vedno lahko obrnete name. 

Samoobramba za starejše gospe 
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BABICA MARTA SVETUJE 

Rubriko ureja Tilen Prelič 7. razred 



V tej rubriki vas bomo obveščali o knjižnih novostih v naši knjižnici in vam svetovali, katere 

knjige so vredne, da jih preberete.  

Tokrat še imamo za vas še nekaj počitniških nasvetov. Junija je na šoli potekala počitniška 

dejavnost s knjigo v viseči mreži. Udeleženci so s sabo prinesli vsak svojo knjigo,ki so jo brali v 

viseči mreži. Povedali so nam, katere knjige so izbrali za počitniško branje in tukaj vam jih 

predstavljamo nekaj. 

Tokrat sem za vas pobrskala za knjižničnimi zanimivostmi Kaja Farkaš. 

 

IZ KNJIŽNICE 

Stran 16  

Grega in Klemen sta ponavadi 

odgovorna fanta vedno, kadar kdo 

kaj ušpiči, sta ponavadi odgovorna 

onadva. 

In vse kaže, da znova uganjata 

lumparije! Najprej sta z rahlimi 

popravki uničila šolski shod mladih 

izumiteljev. Nato sta po nesreči 

ustvarila vojsko zlobnih, pokvarjenih 

govorečih stranišč, ki hočejo zavladati 

svetu. Kdo bo ustavil mesojede 

straniščne školjke?!!? Pomaga nam 

lahko samo Kapitan Gatnik!  

 

Serija je velika svetovna uspešnica, 

doslej prodana v več kot desetmili-

jonski nakladi! Imenitno odtrgane 

zgodbe ameriškega avtorja o prigo-

dah dveh mulcev z bujno domišljijo, 

z veliko elementi stripa in risank, 

primerne za otroke (tudi slabše 

bralce), starejše od osem let. Knjige 

izhajajo v črno-beli broširani izdaji. 

 

Vir: http://www.emka.si/kapitan-gatnik-in-napad-

govorecih-stranisc-2-knjiga-iz-zbirke-kapitan-

gatnik/PR/33282,13567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glavna oseba v knjigi je deček Matic z 

ljubljanskega blokovskega naselja, ki 

ga ima mama sicer rada, a ima težave 

sama s seboj in s svojim delom v službi. 

Maticev oče je namreč službeno v Libiji. 

Matic ima nasprotnike tudi med vrstniki; 

v nesreči mu na pomoč priskoči Rok, 

fant njegovih let, s katerim postaneta 

najboljša prijatelja.  

Nenadoma pa se Matičevo življenje 

spremeni, ko ga filmarji povabijo k sodelo-

vanju za glavno vlogo filma. Z njim 

naj bi igral Jakob - dresiran pes, ki pa 

se tako naveže na Matica, da dečku psa 

ob koncu snemanja kar podarijo. Tedaj pa 

se začnejo težave: razbita šipa, ugriz, 

lajanje, pritožbe stanovalcev bloka ... Bo 

Jakob lahko ostal v bloku? Matičeva 

mama pod vse večjim pritiskom odda oglas 

v časopis, da prodaja psa. Matic s prijatelji 

spretno organizira navidezni nakup 

psa, resne kupce pa z zvijačo odvrnejo 

proč. 

Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Sre%C4%8Da_na_vrvici 

 

 

Zbirka Vampirkin dnevnik sledi življenju 

Elene Gilbert in njeni ljubezni do več stole-

tij starega vampirja Stefana Salvatoreja. 

Njuni življenji se vse bolj zapletata, ko se v 

mestu pojavi Damon z željo, da se maščuje 

svojemu bratu Stefanu. Elena je razpeta 

med bratoma vampirjema. Še vedno neopi-

sljivo ljubi Stefana, a Damon se je odločil, 

da se je bo polastil, za kar je pripravljen 

žrtvovati tudi svojega brata. Ko pa izve za 

njeno zaroko s Stefanom, se prepusti svo-

jemu besu, ki ga izživi najprej nad Eleno, 

nato pa še nad Stefanom. Med njima se 

vname prava nevihta, ki preraste v boj na 

življenje in smrt. A tokrat je Stefan priprav-

ljen. Prekrši svojo zaprisego in se napije 

človeške krvi, da je poln moči in energije. 

Tragična preteklost in temne skrivnosti, ki 

obvladujejo oba brata, se srečajo v dokon-

čnem obračunu, ki se mu tudi Elena ne 

more izogniti. Knjižna zbirka Vampirkin 

dnevnik je po vsem svetu požela izjemen 

uspeh, zato je bila leta 2009 po knjižni pre-

dlogi posneta tudi televizijska serija, ki je 

dosegla največjo gledanost med serijami 

ameriške ITV2. Prav tako je bila predlagana 

za več filmskih nominacij, prejela pa je 

nagrado People’s Choice Award in Teen 

Choice Award. 

 

Vir: http://www.lovecnacene.si/mladinska-literatura-

spopad-vampirkin-dnevnik-2-knjiga-trda-

vezava/m/2050909/details/ir 



modni 

     NAsvet 
 

Dobrodošli v modi in svetu. Tilen vam bom svetoval kaj je 

»in«. Na primer, kratka majica v poletju, ne pa zimski šal. 

Za začetek vam bom 

svetoval: 

 

DEKLETA: 

Spuščeni lasje, pink ali modro  

majico z prikupnim vzorcem, kav-

bojke ali pajkice, pas z okraski. 

 

DODATKI 

Obroč za lase - lahko s kakšnim 

 vzorcem, modni nakit  ali 

 modni šal. 

 

 

 

    Tilen Prelič  
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HOROSKOP 

Stran 18  

Kozorog: 

Zdelo se ti bo ,da te nihče ne razume 

zares, 

Zato se boš raje držal/a zase. Komunika-

cija 

Z okolico  bo nekoliko boljšale, če boš 

znal/a 

Brzdati svojo jezo in čustva. 

LJUBEZEN:   ,po 18. 

 

OVEN: 

Nekje do 10. Boš težko našel/našla  sku-

pen jezik s prijatelji pa tudi s starši. 

Včasih se ti bo zdelo,da so se vsi bliž-

nji,če že ne kar ves svet,zarotili proti tebi. 

V drugi polovici meseca ko bo veliko bolj 

umirjen/a, se boš lahko s tem svojim 

občutkom le še smehljal/a.  

PRIJATELJSTVO ,po 10. 

 

LJUBEZEN do 16. , kasneje

 

VODNAR: 

Začetek šole ne bo posebej težak malce 

več preglavic pa ti bodo povzročili sošolci. 

Z nekaterimi boš težko našel /našla sku-

pen jezik,drugi pa ti bodo s svojim veden-

jem  šli pošteno na živce. Nekaj več sreče 

te čaka v ljubezni. 

LJUBEZEN:  

PRIJATELSTVO:  

RIBI. 

Tvoje misli se bodo sukale okoli 

šole,prijateljev in ljubezni. Včasih ti bo kar 

težko  uskladiti vse troje. Starši bodo imeli 

nekaj več razumevanja zato-na tvojo stran 

se 

Bo še posebej postavil oče. Pazi da ne 

izigraš njegovega zaupanja! 

PRIJATELSTVO:  

LJUBEZEN:  

BIK: 

Na začetku meseca boš pogreval/a stare 

zamere in se ukvarjal/a z bolj ali manj stari-

mi napakami. Zato boš pogosto slabe vol-

je. Po 15 bo v tvoje življenje posijalo 

Več so sonca in svet bo postal lepši. Bo 

zato kriva tudi nova ljubezen.  

PRIJATELJSTVO  

LJUBEZEN  

DVOJČKA: 

Misli ti bodo uhajale nazaj v počitniš-

ke dni in težko boš sledil/a pouku vse-

eno se osredotoči na razlago, da boš 

imel/a pozneje pri učenju manj dela. 

Ne presliši prijateljevih besed. Se ti 

zdi,da starši pričakujejo preveč? Ali pa 

so tvoje želje prevelike? 

PRIJATELJSTVO  

LJUBEZEN ,po14.  

RAK: 

Proste trenutke boš izkoristil/a za različ-

na druženja, zabavo in šport. v svoji 

koži  se boš dobro počutil/a in postal/a 

boš samozavestna/samozavesten ter 

zgovoren/zgovorna. Izžareval/a boš 

pozitivno energijo, prijatelji so bodo v 

tvoji družbi odlično poučili. 

PRIJATELJSTVO: 

 

LJUBEZEN:  

LEV: 

začetek šole bo popolnoma zasedel tvoje 

misli. veliko boš klepetal/a s sošolci in načr-

toval/a kako se najbolje spoprijeti s snovjo 

ki se obeta. ne naloži si preveč obšolskih 

dejavnosti. prijatelji in simpatija bodo na 

stranskem tiru nanje se boš spom-

nil/spomnila po 20. 

PRIJATELJSTVO:  

LJUBEZEN: , po 20. 

 

DEVICA: 

na uho ti bo prišlo nekaj kar te bo precej  

vrglo iz tira. a preden vrjameš govorico, 

se prepričaj, se prepričaj koliko jim lahko 

zaupaš. starši bodo do tebe zelo razume-

vajoči le z bratom/sestro se bosta občas-

no sprla. v šoli te čaka prijetno preseneče-

nje. 

PRIJATELJSTVO:  

LJUBEZEN: po 14.  

TEHNICA: 

S prijateljem se utegneta nekoliko spre-

ti. preden užaljeno pobesita nos se raje 

odkrito pogovorita. morda prepir izhaja 

iz čistega nesporazuma. In nič ni naro-

be če kdaj popustiš. V šoli ne sedi na 

ušesih in ne porabi vseh prihrankov za 

modne muhe. 

PRIJATELJSTVO:  

LJUBEZEN:  

ŠKORPIJON: 

prav nič se ti ne bo dalo. včasih se bo kak-

šnemu prijatelju posrečilo da te bo zvabil v 

družbo sicer pa boš najraje doma. ker se 

boš s starši odlično razumel/a prijateljev 

ne boš prav nič  pogrešal/a. napni oči da 

ne spregledaš pomembne informacije. 

PRIJATELJSTVO:  

LJUBEZEN:  po 15.  

STRELEC: 

prosti čas izkoristi za zabavo druženje s 

prijatelji športne dejavnosti  lenarjenje in 

izlete. zaradi začetka šole boš nekoliko v 

skrbeh kako naj se lotiš učenja a če boš 

začel/a po pameti  in prijavil/a dober načrt  

se bo vse dobro izteklo. ne zapravljaj! 

 PRIJATELJSTVO: 

 

LJUBEZEN:  



MINI KRIŽANKA je namenjena 

mlajšim učencem. Poimenujte risbe 

in poimenovanja vpišite v vodoravne 

vrstice. Na rumenih poljih boste 

dobili geslo, ki ga vpišete spodaj. 

 

SODUKO je namenjen starejšim 

učencem. Števila od 1 do 9 vpišite v 

prazna polja. V vsaki vrstici in vsa-

kem stolpcu ter  označenem polju se 

vsako število lahko pojavi le enkrat. 
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STRIP 

Tilen Prelič 



GLASBA 
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O RIHANNI 
 

 

Rihanna se je rodila 20. februarja leta 

1988 na karibskem otoku Barbadosu, 

kjer je tudi razvijala svoj talent v 

glasbi in že kot mlado dekle dosegla 

nekaj nagrad, povezanih z glasbo, v šoli 

in drugje. S 14 leti pa ustanovi skupaj 

z nekaterimi sošolkami svoj band in 

ustvarja nove glasovne tone. Pri 15 

letih pa ji njena prijateljica predstavi 

svetovno znanega producenta Evana 

Rogersa, ki je odkril že Christino Agui-

lero in druge pevke. S prijateljem Car-

lom Sturkenom sta jo odpeljala z Bar-

badosa, (tam sta bila v tistem času na počitnicah) v ameriške studie in svetu predstavila mla-

do Rihanno s prvim albumom. Rihanna je nato prišla pod okrilje producenta in raperja Jay-Z-

ja, ki jo je povezal z založniško hišo Def Jam Records, kjer je Rihanna podpisala pogodbo in 

pri kateri ostaja še danes. 

 

 

NAGRADE: 

Rihanna je zaslovela s pesmijo Pon 

De Replay, uspeh pa poudarila s 

hitom Umbrella, ki je kraljeval na 

državnih lestvicah vse do 11 ted-

nov, na svetovni lestvici pa 8 ted-

nov. Na prvem mestu svetovne les-

tvice je bila 5-krat, zadnji hit je 

bil Live Your Life, ki pa tudi že 6. 

teden kraljuje na popularni BillBo-

ard lestvici. 

 

 

Vir: h
ttp://www.emirates247.com/news-in-images/rihanna-eminem-most-popular-on-facebook-



MATEMATIKA: 

Učiteljica vpraša Vaneka, koli-

ko je 2+2. Vanek odgovori štiri. 

»Sedi pet.« 

»Sem mislil reči pet,« se hitro 

popravi Vanek. 

Za konec še malo smeha... 

 

SPRAŠEVANJE: 

Videti ste zelo živčni, pravi učitelj učencu 

pri spraševanju. Vas je strah mojih vpra-

šanj? Ne, strah me je mojih odgovorov, 

DIMNIKAR: 

Zakaj ženske ne morejo biti dimnikarji? Ker dim-

nikarji nosijo srečo. 

DRUGA MATEMATIKA: 

Mama uči malega Vaneka 

matematiko. Vanek, jaz ti 

dam dva žvečilna, ati pa še 

tri, koliko jih boš še imel? 

Polna usta! 

 

BLODINKA: 

Veste zakaj Blondinka pleše 

pred semaforjem? Zato ker 

misli, da je disko. 

Izdajo glasila omogočajo: 


