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UVODNIK
Pozdravljeni, bralci in bralke Cajtenga!
Jesen je poskrbela za obilo sončnih dni in veliko
kostanja, sedaj pa se bo kmalu poslovila in prišla bo
zima. Novembra smo praznovali martinovo, ko je
Sveti Martin mošt spremenil v vino, dočakali smo
prve snežinke, sedaj pa nas prebujajo dežne kaplje
in nam omogočajo, da skačemo po lužah.
V novembru so dnevi postali krajši, ampak nas,
šolske novinarje, ni nič ustavilo. V številki, ki jo
imate pred seboj, smo učenci pripravili nove članke
in upamo, da boste med njimi našli svojo naj
novico.
Predstavili vam bomo mesec november,
odpotovali v novo zanimivo deželo, prebrali novo
knjigo, izvedli dva nova intervjuja, predstavili novo
žival meseca, izdali nadaljevanje stripa in novo
razvedrilo ter še mnogo več.
Želimo Vam prijetno branje Cajtenga!

Zala Simonišek, novinarka
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DOGAJALO SE JE … NOVEMBRA
Naravoslovni dan Povej – poslušam
1. do 3. razred

V ponedeljek, 12. 11. 2018, so nas, učence 1., 2. in 3. razreda, obiskali predstavniki Poklicne
gasilske brigade Krško, Policijske postaje Krško ter Nujne medicinske pomoči. Predstavili so
nam svoje delo, vozila in pripomočke.
Na vprašanje, kaj jim je bilo najbolj všeč na današnji predstavitvi, so učenci 2. in 3. razreda
odgovarjali takole.
Metka Vutkovič
Pri gasilcih mi je bilo najbolj všeč, ker so
nam pokazali neuničljive škornje. Tilen, 2. a

Pri reševalcih mi je bilo najbolj
smešno, saj je reševalec dal Jakoba
na nosila, kamor ga je pričvrstil. Vse
smo lahko pogledali in preizkusili.
Katja, 2. a
Vse je bilo super. Imel sem lisice
zadaj na rokah. Alexei, 2. a

Najbolj všeč mi je bilo, ko smo
špricali z vodo. Mark, 2. a

Všeč mi je bilo, ko nam je reševalec
pokazal pripomočke, in pri policistih, ko
nas je zaprl v kombi. Poslušali smo sirene.
Žan, 2. a

Všeč mi je bilo špricanje s cevjo in ko sem
imel na rokah lisice. Bleard, 2. a
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V ponedeljek, 12. 11. 2018, so nas obiskali gasilci, policisti in reševalci. Najprej smo obiskali
gasilce, ki so nam povedali vse o svojem delu. Nato smo lahko špricali z njihovo cevjo.
Medtem ko smo špricali, se je pokazala mavrica. Potem smo šli k policistom, ki so nam
povedali, kako so oblečeni, ko jih kdo napade. Nato smo lahko videli, kako izvajajo
alkoteste. Policisti so nas tudi zaprli v sobo za roparje. Nato smo šli k reševalcem. Lahko
smo si ogledali rešilec. Zelo nam je bilo všeč.
Karla Grubič in Maria Rosa Kozmus, 3. a

4. razred
V ponedeljek, ko sem prišla v šolo, sem nestrpno
pričakovala pse. Že prejšnji teden smo izvedeli, da nas
bodo obiskali. Prišla sta dva psa, njuna voditelja pa sta
nam razložila, koliko vrst psov obstaja.
Poučili so nas, katera pasma psov se uporablja za
določene namene. Pokazali so nam trike, ki jih znata
narediti psa, ki sta nas obiskala. Dovolili so nam, da smo
tudi sami poskusili narediti kakšen trik z njima. Kužka sta
nas lepo ubogala, zato smo ju nagradili s priboljški. Bila
sta zelo vesela in razigrana, saj sta komaj čakala, da smo
ju pobožali. Težko smo se poslovili od njiju, saj sta nam
bila zelo zanimiva.
Upam, da nas bodo še kdaj obiskali.
Natalija Jankovič, 4. a
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5. do 9. razred
V ponedeljek, 12. novembra 2018, smo imeli naravoslovni dan tudi učenci od 5. do 9. razreda.
Najprej smo šli v razrede in se z razredničarkami pogovorili o primernem obnašanju na
kulturnih prireditvah. Potem smo odšli na malico.
Z avtobusom smo se odpeljali v Kulturni dom Krško. Tam smo si ogledali film Gajin svet, ki je
bil zelo zanimiv. Film opozarja na težave, s katerimi se v sodobnem svetu na eni strani srečujejo
otroci, na drugi strani pa njihovi starši. Obravnava namreč zagate, ki so del našega vsakdana:
ločitev staršev, odtujenost v družini in nevarnosti svetovnega spleta.
Po filmu smo imeli delavnice, na katerih smo se pogovarjali o metodah, s katerimi sta Gaja in
njen prijatelj rešila primer v filmu, in o nevarnostih na spletu. Nato smo se z avtobusom vrnili
nazaj v šolo, kjer smo se z razredničarkami izmenjevali mnenja o poteku dneva.
Lovro Fila in Leon Drstvenšek, 7.a
Film Gajin svet, ki smo si ga ogledali, mi je bil zelo
všeč. Bil je zanimiv in poln doživetij. Ko sem izvedela,
da si ga bomo ogledali, sem bila zelo vesela, saj sem
že prej nekaj slišala o njem. Iz filma se lahko marsikaj
naučimo, sploh o nevarnostih na spletu, s katerimi se
srečuje že veliko otrok moje starosti. Menim, da bi
lahko bila glavna junakinja Gaja marsikomu vzgled,
saj ima veliko dobrih lastnosti.
Ana Lackovič, 7. a

Ko smo imeli naravoslovni
dan, smo odšli v kino in si
ogledali film Gajin svet. Film
je bil zanimiv, veliko se je
dogajalo, najbolj pa so bile
zanimive delavnice po filmu.
Govorili smo o geslih in
varnosti na spletu.

Prejšnji teden smo si učenci od 5. do 9. razreda
ogledali film Gajin svet. Film je nastal na podlagi
spletnega nasilja. Odrasel moški si je na družabnem
omrežju naredil lažen profil in najstniškim dekletom
pošiljal lažne prijavnice za manekensko tekmovanje.
Vsako dekle je poslalo 1 ali več svojih slik in moški jih
je pregledal in izbral najboljše. Ta dekleta so zato
prišla v kar strašljivo hišo in tam jih je čakal moški, ki
jima je pripravil čudno pijačo. Na koncu filma so ju
rešili policisti in specialna enota, moški pa je šel v
zapor.

Tjaša Gorenc, 7. a

Gal Brljavac, 6. a
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Preden sem si ogledal film, sem vedel, da gre za mladinsko komedijo. Takšna zvrst filma mi
je načeloma všeč, ker vem, da se konča s srečnim koncem. Od filma sem pričakoval več, kot
sem videl. Želel sem si videti nekaj bolj nepredvidljivega oz. nepričakovanega, nekaj
posebnega. Saj ne morem reči, da je film slab, bi si pa želel nekaj sprememb. Zdi se mi, da
ga bolje razumejo mlajši otroci, ker je vse idealizirano. Po principu, da se zgodi nekaj
slabega, potem pa glavni junak vse reši. Tak model scenarija me spomni na povsem
preproste risanke. Zdi se mi tudi, da če bi hotel narediti res dober film, ne bi smeli
vključevati spletne varnosti oz. kaj podobnega. Odraslim se to zdi verjetno zelo dobro, ker
je obenem film gledljiv in tudi poučen. Najstniki pa se radi zabavamo na način, da takrat
pozabimo na vse pomembne stvari in uživamo. Čeprav nas to lahko včasih drago stane.
Načeloma so mi slovenski filmi všeč, ker so pač slovenski, čeprav so nekateri tuji dosti boljši.
Gajin svet je vreden ogleda, ne pa najvišje ocene.
Tim Breznikar, 9. a

Takoj, ko sem izvedela, da bomo gledali ta film, se nisem preveč veselila. Moj brat je veliko
govoril o njem in nič, kar je povedal o njem, me ni navdušilo. Ampak sem se odločila, da ga
bom ocenila, ko ga bom pogledala. Začetek se mi je zdel zelo žalosten in Gaja se mi je skoraj
smilila. Film se mi je zdel še kar predvidljiv in ni me presenetilo, da sta se njena starša ločila.
Na koncu pa mi ni bilo jasno, kaj se je zgodilo z mamo in me tudi ni presenetilo, ko sem
videla očeta z Emo. Gaja je po mojem mnenju preveč perfektna in neresnična, saj noben
11-letni otrok ne bi delal takih stvari. Tudi njena sestra se mi je zdela preveč naivna, ker
nobena 16-letnica ne bi verjela takim stvarem na internetu. Ampak všeč mi je bilo, kako so
prikazali posledice ločitve in kako je prizadelo otroka in starša. Cela zgodba mi je bila všeč,
saj imam rada bolj temačne filme, ampak so hkrati bili smešni in zabavni trenutki, da si se
lahko umiril.
Višnja Vovčak, 9. a
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Film se mi je zdel zelo dobro narejen, ampak so stvari, ki bi jih spremenil. Na primer konec,
da bi izvedeli, kaj se je zgodilo z mamo in družino po tem. Film je bil tudi poučen, saj je
opozarjal o nevarnosti spleta, osebnih informacij, ki jih lahko dobi človek o tebi preko
interneta. Nastopali so otroci naše starosti s težavami, kot jih ima lahko nekdo drug.
Prikazano je, kako reagirati, če se kaj takega zgodi. Končno predavanje je poučevalo, kako
se zavarovati na spletu: kako zavarovati profil z dobrim geslom, kako narediti dobro geslo,
katerega si je lahko zapomniti. Govorili so tudi, kako ti lahko izvejo tvojo lokacijo preko IP
naslovov in tudi kje se slikaš in kakšna je okolica slike. Za marsikoga je bilo to zelo poučno
in so se veliko naučili, a zame ni bilo nič novega, saj sem že kar seznanjen z varno uporabo
spletnih strani in omrežjih in znam zavarovati svoje pomembne osebne podatke.
Anže Škoda, 9. a

Moje mnenje o filmu je dobro, saj lepo prikaže stiske mladih in težave sodobne tehnologije.
Morda je konec malo nedorečen, ker ne vemo, kaj se je potem zgodilo z Gajino mamo. Sta
se potem z očetom res ločila, ali sta se pobotala? Film je tudi zelo poučen, ker nam nekako
tudi pove, kaj moramo storiti v taki situaciji, kot sta bili Teja in njena najboljša prijateljica.
Ne smemo biti naivni in zaupati vsakomur. Film je Tejo pokazal kot tipično, neubogljivo
najstnico. Morda je to zato, ker se ni z njo nihče znal pogovoriti. Ali pa zato, ker je nihče ni
znal poslušati. Saj se je verjetno vsem zdelo samoumevno, da je v tistih letih, ko smo vsi
tako muhasti. Tudi njena prijateljica ji je zelo podobna. Morda celo malo preveč
neustrašna, saj si vse upa. In mogoče Teja ne bi naredila nekaterih stvari, če je ne bi ona
prepričala. Drugače je pa film lahko čisto realen in se lahko prav takšna situacija zgodi
vsakomur. Všeč mi je bil tudi višji inšpektor Hace, saj je pokazal, da četudi si na videz močan
in neustrašen, imaš lahko nežno plat.
Nika Žibert, 9. a

Film mi je bil zelo všeč. Bil je zelo poučen. Govori o najstniških problemih. Med filmom sem
veliko premišljeval o sebi. Lepo so prikazani odnosi s starši. Film ponazarja, kaj vse se lahko
zgodi, če si nepozoren na spletu. Igralce sem skoraj vse poznal. Najbolj mi je všeč Sebastijan
Cavazza. Igral je Gajinega očeta, ki pa se kasneje zaljubi v učiteljico saksofona. Na spletu
sem prebrskal, da sta Sebastijan Cavazza (oče) in Ajda Smrekar (učiteljica) v resnic par.
Najbolj smešen mi je bil (višji) inšpektor, saj se ni mogel zadržati. Gaja je tipičen otrok, samo
da je malo bolj pogumna kot ostali.
Oskar Ribič, 9. a
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Tradicionalni slovenski zajtrk
V petek, 16. novembra, smo že osmič imeli tradicionalni slovenski
zajtrk na naši šoli. Tradicionalni slovenski zajtrk spodbuja k temu, da
jemo hrano lokalnega izvora, pridelano na zdravih tleh. Naš slovenski
zajtrk je vključeval med, pirin kruh, maslo, mleko in jabolko.
Dan smo nadaljevali z različnimi aktivnostmi. Učenci v prvem razredu so
izdelovali Kuharice Kuhle, v četrtem razredu so imeli naravoslovni dan o čebelah, v šestem
razredu so odšli z vlakom v Zidani most, v sedmem pa so se bolje spoznali z računalniškim
programom Scratch. V osmem razredu so se poučili o zdravstvenih vsebinah, v devetem
razredu po so imeli aktivnost »Nam se rola brez drog in alkohola!«.
Matija Strgar Kunej in Gal Brljavac, 6. a
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MESEC NOVEMBER
Mesec november ali listopad je enajsti mesec v gregorijanskem koledarju. Izvirno slovensko
ime za november je listopad, hrvaško pa studeni.

Pomembni dnevi v mesecu
1. november – dan spomina na mrtve
11. november – martinovo
14. november – svetovni dan sladkorne bolezni
16. november – mednarodni dan strpnosti
21. november – dan televizije
25. november – mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

Dan spomina na mrtve (1. 11.)






Spomin na mrtve.
Drugo ime vsi sveti.
Ljudje na grobove prinašajo sveče, šopke rož,
vence in ikebane.
Včasih so domači najemali druge, da bi namesto
njih molili za njihove rajne.
Reveži in otroci so hodili od hiše in ljudje so jih
obdarjali z raznovrstnim pecivom.

Martinovo (11. 11.)





Dan, na katerega se evropske države na
raznolik način spominjajo svetnika, ki je dal
svoj plašč beraču, da bi lahko skril svojo
revščino (sveti Martin).
Praznujemo ga predvsem kot praznik vina.
Ob praznovanju potekajo v vinorodnih
predelih tudi pojedine, pri katerih so
najpogosteje na jedilniku gosi.
Lea Lebar, 6. a
10
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INTERVJU
Intervju z učiteljico matematike Vesno Požun
Učiteljica Vesna Požun je na naši šoli začela učiti matematiko že v prejšnjem šolskem letu. Ko
sva izrazila željo po intervjuju z njo, je bila sprva presenečena, da sva se odločila zanjo, vendar
je vseeno privolila. V tem intervjuju sva izvedela nekaj njenih skrivnosti, ki jih z veseljem deliva
z vami.

Zakaj ste se odločili za poklic učiteljice matematike? Vam je matematika že od nekdaj všeč?
Že v otroštvu sem sanjala o tem poklicu. Matematika mi je všeč, saj mi težji matematični
problemi predstavljajo izziv.
Katera snov vam je pri matematiki najbolj všeč?
Vsa snov mi je všeč, saj rada opazujem, kako učenci pri različnih nalogah razvijajo logično
mišljenje.
Katera je vaša najljubša številka?
7.
Ali imate svoj najljubši račun?
Ja, osebni bančni račun (smeh).
Kako se počutite na naši osnovni šoli?
Odlično, dober kolektiv in pridni učenci.
Ali ste že kdaj prej učili na kakšni drugi osnovni šoli?
Ja, na OŠ Senovo, OŠ Brestanica, OŠ Koprivnica in na OŠ Raka sem izvajala učno pomoč.
Kateri je bil vaš najljubši predmet, ko ste hodili v osnovno šolo?
Matematika.
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Kaj vas v življenju osrečuje?
Poleg družine še veselje in zadovoljstvo učencev ob osvojenem znanju.
Katera je vaša najljubša hrana in pijača?
Morske jedi in pomarančni sok.
Kaj moramo učenci narediti, da bomo imeli dobre ocene pri matematiki?
Vaja, vaja in še enkrat vaja. Od matematičnega problema ne odstopite, dokler ga ne rešite. Če
ne najdete rešitve, za pomoč prosite sošolce ali mene, saj sem vam vedno na voljo.
Gašper Colarič in Anej Gorenc, 7. a
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ANKETA
Uporaba mobilnih telefonov pri učencih OŠ Adama
Bohoriča Brestanica

Ali v šolo prinašaš mobilni telefon?

da

Ali je tvoj mobilni telefon vključen med
poukom?
ne
da
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Koliko mobilnih telefonov si že zamenjal?
nimam telefona
več kot 4
3 do 4
2
še vedno imam 1. telefon
0
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Koliko časa na dan uporabljaš mobilni telefon?
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2
0
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Kateri del dneva preživiš največ časa na
mobilnem telefonu?
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Ali meniš, da preveč časa preživiš na
mobilnem telefonu?

da

ne

Kako se počutiš, če pozabiš mobilni telefon doma?
drugo
neprestano mislim, če me bo kdo kontaktiral
počutim se izgubljeno
pogrešam ga
vseeno mi je
0

5
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15

20

Ali mobilni telefon čez noč izključiš?
18%
59%

da, vedno

23%

včasih

nikoli

Kje imaš shranjen mobilni telefon, medtem ko spiš?
8%
29%
36%
27%

na nočni omarici

v prostoru kjer spim 1 m stran

v prostoru, kjer spim, več kot 1 m stran

v drugem prostoru
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ŠPORTNE NOVICE
Kros
23. oktobra 2018 je potekalo občinsko tekmovanje v krosu na trim stezi v Krškem. Tudi naša
šola je imela šolsko ekipo, ki je štela kar 54 učencev. Prav vsi učenci so pokazali izredno
borbenost in dali vse od sebe, za kar jim čestitamo. Osvojili smo kar 8 medalj!
Natalija Rovan
Medalje so osvojili:
1. Tim Breznikar
2. Jaka Čuber Potočnik
2. Alen Novak
2. Eva Sluga
2. Filip Kelher
3. Brina Ljubi
3. Tisa Ljubi
3. Brina Omerzel

Občinsko tekmovanje v malem nogometu
V torek, 13. 11. 2018, je potekalo občinsko tekmovanje v malem nogometu za starejše dečke.
Udeležila se ga je tudi naša šola. Šolsko ekipo so sestavljali: Luka Zupanc (kapetan), Jure
Zupan, Matej Cerovšek (vratar), Jaka Čuber Potočnik, Matija Zalar, Lovro Fila, Admir
Imamović in Luka Kolenc.
Fantje so pokazali borbeno igro in v skupinskem delu tekmovanja dosegli 2. mesto. Zaradi
manjše razlike med doseženimi in prejetimi zadetki, so prvo mesto v skupini osvojili
16
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nogometaši OŠ XIV. divizije Senovo. Naši učenci so tako šli v borbo za 3. mesto z OŠ Leskovec
pri Krškem.
Tekma za tretje mesto je bila izredno zanimiva in atraktivna. Naši fantje so bili vedno v
prednosti in takoj na začetku povedli. Nogometaši nasprotne ekipe so rezultat kmalu izenačili,
vendar smo se borili naprej. Kadar koli smo zadeli, so nogometaši OŠ Leskovec pri Krškem
izenačili. Rezultat se je na koncu ustavil pri 3 : 3 in sledili so najstrožji streli. Vsaka ekipa je
imela po tri priložnosti. Naši so zadeli vse tri, medtem ko so nogometaši nasprotne ekipe
izkoristili le dva. Naš čuvaj mreže, Matej Cerovšek, je odlično obranil strel in tako je naša ekipa
dosegla odlično 3. mesto.
Iskrene čestitke!

Damjan Kos

Tim Breznikar na Ljubljanskem maratonu
V soboto, 27. 10. 2018, je Tim Breznikar
postal nov šolski državni prvak v
cestnih
tekih na
Ljubljanskem
maratonu. Progo, dolgo 1800 m, je
pretekel v času 5:15,9. Iskrene čestitke,
Tim!
Natalija Rovan
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»Ljubim trpljenje«
Intervju s Timom Breznikarjem
Velikokrat smo brali o učencu Timu Breznikarju, ki nas preseneča s svojimi tekaškimi uspehi.
Zato smo se športni novinarji odločili za intervju.

Tim, pozdravljen. Hvala, da si privolil v intervju. Najprej
nas zanima, kaj te žene k teku?
Najbolj me ženejo k teku oboževalke, ali pa da sem
najboljši na svetu.

Katero disciplino najraje tečeš?
Ulične teke in teke na stezi.

Kaj te je navdušilo za tek?
V prvem razredu sem bil nula. Nato sem začel trenirati.
Uživam v trpljenju.

Kateri je tvoj najboljši tekaški dosežek?
Zmaga na Ljubljanskem maratonu.

Kateri pa je tvoj najljubši dosežek?
Zmaga na Ljubljanskem maratonu.

Koliko si bil star, ko si osvojil prvi naslov?
Takrat sem bil star 12 let.
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Koliko pa si bil star na svojem prvem Ljubljanskem maratonu?
Takrat pa sem bil star 10 let.

Kako si se počutil, ko si ugotovil, da so ti oboževalci naredili Fan page?
Kul.

Kako se pripraviš na tekmovanja?
Treniram petkrat na teden, v atletski šoli Hop na kvadrat, po eno uro in dvajset minut.

Kaj vse se spremeni s takšnim tempom življenja?
Spremeni se prehrana, dlje časa spim, več treniram in vse ostalo je skrivnost.
Žan Zakšek, Gal Brljavac in Matija Strgar Kunej, 6. a
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ŠOLSKA SKUPNOST IN ŠOLSKI PARLAMENT
Akcija zbiranja hrane za male živali
Predstavniki šolske skupnosti Osnovne šole Adama Bohoriča
Brestanica so organizirali zbiralno akcijo. Do ponedeljka, 12.
novembra 2018, smo zbirali hrano za male živali, ki smo jo
namenili društvu Po pasje. V društvu bodo zbrano hrano
namenili zavetiščem, kjer so živali tovrstne pomoči potrebne.
Andreja Dvoršek

Srečanje predstavnikov šolskega parlamenta
V sredo, 14. 11. 2018, so se sestali predstavniki letošnjega šolskega parlamenta in naredili
načrt dela za letošnje šolsko leto. Izrazili so željo, da bi lahko učenci večkrat izražali svoje
mnenje glede zadev, povezanih s šolo, zato smo se odločili, da bodo učenci 9. razreda
učiteljem na pedagoški konferenci predstavili svoje predloge. Ker ste učenci v lanskem
šolskem letu predlagali, da bi se naučili osnov samoobrambe, smo se odločili tudi, da v
drugi polovici šolskega leta organiziramo prostovoljni tečaj. Več o predlogih šolskega
parlamenta boste lahko prebrali v naslednji številki Cajtenga, zato nas spremljajte še
naprej.
Andreja Dvoršek
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POTUJEMO
Novi Sad (Srbija)
Tokrat smo z rubriko Potujemo obiskali
kraj izven Evropske unije. Naša
tokratna destinacija je bilo mesto Novi
Sad v Srbiji.
Novi Sad je drugo največje mesto v
Srbiji in je turistično zelo obiskano.
Šteje kar 341.625 prebivalcev.

Mesto leži ob reki Donavi in je eno najlepših mest v Srbiji, zato se ga je prijel vzdevek »srbske
Atene«. Velja pa tudi za pomembno trgovsko regijsko središče.
Znamenitosti, ki si jih je vredno ogledati v Novem Sadu,
so staro mestno jedro, kjer stoji zelo mogočna Cerkev
Marijinega imena, Trg svobode, mestna hiša,
novosadska sinagoga, srbska ortodoksna cerkev ter
Petrovaradinska trdnjava, v kateri je mestni muzej.
Posebnost obzidja pa je urni stolp.
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Med zanimivosti in turistične atrakcije sodijo tudi festivali, ki se odvijajo vsako leto. Znani so
plesni festival Dance fest Novi Sad, ki se odvija letos že deseto leto zapored, glasbeni festival
Festival Exit, mednarodni knjižni sejem Art Expo, mednarodni festival uličnih glasbenikov in še
mnogi drugi.

Tudi za nakupovalce se v Novem Sadu najde nekaj zanimivega: velik nov nakupovalni center
Promenada.

Mesto je vredno ogleda in raziskovanja novih in lepih kotičkov Srbije.
Stella Resnik, 9. a
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BEREMO
Janja Vidmar: Princeska z napako
Glavna junakinja mladinskega problemskega romana je najstnica
Fatima, ki se ji dogajajo slabe stvari, kot so zafrkavanje, nosečnost,
pa slab odnos do sovrstnikov in težave doma. Kljub vsem težavam se
mora sama znajti v tem velikem svetu, le pomoč učiteljice za
biologijo, grajanje njene učiteljice za slovenščino ter zafrkavanje
njenih sošolcev in sošolk jo spodbujajo, da se kljub vsem težavam
znajde.
Knjiga nama je bila všeč, ker je govorila o nerazumevanju med
sošolci zaradi tuje narodnosti ter drugih najstniških problemih.
Misliva, da lahko v knjigi vsak najde delček samega sebe. Medtem ko sva brali, sva se res vživeli
v vlogo deklice, kar je bilo precej boleče. Knjigo bi priporočali učencem od 7. razreda naprej.
Tinkara Umek in Neja Pirc, 6. a
Ker vsi delimo isto potrebo po ljubezni, je moč
vsakogar, v kakršnihkoli okoliščinah, sprejeti kot
brata in sestro. Ne glede na drugačnost obraza,
oblačil ali obnašanja, ni med nami in drugimi
nikakršnih bistvenih razlik. Nespametno bi bilo
poudarjati razlike v zunanjosti, kajti temeljna narava
nam je vsem skupna.
Dalajlama

Pisateljica Janja Vidmar se je rodila 23. 3. 1962 v Ptuju.
Leta 1996 je postala sodobna umetnica. Pri mladih
letih se je z družino preselila v Maribor, kjer živi še
sedaj. V šolskem letu 2002/03 je knjiga Princeska z
napako postala književno delo za Cankarjevo
priznanje. Njene knjige so prevedene tudi v hrvaščino,
italijanščino in nemščino.
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RAZMIŠLJAMO
Globalni problem: plastika

V svetu pridelamo vse več plastike. Ustvarimo je
več, kot je lahko recikliramo, zato se je v svetu
začelo pojavljati gibanje »zero waste«. To je
način življenja, v katerem ne ustvariš skoraj nič
odpadkov. To ne pomeni, da ne ustvarjaš
komunalnih odpadkov, ampak da ne ustvarjaš
nereciklažnih odpadkov. Ta način življenja se
počasi naseljuje tudi v Slovenijo. Kmalu se bo
odprla »zero waste« trgovina v Ljubljani.
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Plastika pa ne uničuje življenja samo ljudem, temveč tudi
živalim in rastlinam, zato bodo z zakonom prepovedali
plastične slamice in plastične izdelke za enkratno uporabo
(vrečke, krožniki, pribor …).

Ljudje smo vse bolj ozaveščeni o pomembnosti čistega okolja, zato poskušamo najti
nadomestila za nereciklažne snovi in jih zamenjujemo za snovi, ki jih lahko recikliramo (les,
kovina, steklo …).
V oceanih so našli že pet ogromnih
otokov plastike, ki uničujejo in
onesnažujejo oceane. Življenjska doba
plastike v morju je okoli od 450 do 1000
let, kar pomeni, da se zelo počasi
razgrajuje. Živali, ki zaužijejo plastiko, z
njo zaužijejo tudi nevarne snovi, ki
škodijo tudi človeku.
Slika prikazuje vsebino prebavil morske
želve, ki so jo našli na obalah Argentine.

Potrebujete še več dokazov, da plastika ubija? S skupnimi močmi se moramo potruditi, da
zatremo njeno uporabo.
Patricia Bizjak in Stella Resnik, 9. a
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ŽIVAL MESECA
Lev
Opis
Lev je velika mačka, ki lahko zraste v dolžino do
2,5 m, rep pa ima dolg 1,1 m. Težek je lahko do
250 kg. Okoli vratu mu raste bogata svetlo rjava
griva. Lev ima kratko in zaobljeno glavo. Telo teh
velikih mačk je mišičasto in gladko s širokim in
močnim prsnim košem. Z dolgim repom mačke
lovijo ravnotežje med premagovanjem plena in pri
skokih na plen.

Značilnosti
Spada v družino mačk. Mačke si z jezikom in s šapami redno čistijo in negujejo svilnato mehki
kožuh. Dlako, ki jo pri tem pogoltnejo, izbljuva pozneje v kroglastih kepah. Mačke tečejo in
skačejo z neverjetno lahkoto in eleganco. To jim omogočajo zelo prožna in gibljiva hrbtenica
ter močne in mišičaste zadnje noge. V dolgih skokih in s prožnim korakom lahko hitro
premagajo precejšne razdalje. Velike mačke niso vzdržljivi tekači na dolge proge, njihovo telo
je ustvarjeno za skakanje in hiter tek na kratke proge. Pri plezanju po drevju, skakanju in teku
si z repom pomagajo loviti ravnotežje. Vse mačke so dobre plavalke, vendar pa nekatere vrste
ne marajo vode in plavajo le v večji nevarnosti. Druge, na primer tiger in jaguarji, pa živijo ob
vodah in pogosto tudi lovijo v vodi.

Preteklost
Nekdaj je lev živel v južni Evropi (Grčija). Njegova domovina je bila, razen tropskih pragozdov,
vsa Afrika in južna Azija vse do Gangesa. Danes živi lev v naravnem okolju le še v
prostranih savanah in stepah
južno od Sahare in na zelo majhnem teritoriju
blizu Bombaja v Indiji.

Zanimivost
Leva imenujemo kot kralja živali, ker to ime so že uporabljali stari Egipčani.
Zala Simonišek, 6. a
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SVET VIDEOIGRIC
Minecraft

Minecraft je igra, v kateri lahko zgradiš, kar hočeš. Je raziskovalna igra, ki se ne konča. V igri
sta dva načina igranja.
Prvi je preživetveni način:




imaš življenjske točke,
ponoči in v temi pridejo
pošasti,
z nabranim materialom lahko
gradiš in izdeluješ predmete.

Drugi pa je kreativni način:




imaš vse stvari in neskončno
materiala,
zgradiš lahko boljše stavbe,
lahko letiš.

Igrico Minecraft so naredili leta 2006, a se ni prijela igralcev, nato pa je z različnimi
posodobitvami postajal vse bolj priljubljen. V letu 2018 so ustvarili najnovejšo različico, v kateri
lahko odkrivaš podvodni svet.

Alen Novak in Žan Zakšek, 6. a

27

Cajteng, 2. številka

2018/2019

NOVEMBER

LIKOVNI KOTIČEK

Žiga Čuber Potočnik, 5. a
Jesen

Rožle Grubič, 5. a
Jesen

Žana Špiler, 6. a
Motiv: Urejanje in sušenje las

Borut Jan Ružič, 6. a
Motiv: Avtoportret
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Ida Sluga, 1. a
Janček ježek

Zoja Arenšek, 1. a
Janček ježek

Ustvarjanje pri neobveznem predmetu tehnika
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Andraž Povhe, 2. a
Šolski avtobus

Jakob Ferlan, 2. a
Šolski avtobus

Kim Zorko, 2. a
Šolski avtobus

Klara Kodrič, 2. a
Šolski avtobus

Nika Zakšek, 2. a
Šolski avtobus
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Maria Rosa Kozmus, 3. a

Nik Junkar, 3. a

Nina Ban, 3. a

Živa Župevc, 3. a

Ana Kovačič, 3. a
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Anej Gorenc, 7. a
Jesen

Brina Ljubi, 7. a
Pokrajina jeseni

Hana Bogovič, 7. a
Krošnja v vetru

Leon Drstvenšek, 7. a
Pokrajina jeseni

Tjaša Gorenc, 7. a
Jesen

Nejc Ban, 7. a
Hiša pod gričem

Živa Milar, 7. a
Krošnja v vetru
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ANGLEŠKI KOTIČEK

A: Why did the boy eat his homework?
B: Because his teacher said it was a piece
of cake.

Mother: "Did you enjoy your first
day at school?"
Girl: "First day? Do you mean I
have to go back tomorrow?

Patient: Doctor, I have a pain in my eye
whenever I drink tea.
Doctor: Take the spoon out of the mug
before you drink

Student: "Would you punish me for something I
didn`t do?"
Teacher: "Of course not."
Pupil: "Good, because I haven`t done my
homework."

A man goes to the doctor and
says, "Doctor, wherever I touch,
it hurts."
The doctor asks, "What do you
mean?"
The man says, "When I touch my
shoulder, it really hurts. If I touch
my knee - OUCH! When I touch
my forehead, it really, really
hurts."
The doctor says, "I know what's
wrong with you – you have
broken your finger!"

Teacher: Did your father help your with
your homework?
Student: No, he did it all by himself.

The Perfect Son.
A: I have the perfect son.
B: Does he smoke?
A: No, he doesn't.
B: Does he drink whiskey?
A: No, he doesn't.
B: Does he ever come home late?
A: No, he doesn't.
B: I guess you really do have the perfect
son. How old is he?
A: He will be six months old next
Wednesday.
.
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LITERARNI KOTIČEK
Babica in dedek
Učenci 4. razreda so se pri pouku slovenščine preizkusili v pisanju pesmi na temo »Stari starši«.
Predstavljamo vam njihove stvaritve.

Babica

Moja babica

Moja babi me ima rada zelo, močno
in daleč kot nebo.
Nasmejana in prijazna babi je moja,
kakšna pa je tvoja?
Ko mi je mrzlo, me babi objame zelo,
da mi ni več hladno.
Moja babi mi pravi sladkosned,
ker rada jem sladoled.

Moja babica je
moja najljubša babica.
Vedno vse mi dovoli,
kadar pri njej preživljam svoje dni.
Skupaj pripravljava kosilo,
včasih pa tudi kakšno pecivo.
Včasih me za zabavo
odpelje na kavo.
Pri njej mi je vedno lepo in upam,
da bo še dolgo tako.

Pia Šturbej, 4. a

Žana Ban, 4. a
Dedek in babica
Dedek in babica v Sevnici živita
in ves dan nekam hitita.
Ko pa zvečer se umirita,
v objemu vnučkov preživita.
V petek ju obiščem jaz,
takrat se zanju ustavi čas.
Dedek z bonboni prihiti
in jih vsem razdeli.
Sandra Bohorč, 4. a
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Tone Pavček: Vesoljec – poustvarjanje
Učenci 5. razreda so pri pouku slovenščine spoznavali pesem Toneta Pavčka: Vesoljec, nato pa
pesem spremenili v strip.

Tone Pavček: VESOLJEC
Ugani, kako se pride
do zvonika in do oblakov.
Enostavno:
s hojo otroških korakov.
Greš po zemlji in ne čisto po
zemlji,
včasih visoko od tal,
in se znajdeš v puhasti preji,
kjer je zvonik nebo postal.
In te nese, nese v sinjino,
v dežele svetlih svetov,
in ko vse odvrti se mimo,
prideš, vesoljec, domov.
Tako živiš dan in loviš
noč za črno suknjo
in si velik tudi, kadar zbežiš
k sebi in v mišjo luknjo.

Eva Sluga, 5. a
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Katarina Ferlan, 5. a
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Zoja Požeg Dular, 5. a
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Živa Ribič Vene, 5. a
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Na obisku pri Juriju Dalmatinu
Na letošnjem likovno-literarnem natečaju Na obisku pri Juriju Dalmatinu so z literarnimi
nalogami sodelovali Tamara Kopše, Lej Edvard Košir, Stella Resnik, Oskar Ribič in Pia Marie
Ružič iz 9. razreda. Objavljamo besedilo devetošolke Pie Marie Ružič, ki je bilo nagrajeno s
priznanjem – Dalmatinovo značko.

Nazaj …
Pogledala sem okrog sebe. Bili smo na šolski ekskurziji. Videla nisem ničesar, kar bi
pritegnilo mojo pozornost. Učiteljica je spet nekaj »nakladala« o prvi slovenski knjigi. Bla
bla bla. Zakaj bi to sploh kogarkoli zanimalo? Pač ja, prva slovenska knjiga in ves »larifari«
okrog nje.
S šolo smo si šli ogledat kopijo Katekizma in Abecednika. Nič, kar bi bilo normalnemu
najstniku všeč. Nato smo lahko še polistali po njih. Tukaj se je zame zapletlo. Dotaknila sem
se platnice in zagrnila me je tema. Še vedno sem bila pri zavesti, le ničesar nisem videla.
Nato je nekdo dvignil pokrov, neko prevleko in videla sem brado in pero, ki se je sklanjalo
nadme. Mož mi je bil od nekje poznan. Pisal je in tako sem razbrala, da me verjetno ni
opazil. Iz tega sem tudi sklepala, da me je posrkalo v knjigo ali nekaj podobnega. Ozrla sem
se okoli sebe in v višini oči videla črke. A te črke so spreminjale podobe. Najprej so bile
angelčki, potem križ, pa nekdo, ki nosi križ … Knjiga je definitivno govorila o veri. Ker nisem
verna, mi podobe niso pomenile prav veliko. Čudila sem se, da ta mož ne vidi, kaj se dogaja
pod »površjem«. Nato sem zaslišala glas. Bil je v ozadju moje glave in spraševala sem se,
kako je tja sploh prišel.
»Pozdravljena, dobrodošla v knjigi. Pred sabo vidiš vsakdan črk. Smo v letu 1549, leto,
preden sta izšli prvi slovenski knjigi. Ta mož, ki piše, je naš stvarnik Primož Trubar. Koliko
ur je vložil v nas, koliko dni preždel ob Svetem pismu, koliko let smo se kot ideja motale po
njegovi glavi? Ne zdi se mi, da si zasluži tak pogled s tvoje strani. Če ga ne bi bilo, slovenski
jezik morda sploh ne bi obstajal.« V glavi se mi je zavrtela podoba neznanega jezika, v
katerem je prvošolček pisal domačo nalogo. »Izbrana si bila, ker upamo, da boš po tem vsaj
malo bolj cenila, kar so ti veliki možje naredili za naš jezik. Od Bohoričevih Zimskih uric, do
Dalmatinovega prevoda Biblije, do največjih izmed vseh, Primoža Trubarja. Zato boš v tej
knjigi ostala, dokler se vsaj malo ne zaveš pomena našega jezika in teh velikih mož.«
Glas je utihnil. Še vedno sem videla bradatega moža, samo da je bila ob njem še ženska,
verjetno njegova žena. Smehljala sta se mi. No, ne meni. Knjigi. Malo bolj sem se ozrla
okrog sebe. V sobi je bila zelo zajetna knjižnica. Poleg nje je bila še postelja, križ in veliko
okno. Izpod tega okna so prihajali vzkliki. Bolj jezni kot veseli …
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Piše se leto 1556 in knjiga, v kateri sem že sedem let, je že nekaj časa na polici pri Primožu.
V vmesnem času sem se veliko naučila. Od načina življenja takrat, do vseh Primoževih
tegob, ki sem jim bila priča. Ta čas mi postaja vedno bolj všeč in črke, podobe v knjigi, vedno
bolj domače. Odkar sem prišla sem, še nisem slišala glasu. A danes je spregovoril. »Vidim,
da si se naučila svoje lekcije. Počasi se lahko vrneš v svoj čas in širiš zavednost med ostale
ljudi. Nikoli se ti nisem predstavil. Jaz sem slovenski jezik. Glede na to, kakšno pot sem že
naredil, koliko ur sem se razvijal, bi rad, da me malo bolj spoštuješ.«
Naenkrat sem zagledala bele rokavice na svojih rokah. Okoli mene so bili moji zdolgočaseni
sošolci. Nasmehnila sem se, snela rokavice, vstala in šele takrat me je zadelo vse, kar se je
v nekaj »sekundah« zgodilo. Upam, da bo ta streznitev zadela ne le mene, temveč tudi cel
slovenski narod. Kajti potrebujemo jo.

Pia Marie Ružič, 9. a
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RAZVEDRILO

Po koncu službe pride mama po otroka v
vrtec. Vrata velikega otroškega igrišča
okoli vrtca so odprta, vsi otroci so v
peskovniku, vsak s svojim mobilnikom,
vzgojiteljica pa poležava na klopci.
Mama vpraša:
»Kako lahko spite, vrata so odprta, vam
bodo otroci ušli.«
In vzgojiteljica odgovori:
»Nič ne bodo ušli. Pri nas je wi-fi samo v
območju tega peskovnika.«

Dva policaja sta se sprehajala po cesti ...
Prvi zagleda na tleh ogledalo, ga pobere,
se pogleda vanj in reče:
»Poglej, poglej, tega človeka pa že od
nekje poznam.«
Ogledalo vzame še drugi in odgovori:
»Da, tudi meni se zdi znan! Najbolje, da
neseva to sliko komandirju.«
In res odneseta "sliko" komandirju.
Komandir vzame ogledalo in vzklikne:
»Seveda da poznam tega človeka, on pri
frizerju vedno nasproti mene sedi!«

Matic Seher, 9. a
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Nejc Ban, Matej Merlin, Lovro Fila, Anej Gorenc, Gašper
Colarič, Gašper Cvar, Matic Seher, Patricia Bizjak, Stella Resnik,
Pia Marie Ružič
• Likovni in literarni prispevki: učenci OŠ Adama Bohoriča
Brestanica
• Drugi sodelavci: učitelji in učenci OŠ Adama Bohoriča
Brestanica
• Oblikovanje naslovnice: Janez Kodrič
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