
 

Supernovice 

PUSTNA ŠTEVILKA 

Letnik 1, Številka 2 

V tej številki:  

 

PUSTNI FESTIVALI 

 

IZDELAJ SI PUSTNI KOSTUM 

 

PUSTNI  KROFI 



PUSTOVANJE V MORAVSKIH TOPLICAH 2012 

Pust je praznik veselja, 

ki ima pri nas močne 

korenine. Veliko starih 

običajev se je ohranilo 

in marsikatera maska je 

postala prepoznavni 

znak naše dežele. Le kdo 

ne pozna KURENTOV, 

CERKLJANSKIH LAU-

FARJEF ali pa COM-

PRNCE  Uršule. 

 

Danes se otroci radi 

oblačijo v drugačne 

pustne maske.  

 Med njimi so še posebej 

priljubljene:  

-čarovnica, princesa, 

-smrkci, 

-levi, pikapolonice, zajč-

ki, 

-batmani, spidermani... 

Večinoma so te maske, 

ki jih otroci pokažejo, 

kupljene. 

 To je zelo žalostno, saj 

obstaja kup načinov za 

izdelovanje kostumov 

doma. 

Pri nas na šoli so si 

učenci lahko na tehniš-

kem dnevu izdelali raz-

lične kostume. 

Tako sem si jaz v prejš-

njih letih med drugim 

izdelala kostum DALMA-

TINCA in GOBE -

mušnice. 

Letos pa bomo jaz in moje 

sošolke oblečene v SMR-

KETE. Kostume si bomo 

naredile same s pomočjo 

staršev. 

 

 

LEP PUSTNI POZDRAV 

VAM ŽELI  

                    SAŠA FARKAŠ 

 

NAMESTO UVODA… 
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Iz filca ali flisa izrežemo 

dva trakova približno 8 cm 

široka in 15 cm dolga. Vsak 

trak prerežemo v obliki cik-

caka, tako da dobimo 4 zob-

časte trakove, ki jih prišije-

mo na zunanjo stran hlač-

nic in rokavov trenerke. 

Nato izrežemo še kakšen 

dodaten nazobčan trak, ki 

ga prišijemo na kapo. Izre-

žemo in prišijemo še oči in 

že je pripravljena kapa za 

dinozavra. Iz ostalega filca 

ali flisa izrežemo daljši tri-

kotnik, ki ga uporabimo za 

rep. Na ta trak prišijemo še 

en nazobčan trak in rep pri-

šijemo h kapi ali k zadnje-

mu delu trenerke. 

 

Za več idej pa lahko pobrs-

kate  po številnih spletnih 

straneh, a ne pozabite, naj-

boljši kostum je vedno plod 

lastne domišljije in spretno-

sti. 

 

 

 

 

 

 

KAJA BAŠA 

Za vas smo pobrskali po 

spletnih straneh in našli 

nekaj  idej, kako si lahko 

sam izdelate pustni kostum. 

 

Pustni kostum za dekleta  

- PIKAPOLONICA: 

Potrebujete: poljubno otroš-

ko obleko, šivanko, suka-

nec, flis ali filc  

 

Če imate za deklico v omari 

kakšno črno obleko ali dru-

go oblačilo, lahko iz rdečega 

flisa izrežemo le krila, jim 

narišemo črne pike, ter jih 

prišijemo na obleko. Tipalke 

lahko naredimo iz kosmatih 

žičk, ki jih zvijemo v obliko 

obroča ali pa naredimo črno 

kapico, na katero prišijemo 

tipalke. In mala 

pikapolonica je tu! 

 

 

Če se v omari skriva kak-

šna barvna oblekica, lahko 

naredimo METULJA. Kri-

la izrežemo iz debelejšega 

barvnega filca in jih priši-

jemo na obleko. Za piko na 

I lahko krila še poljubno 

okrasimo . 

Iz sive, oranžne ali tigraste 

obleke lahko na podoben 

način naredimo muco, miš-

ko ali tigrico. Ušesa priši-

jemo na kapo ali pritrdimo 

na obroč za 

lase. 

 

Za fante pa 

DINOZAVER: 

 Potrebujete: 

poljubno tre-

nerko in 

kapo, nekaj 

filca ali flisa (50 cm), 

šivanko, sukanec 

 

 IZDELAJ SI PUSTNI KOSTUM 
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Veliko idej najdete tudi 

na raznih forumih. Ideje, 

ki jih predstavljamo, smo 

našli na strani 

ZvegiArt.com. 
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Pust in krofi so tesno povezani,pravzaprav lahko rečemo, da ni pravega pus-

ta brez slastnih krofov. Zato vam ponujam recept iz mamine kuhinje za odli-

čne krofe. 

 

 

V skledo stresemo približno 90 dag gladke bele moke in takoj dodamo 1 čaj-

no žličko soli. Moka naj bo prehodno nekaj časa na toplem. 

 

Za pripravo kvasa najprej pogrejemo 1 dl mleka(mlačno, ne pa vroče), nato 

zdrobimo eno kocko oz. 5 dag kvasa, dodamo 1 žličko sladkorja, po vrhu 

posujemo 1 žlico moke. Vse skupaj postavimo na toplo, najbolje ob spiralo 

na štedilniku, nikakor ne na ogenj.  

 

Ko kvas naraste vsaj za 2-krat, je pripravljen. Medtem pripravimo tekočino. 

Pol litra mleka pogrejemo, do mlačnega, nato dodamo: 

3 velike žlice sladkorja  

12 dag masla ali margarine  

6 rumenjakov 

Vzhajan kvas stresemo med moko in počasi dolivamo pripravljeno tekočino. 

Z metlico ali leseno žlico stepamo toliko časa (največ 10 minut), da se testo 

lepo loči od žlice in pri tem dodamo še približno 20 dag moke. 

 

Iz razvaljanega testa izrežemo krofe in jih ocvremo. Lahko jih napolnimo z 

marmelado in posipamo s sladkorjem. 

 

 

 

DOBER TEK VAM ŽELI 

KAJA FARKAŠ! 

 

 

RECEPT ZA KROFE 



Stran 5 Supernovice Stran 5 Supernovice 

 

PUSTNA RAJANJA 2013 

MORAVSKE TOPLICE 

 

Najprej seveda pustovanje doma. 

Vsem, ki ste zamudili veselo, pisano, norčavo 

in razigrano pustno zabavo na prostem v 

Moravskih Toplicah.  

TIC Moravske Toplice jo je na parkirišču pred 

trgovino Mercator prirejal na pustno soboto, 

9. februarja 2013 s pričetkom ob 13.00. Manj-

kalo ni niti nagrad za najlepše maske, anima-

cij, seveda krofov in drugih pustnih dobrot. 

Pustovanje so obiskali tudi učenci OŠ Fokov-

ci.  

Več pustnih rajanj je bilo še v Murski Soboti 

in bližnji okolici. Treba je bilo le poiskati kos-

tum in se odpraviti na pustovanje. 

 

PTUJ 

 

Pustovanje na Ptuju je letos  potekalo 

od 3. do12. februarja PO NASLED-

NJEM PROGRAMU: 

 

2. februar - Kurentov skok in Prva 

brazda 

Od 3. do 12. Februarja - ARTfest - 

mednarodni slikarski ex tempore Ptuj 

3. februar  - Otvoritvena slovesnost s 

predajo oblasti in FECC EtnoFest sre-

čanje (povorka) 

9. februar - Veliki karnevalski bal 

10. februar - KarnevalFest – 53. mednaro-

dna pustna in karnevalska povorka 

12. februar - Pokop pusta in predaja obla-

sti 

Vsak dan pa so potekale  karnevalske 

zabave v Karnevalski dvorani.  

 

 

 

 

 

 

Resnično upam, da ste se udeležili vsaj 

enega pustnega rajanja in se imeli lepo 

 

KAJA FARKAŠ 

 

CERKNICA: 

Veselo pustovanje se je v Cerknici začelo že 

7. februarja in trajalo do srede 13. Nekaj 

zanimivih dogodkov:  

 

Na debeli četrtek, 7. februarja 2013 ob 16.00 je 

bila slavnostna  otvoritev pustnih prireditev z 

naslovom  Žaganje babe. Največja in najboljša 

otroška maškarada z animatorji in glasbenimi 

gosti se je odvijala v soboto, 9. februarja 2013 od 

15.00 do 18.00 ure. Na pustno nedeljo pa je bila  

slavnostna povorka vseh sodelujočih po ulicah 

Cerknice, točno okoli 12.32. 

Učenci OŠ Fokovci na pustovanju 2011 

Vir: http://www.eu2008.si/si/Slovenia/Tourism/13_Surprise/index.html 
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Tehniški dan - PUST 

 
V torek, 5. februarja, je na šoli za učence razredne stopnje potekal tehniški 

dan. Dneva so se poleg učencev udeležili tudi nekateri starši, ki so se na 

delavnicah dobro odrezali. Učenci so izdelovali kostume in okraske na temo 

PUST. Še isti dan sva se odpravili v učilnice razredne stopnje in se pozani-

mali, kaj vse so učenci počeli. Reportažo sva dopolnili s fotografijami.  

 
Učenci 3. in 1. razreda so izdelovali 

kostum dimnikarja. Izdelali so klo-

bučke, okraske in obleko. Poleg 

rezanja in  lepljenja je bilo treba 

tudi šivati. Učence tretjega razreda 

sva povprašali, kako je ustvarjanje 

potekalo. 

 
Kako ste se imeli na tehniškem 

dnevu? 

Bilo je lepo, na trenutke tudi slabo, saj ni šlo vse enostavno od 

rok. 

 

Kaj je bilo najbolj zabavno? 

Ko smo delali klobuke, peresne deteljice in ko smo se fotografira-

li. 

 

Je bilo težko izdelati kostum ? 

Za nekatere je bilo lažje, nekaterim pa je šlo malo težje. 

 

Vam je kdo pomagal ? 

Ja, učiteljice in starši. 

 

Ste hitro našli idejo za 

kostum? 

Malo pa smo res razmišljali. 



In kaj so počeli v ostalih razredih? Učenci 4 .razreda se niso 

odločili za izdelavo kostumov. Izdelali so klavne iz papirja.  

 

Učencem 2. razreda so pridno 

pomagali starši pri izdelavi kostu-

mov za snežake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V petem razredu pa so izdelali veliiikooo gosenico. 

In zdaj? Zdaj pa vsi komaj čakajo na pustovanje v soboto, kjer 

se bodo z izdelanimi kostumi tudi predstavili. 

 

 

 

 

Kaja Baša in Kaja Fartek 
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Bil je pustni torek. Namesto navadnega 

dneva so sošolci in prijatelji prišli v najrazli-

čnejših kostumih (vragi, klov-

ni,vampirji,zombiji zajčki...). Tudi nekateri 

naši učitelji so bili namaskirani. Dan je 

potekal normalno, ampak bilo je zabavno, da 

nismo prišli v običajnih oblačilih. Da si boste 

predstavljali, kako je potekalo, smo posneli 

tudi fotografije. 

PUSTNI TOREK V ŠOLI 
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IN NA KONCU ŠE MI... 



 

SLOVENSKE TRADICIONALNE MASKE 

Supernovice Stran 10 

O kurentih, cerkljanskih laufarjih, drežniških pustovih, prekmur-

skem pozvačinu, kostanjeviških šelmah, škoromatih iz Brkinov, 

dobrepoljskih maškarah, Butalcih, slivniških coprnicah  in dru-

gih tradicionalnih maškarah govorimo v času pusta. Vsaka slo-

venska pokrajina ima svoje pustne maske; ene imajo stare in tra-

dicionalne, druge bolj sodobne maškare. Pravijo celo, da smo ena 

najbogatejših dežel s pustnimi maskami in če boste obiskali 

kurente, laufarje in drežniške puste, se boste sigurno pravilno 

odločili.  

PREKMURSKI POZVAČIN  

 

Je  ena izmed šem ki se pojavljajo na borovem 

gostüvanju, kjer se pojavita  običajno dva. Poz-

vačin ima na glavi visoko kapo iz tršega papirja, 

okrašeno z barvnimi trakovi, preko ramen in 

prsi ima ožjo platneno brisačo ali vezen prt, pre-

ko ramen ima čutaro in  trobento, v rokah pa 

okrašeno sekiro oz. ježevko. 

 

 

ŠKOROMATI 

Škoromati sodijo med najstarejše slovenske maske. 

 

Na glavi imajo koničasta pokrivala, 

okrašena s papirnatimi cvetovi in dolgi-

mi raznobarvnimi trakovi iz krep papir-

ja .Čeprav se hrušiški škoromati radi 

potepajo po svetu – bili so tudi v Nemči-

ji –, na pustno soboto zvesto ostajajo v 

domači vasi in sosednjih zaselkih ter 

obhodijo vse hiše in gostilne in pojejo.  
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 KURENT: 
 

 

Kurent ima na glavi temno kosmato pokrivalo, 

rumen obraz, vilaste lesene rogovile, na katerih 

so pisani trakovi. Iz ust mu visi dolg rdeč jezik, 

nad njim pa ima velik nos. Oblečen je v debel 

rumen kožuhast plašč, ki mu sega do gležnjev. 

 

 

Butalci 

Cerkljanski laufar 
Drežniški pust 

KAJA FARTEK  in KAJA FARKAŠ 

SLIVNIŠKE COPRNICE 

 

Oblečene so v črna ogrinjala s kapuco  in ne nosijo nikakršnih klobukov, 

čepic ali kap. Te neumnosti prepuščajo Butalcem in čarovnicam drugje po 

Sloveniji. Lase si puščajo v naravni bar-

vi. Ne uporabljajo barvil, glavnikov in 

škarij. Glavni ponos in kazalec položaja 

v družbi vsake prave, diplomirane copr-

nice je s kosmato bradavico okrašen 

velik rdeč nos. Pod ogrinjalom so obleče-

ne v črna ali zelo temna oblačila, pod 

pasom pa v črnem krilu.  
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KARNEVALI PO SVETU 

Pustni čas je  vsako leto zaznamujejo tudi veliki karnevali, ki privabljajo 

množice turistov. Tokrat predstavljamo dva, v svetovnem merilu največ-

krat omenjana: karneval v Riu de Janeiru in  karneval v Benetkah.  

RIO DE JANEIRO 
 

V Riu de Janeiru je vsako leto 

eden najbolj znanih in pričakova-

nih pustnih karnevalov na svetu, 

ki bo tudi letošnje leto v zname-

nju plesnih tekmovanj in zapelji-

vih deklet. Med največjim karne-

valom na svetu je ob plesu sambe 

in divjih ritmih dovoljeno vse in 

še več. Znan je po brezmejnem 

uživanju ter zabavi brez meja. 

Karnevala naj bi se vsako leto udeležilo okoli 700.000 obiskovalcev z vsega 

sveta . 

 

 

Samba, samba, samba 

Najbolj znani del karnevala je 

tekmovanje plesnih šol sambe, 

na katerem se plesne šole pote-

gujejo za prestižni naslov najbo-

ljše šole tega najbolj priljublje-

nega brazilskega plesa. Na tek-

movanje se je v lanskem letu 

prijavilo 424 različnih skupin. 

 

Vir: http://www.n24.ba/novost/23768/Poceo-karneval-u-Rio-de-Janeiru 
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BENEŠKI KARNEVAL 
 

Beneške maske imajo zanimivo zgodovino, 

saj jih Benečani v preteklosti niso nosili le 

za pusta. V vsakdanjem življenju so jim 

omogočale anonimnost in početje mnogih 

lumparij. 

 

 

RAZUZDANI BENEČANI 

Beneški karneval slovi po značilnih elegantnih maskah, pri katerih se že na 

prvi pogled opazi, da so izjemno drage. Najstarejši ohranjen dokument, ki 

govori o beneških maskah, sega v leto 1268 in zamaskiranim ljudem prepove-

duje početje nekaterih nečednosti. Od štirinajstega stoletja dalje so priha-

jali v veljavo novi zakoni, ki so nameravali ustaviti razne lumparije Beneča-

nov tedanjega časa. Ta stroga zakonodaja se je začela leta 1339, ko so lju-

dem prepovedali, da bi ponoči z maskami hodili po mestu. Od leta 1296 pa je 

karneval razglašen za javni praz-

nik. 

 

 

Očitno nošnja mask ni bila rezer-

virana navada le za pustni torek; 

ljudje so si z njimi pogosto pri-

krili kdo v resnici so in pod krinko počeli 

razne neuglednosti.  

Vir: http://www.benetke.com/karneval_v_benetkah.php?nodeCode=28706140382 

Prispevek pripravili: Kaja Fartek in Kaja Baša 
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In kaj je genocid ? 

Genocid je načrtno iztrebljanje nekega naroda, verske ali posvetne skupine, npr.  

judov 

romov 

gejev… 

V ta namen so bila ustanovljena številna taborišča, katerih namen je bil uničenje 

židovskega in drugih slovanskih narodov, črncev, romanov in gejev. 

                                      Unesco  

Holokávst  je sistematični genocid različnih etničnih, verskih, narodnih in posvetnih 

skupin, predvsem Judov, ki ga je izvajala nacistična Nemčija med drugo svetovno 

vojno. Začel se je v letu 1941 in je trajal vse do leta 1945. Glavni cilj holokavsta je 

bilo iztrebljenje evropskih Judov. 

27. januar je svetovni dan spomina na holokavst.  Obeležili smo ga tudi na 

šoli. Učenci 9. razreda so pripravili plakate, mi pa smo  za vas pripravili 

nekaj osnovnih informacij. 

Vrste taborišč: 

delovno, 

uničevalno, 

mladinsko, 

zbirno, 

begunsko, 

za vojne ujetnike. 

V Evropi je bilo skupno vodilnih 23 koncentracijskih taborišč, ki so bila samostojna,  

organizacije pa so pod sabo imele 1000 zunanjih taborišč. 
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STRELEC 

Ne bo se ti zgodilo nič posebnega.  

 

PRIJATELJSTVO:  

LJUBEZEN :  

 KOZOROG 

Čaka te zanimiv mesec. Veliko časa boš preživel/a med 

prijatelji.  S prijateljem boš razrešil/a nesporazum. Čaka 

te sreča v ljubezni in prijateljstvu. Zato še malo potrpi če 

stvari ne grejo po načrtu. 

 

PRIJATELJSTVO:  

LJUBEZEN:  

TEHNICA 

Za valentinovo boš zaljubljen/-a, kot še nikoli do 

zdaj. V šoli pa ne bo večjih težav. 

 

PRIJATELJSTVO:  

LJUBEZEN:  

RIBI 

Imel/-a boš nekaj več sreče na področju ljubezni. Tvoja 

simpatija ti bo končno namenila nekaj pozornosti. Čas je da 

se začneš učiti, saj ti zvezde niso naklonjene. 

PRIJATELJSTVO:    

LJUBEZEN:  

BIK 

Na šolskem področju bo zelo slabo. Imel/-a boš 

nesrečo, saj ti tokrat ne bo uspelo prepisovati 

pri pisnem preverjanju. Drugače pa bo v ljubez-

ni. Tvoja simpatija ti bo naklonjena. 

Prijateljstvo:  

Ljubezen:  

ŠKORPIJOPN 

 

Na valentinovo ti bo fant/punca podarili nekaj posebnega. 

Čas je, da uredite stare zamere.. 

 

PRIJATELJSTVO:  

LJUBEZEN:  

LEV 

V tem mesecu, boš imel/-a veliko sreče. Na zdrav-

stvenem področju ni videti večjih težav. Čaka te 

veliko presenečenje  za valentinovo. Pričakovane 

žepnine pa še ne bo. 

PRIJATELJSTVO:  

LJUBEZEN:  

DEVICA 

Končno se je tvoj trud izplačal, saj so ocene postale bolj-

še. Prijatelji se  bodo lepše obnašali do tebe in bolje se boš 

razumel/-a z njimi. Vaša simpatija  se bo zaljubila v dru-

go/drugega. 

PRIJATELJSTVO:  

LJUBEZEN:  

OVEN 

 

Imel/-a boš veliko sreče na področju ljubezni. 

Pri učenju pa se bo treba potruditi, saj so se 

ocene poslabšale. 

PRIJATELJSTVO:  

LJUBEZEN:  

RAK 

 

Sošolci in prijatelji te bodo spoštovali. Na področju pri-

jateljstva te čaka prijetno obdobje. Zadovoljen/-na boš 

z življenjem. 

 

PRIJATELJSTVO: 

LJUBEZEN.  

H   O   R   O   S   K   O   P 

Horoskop pripravile: Kaja Baša, Kaja Fartek in Kaja Baša 



Supernovice Stran 17 

 

        geslo          

       1               

2                          

    3                       

     4                         

      5                  

2 

3 

4 

1 

5 

  9     1 4 6 2 5 

      2   5       

  2   8   3 1 7 9 

      3 5       4 

6 7 4 1     5 8   

              1   

        3       6 

    9   7 2   4   

1 3   5     2   7 

MINI KRIŽANKA je namenjena mlaj-

šim učencem. Poimenujte risbe in poime-

novanja vpišite v vodoravne vrstice. Na 

rumenih poljih boste dobili geslo, ki ga 

vpišete spodaj. 

 

SODUKO je namenjen starejšim učen-

cem. Števila od 1 do 9 vpišite v prazna 

polja. V vsaki vrstici in vsakem stolpcu 

ter  označenem polju se vsako število 

lahko pojavi le enkrat. 

MINI KRIŽANKA 

SODUKO 

Križanko in soduko pripravili: Kaja Baša in 

Kaja Fartek 
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NAŠA KNJIŽNICA 

Tokrat nekaj zares zabavnega, tudi za najbolj zagrizene 

nebralce: 

JEFF KINNEY: DNEVNIK 

NABRITEGA MULCA- 

ROBI JE CAR 

 

Jeff Kinney je po nekaj neus-

pelih poskusih izdaje stripa 

leta 1998 začel pisati prve 

osnutke Dnevnika nabritega 

mulca. Po šestih letih pisanja, 

je zgodbo objavil na spletni 

strani Funbrain.com, kjer si jo 

je prebralo več kot 80 milijo-

nov obiskovalcev. Leta 2006 

pa mu je naposled uspelo zgo-

dbo izdati tudi v knjigi, ki je 

kmalu postala prodajna uspeš-

nica. Po knjigi so posneli tudi 

film z istoimenskim naslovom. 

V naši knjižnici si lahko od 

zdaj naprej izposodite knjigo 

Kaplja čez rob in Robi je car. 

 

PAUL JENNINGS:  

NEZNOSNO 
 

Nekateri otroci nočejo brati, ne 

glede na to, da je na svetu toliko 

različnih knjig z različnimi zgod-

bami. Nesresnično, neznosne zgo-

dbe, ki jih piše avstralski pisatelj 

Paul Jennigs so uspešnice. Bere-

jo jih tudi tisti, ki jim vse druge 

knjige smrdijo. V njih niso "ta 

glavni" tisti, ki so tako zelo dobri, 

najbolj sposobni ali imajo nadna-

ravne moči, ampak taki otroci, ki 

jim gre v življenju tudi marsikaj 

narobe, niso popolni in jim uspeš-

na prihodnost ne leži pred noga-

mi, vseeno pa si lahko osmislijo 

vsakdan in popravijo svojo samo-

podobo. 

 

Za pokušino ponujamo odlomek 

iz knjige: 

"Bilo je NEZNOSNO. Lehman je 

strmel v svoje roke. Nohti so mu 

zrasli do komolcev. Tudi noge je 

imel z nohti poraščene do kolen. 

Neznosno nenavadno... Imaš naj-

bolj smrdljive noge na svetu. Za 

kosilo so muhe.." 

To je opis knjige z Naslovom 

neznosno. Gotovo se vam že svita 

kakšna je knjiga?  

NEJKA OMAHEN: 

TEMNO SONCE  
 

Sedemnajstletna Adeli-

na je uporniška najstni-

ca, ki ne prenese svojih 

staršev in se resnično 

sprosti le na divjih zaba-

vah, kamor hodi s tremi 

najboljšimi prijateljica-

mi. Dokler en sam nep-

remišljen trenutek ne 

obrne vseh njihovih živ-

ljenj na glavo. Adelina se 

mora soočiti s prihodnos-

tjo, kakršne ni načrtova-

la. Prisiljena se je nauči-

ti živeti v svetu teme, 

polnem ovir in bolečine, 

česar ne zmore brez 

pomoči ljudi okoli sebe. 

V letu zavračanj, strahu 

in obupa počasi sprejme 

posledice tragedije, ki jo 

je povzročila najstniška 

neumnost, ter odpre vra-

ta novemu okolju, prija-

teljem, ljubezni in življe-

nju. 

 

Pripravila: 

KAJA FARKAŠ 



Ta zgodba lahko vsebuje 150–200 

besed. 

Ena od prednosti uporabe glasila v 

oglaševalske namene je, da lahko vanj 

vključite vsebino iz drugega marketin-

škega materiala, na primer iz poročil 

za novinarje, raziskav trga in poročil. 

Čeprav je namen glasila, da poveča 

prodajo izdelkov in storitev, je pomem-

bno, da je bralcem uporabno. 

Vsebino lahko naredite uporabno, če 

napišete svoje članke, dodate koledar 

dogodkov ali dodate posebno ponudbo, 

ki predstavlja nov izdelek. 

Preiščete lahko tudi druge članke in 

poiščete dopolnilne članke v internetu. 

Pišete lahko o raznih temah, vaši 

članki pa naj bodo kratki. 

Večino vsebine, ki jo uporabite v svo-

jem glasilu, lahko uporabite tudi na 

spletnem mestu. Microsoft Publisher 

omogoča preprosto pretvorbo iz glasila 

v spletno publikacijo. Ko boste torej 

napisali glasilo, ga pretvorite v splet-

no mesto in ga objavite. 

Ta zgodba lahko vsebuje 75–125 

besed. 

Izbira slik in grafike je pomemben del 

dodajanja vsebine v glasilo. 

Premislite o svojem članku in se vpra-

šajte, ali slika podpira oziroma izbolj-

šuje vaše sporočilo. Pazite, da ne izbe-

rete slik, ki so izven konteksta. 

V Microsoft Publisher je vključenih na 

tisoče izrezkov, ki jih lahko uvozite v 

glasilo. Priloženih je tudi nekaj orodij 

za risanje likov in simbolov. 

Ko boste izbrali sliko, jo postavite 

blizu članka. Poskrbite za to, da bo 

naslov slike blizu nje. 

Ta zgodba lahko vsebuje 100–150 

besed. 

Teme, ki jih lahko opisujete v glasilih, 

nimajo nobenih omejitev. Lahko vklju-

čite zgodbe, ki so osredotočene na tre-

nutno tehnologijo in napredke na 

vašem področju. 

Omenite lahko tudi poslovne in gospo-

darske trende ali napovedi za vaše 

stranke ali odjemalce. 

Če je glasilo namenjeno notranji upo-

rabi, lahko komentirate nove postopke 

ali izboljšave v podjetju. Številke iz 

prodaje in zaslužkov lahko pokažejo 

rast podjetja. 

Nekatera glasila vsebujejo stolpec, ki 

se posodablja v vsaki številki, na pri-

mer nasvete, kritiko knjige, pismo 

predsednika ali uredništva. Napišete 

lahko tudi profile novih zaposlenih ali 

najboljših strank ter prodajalcev. 

Naslov zgodbe z druge strani 

Naslov zgodbe z druge strani 

Naslov zgodbe z druge strani 

Opis slike ali grafike. 

Opis slike ali grafike. 
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ONE DIRECTION 

 
One Direction je angleško-irska fantovska skupina, ki je nastala za nastop na 

britanskem televizijskem pevskem tekmovanju X-Factor leta 2010. Uvrstili so 

se na tretje mesto v sedmi sezoni X-Factorja, vendar so s svojim nastopom 

prepričali sodnika Simona Cowella, ki jih je vzel pod okrilje svoje založbe Syco 

Records. Njihov prvi singl, »What Makes You Beautiful«, je prišel na prvo 

mesto britanske lestvice. V času nastajanja albuma so podpisali še pogodbo za 

ameriško distribucijo z založbo Columbia. Album s končnim naslovom Up All 

Night je izšel decembra 2011. Do avgusta 2012 je bilo prodanih skupno 12 

milijonov izvodov njihovih singlov, albuma in koncertnih posnetkov. Novem-

bra 2012 je izšel njihov drugi album, Take Me Home. 3. decembra 2012 so 

nastopali tudi v Madison Square Garden v New Yorku, vstopnice so tudi hitro 

razprodali, kar v pol ure. Od januarja 2013 pa imajo novega člana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: http://www.onedirectionmusic.com/gb/home/ 

GLASBA 

Prispevek pripravila: 

KAJA FARKAŠ 



Za konec še malo smeha... 

 

Izdajo glasila omogočajo: 

Profesor je na tablo napisal naslov spisa »Kaj 

bi naredil-a, če bi bil-a ravnateljica«. 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!« 

Jan se vrne domov iz šole in oče ga vpraša: 

»No kaj ste imeli danes na urniku?« 

»Kemijo.« 

»In kaj ste se novega naučili?« 

»Kako lahko izdelamo dinamit.« 

»Kaj se boste pa jutri učili v šoli?« 

»Kakšni šoli?!« 

»Poglej, očka, to kitaro sem napravil čisto sam!« 
»Priden, priden. In kje si dobil strune?« 
»Vzel sem jih iz klavirja!« 

V šoli se učijo, kako tvoriti stavke. Ob koncu ure je čas še za nekaj vaje. 

Učiteljica: »Tvorite stavek, ki vsebuje besedo ananas.« 

Najprej se javi Špelca: »Ananas je tropski sadež.« 

»Pridna,"»reče učiteljica. 

Metka: »Ananas je zelo dober.« 

Učiteljica: »Tudi dobro.« 

Na koncu dvigne roko tudi Janezek. Učiteljica mu da besedo. On pa: »Ata je jedel kosilo, 

A NA NAS je čisto pozabil.« 


