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UVODNIK
Pozdravljeni, bralke in bralci Cajtenga!
Minile so zimske počitnice, ki se ne bi smele
imenovati zimske, ker ni bilo nič snega in vreme je
bilo kar pomladno. Čeprav so bile počitnice zelo
kratke, smo se lahko naužili toplega vremena in
sončnih dni ter se napolnili s pozitivno energijo.
Novinarji smo veselo ustvarjali in raziskovali za
nove prispevke, ki vam jih bomo predstavili v
spomladansko obarvani marčevski izdaji.
V tokratni, 5. številki Cajtenga, vam bomo
predstavili novo žival, potovanje v nov kraj, intervju
in anketo, pestro dogajanje na šolskem
parlamentu, adrenalinski šport in vsem znanega
slovenskega športnika. Na koncu časopisa se boste
lahko kot običajno pozabavali z razvedrilom.
Zato le hitro Cajteng v roke, ne bo vam žal!
Patricia Bizjak, 9. a
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DOGAJALO SE JE … MARCA
Pustni torek
V torek, 4. 3. 2019, je bil pust, zato smo učenci, pa
tudi nekateri učitelji, v šolo prišli našemljeni in
razigrani. Ko smo vstopili v šolsko stavbo, je že
dišalo po pustnih krofih, njihov vonj pa nas je
spremljal vse do odmora za malico, ko smo se
končno lahko posladkali z okusnimi, domačimi
krofi, ki so jih pripravile naše pridne kuharice. Ker
nas je zanimalo, kako so se lotile tako obsežnega
dela – peke krofov za celo šolo, smo se odpravili na
obisk do šolske kuhinje in se malo pogovorili z njimi.
Kuharice so nam, utrujene, vendar zadovoljne, ker so opravile tako zahtevno delo, zaupale, da
so morale vstati zelo zgodaj, ker so morale v šoli biti že ob štirih zjutraj. Povedale so nam, da
so odšle spat okoli 10. ure. Prišepnile so nam tudi, da če si nekaj močno želiš narediti zgodaj,
lahko pri tem tudi uspeš. Spekle so kar 300 krofov, s peko pa so končale ob 8.30. Ker so bile
samo 3 kuharice, so morale nekaj sestavin pripraviti že prejšnji dan.
Zala Simonišek in Tinkara Umek, 6. a
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Leon Drstvenšek prvi na mednarodnem tekmovanju v
Beogradu
Učenec Leon Drstvenšek (7. a) je v ponedeljek, 4. 3. 2019, s klarinetom nastopil na
mednarodnem tekmovanju Davorin Jenko v Beogradu v kategoriji A (letnik 2005 in 2006)
pod mentorstvom profesorja Petra Gabriča. Osvojil je prvo nagrado in naziv laureat ter z
98,75 točkami zmagal.
Čestitamo!

Leon Drstvenšek prvi na tekmovanju mladih
glasbenikov Republike Slovenije
V četrtek, 14. marca 2018, je potekalo 48. tekmovanje mladih glasbenikov Republike
Slovenije. S klarinetom se ga je udeležil tudi učenec naše šole, Leon Drstvenšek, ki je
nastopil pod mentorstvom učitelja Petra Gabriča z Glasbene šole Krško. Leon je v svoji
kategoriji dosegel 99 od skupno 100 točk in tako osvojil prvo mesto. Leon je prejel tudi
posebno priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe.
Iskreno čestitamo!
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Obisk studia PRO Plus in ogled razstave Časopis, prvi
odtis zgodovine
V sredo, 20. marca, smo novinarji, ki ustvarjamo Cajteng, in učenci, ki obiskujemo delavnice
filmske vzgojne, od pouka odšli malo prej kot po navadi. Z mentoricama Andrejo Dvoršek in
Suzano Robek smo se odpravili v Ljubljano, da bi spoznali, kako poteka delo profesionalnih
novinarjev.
Najprej smo obiskali medijsko hišo PRO Plus, kjer
nastajajo vsebine televizijskih programov POP TV in
Kanal A. Naša vodička nas je prijazno sprejela in nas
popeljala po stavbi, katere notranjost smo si
predstavljali popolnoma drugače, kot je v resnici.
Ogledali smo si prostor, v katerem snemajo najbolj
gledano oddajo 24ur, v istem prostoru pa sta še
studia Moto GP in Preverjenega. Najbolj všeč nam je
bilo, ko smo se lahko fotografirali v vlogi voditeljev.
Ko smo naredili dovolj selfijev in drugih fotografij,
smo se odpravili skozi glavno redakcijo, kjer novinarji
pripravljajo omenjene oddaje. Srečali smo kar nekaj
znanih oseb: Edija Pucerja in Darjo Zgonc, voditelja
oddaje 24ur, Alenko Arko, voditeljico oddaje
Preverjeno ter Katjo Jevšek, ki nam pove, kakšno
bomo imeli vreme.
Naša vodička nas je popeljala še v studio, kjer
snemajo oddaji Svet na Kanalu A in Ligo prvakov. Tudi tu je sledilo obvezno fotografiranje,
nato pa smo si ogledali še režijo, prostor, za katerega je včasih skrbelo veliko število ljudi,
danes pa jih je zamenjala tehnologija, in z njo upravljajo le še tri osebe. V režiji sestavijo in
predvajajo program, ki ga gledalci vidimo na svojih televizijskih zaslonih.
Obisk POP TV-ja se mi je zdel zelo zanimiv,
saj smo si ogledali montažne prostore,
studie, v katerih snemajo, in lahko smo
videli tudi različno opremo, ki jo
uporabljajo. Prijazna vodička nas je
sprejela na začetku in nam razložila veliko
stvari o poteku dela v medijski hiši. Najbolj
zanimiva mi je bila vsa oprema, studijske
luči, velike kamere in ostalo.
Stella Resnik, 9. a
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Od medijske hiše PRO Plus smo se poslovili z
novimi svinčniki v rokah in se odpeljali še v
Cankarjev dom. Tam nas je sprejel urednik
Sobotne priloge Dela, gospod Ali Žerdin.
Humorno nam je predstavil svojo bogato
novinarsko pot. Ali Žerdin je sodeloval s časopisi
Tribuna, Radiem Študent in tednikom Mladina,
bil je tudi odgovorni urednik časopisa Dnevnik,
od leta 2010 pa je urednik Sobotne priloge Dela.
Razkazal nam je svojo razstavo starih časopisov, ki jo je naslovil Časopis, prvi odtis zgodovine.
Na 100 m razstavnega prostora smo si ogledali različne slovenske in svetovne izdaje znanih
časopisov in revij, ki predstavljajo pomembne svetovne dogodke, kot npr. Hitlerjevo smrt,
Titovo smrt, 11. september, Trumpovo izvolitev za predsednika ipd.
Ker smo bili že zelo lačni, smo svoje novinarsko
popoldne zaključili v znani ameriški verigi s
hitro prehrano, nato pa smo se, polni novih
vtisov in navdušeni nad novinarskim poklicem,
odpravili domov.
Šolski novinarji

Ko smo se peljali po avtocesti, sem imel
poseben občutek, ki sem ga tudi doživel.
V medijski hiši PRO Plus je bilo zelo
zabavno in vznemirljivo, razstava starih
časopisov pa mi ni bila tako všeč. Po
ogledu smo šli v McDonald's, kjer smo se
vsi počutili dobro in smo napolnili svoje
trebuhe.
Gal Brljavac, 6. a

Všeč mi je bilo v medijski hiši, v
Cankarjevem domu pa malo manj.
Zanimivo je bilo, da so bili časopisi
razstavljeni na vsega skupaj 100 m zidu,
gospod Ali Žerdin pa je rekel, da ima
gradiva še za 200 m in da je obesil samo
najzanimivejše časopise. Na koncu smo šli
še v McDonald's.
Žan Zakšek, 6. a

Z novinarskim krožkom smo odšli v
Ljubljano v studia POP TV in Kanala A.
Imeli smo se lepo, saj smo se skoraj
spremenili v vloge novinarjev. Na koncu
smo bili zelo veseli, ker so nam učiteljice
dovolile, da smo šli v McDonald's.

Bilo mi je všeč, ker še nikoli nisem bil v
podobnem prostoru. Vse sem si
predstavljal čisto drugače. Najbolj sta mi
bila všeč prostor Kanala A in studio Lige
prvakov.
Anej Gorenc, 7. a

Lea Lebar, 6. a
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Samopostrežni zajtrk
V petek, 22. 3. 2019, smo v šoli imeli samopostrežno malico. Na razpolago smo imeli
jogurte različnih okusov z lokalne kmetije Sinkovič (Katja Sinkovič je nosilka dopolnilne
dejavnosti iz Buč). Jogurti so bili eden boljši od drugega, izbirali pa smo lahko med več
okusi: jagoda, gozdni sadeži, banana, stračatela, marelica, borovnica ter navadni jogurt.
Kuharice so že navsezgodaj v šolski kuhinji zamesile dve vrsti domačega kruha iz lokalne
moke – pirinega s semeni ter belega.
Malica je bila zelo okusna.
Zala Simonišek, Tinkara Umek, Žana Špiler, Neja Pirc, Lea Lebar in Maša Vasiljević, 6. a
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MESEC MAREC
Mesec marec ali sušec (mesec z najmanjšo količino padavin) je dobil ime po rimskem bogu
Marsu. Hrvaško ime za mesec marec je ožujak, češko brezen in poljsko marzec.

Pomembni dnevi v mesecu:










8. marec – dan žena
10. marec – štirideset mučenikov
12. marec – gregorjevo
14. marec – dan števila pi
21. marec – svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji
22. marec – svetovni dan voda
23. marec – svetovni dan meteorologije
25. marec – materinski dan
pust

Dan žena (8. marec)



Mednarodni praznik žensk, ki ga v približno 100 državah praznujejo vsako leto od leta
1975 dalje.
Je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov
žensk.

Dan števila pi (14. marec)



Dan, s katerim vsako leto na 14. marec obeležujemo matematično konstanto π (pi).
V ameriškem formatu datumov je namreč 14. marec zapisan kot 3/14, kar so prve tri
števke pi.

Pust (pustni teden)

Čas, ko se napravimo v pustne šeme, maškare, ki
preganjajo zimo.

Pustni čas je premakljiv in je odvisen od velike
noči.
Nejc Ban in Matej Merlin, 7. a
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INTERVJU
Naj pustna maska
Ker je bil ravno pust, sva se za tokratno številko Cajtenga odločila, da intervjuvava eno od
pustnih mask, ki so na pustni torek preplavile našo šolo. Maškara, s katero sva se pogovarjala,
je svoj kostum naredila sama. Odločila se je za masko nizozemskega angelskega zmaja, o
svojem kostumu pa nama je zaupala nekaj zanimivih podatkov.
Koliko časa si izdelovala kostum?
Kostum sem izdelovala 3-4 mesece.
Kaj tvoj kostum predstavlja?
Moj kostum predstavlja nizozemskega angleškega zmaja.
Si že kdaj prej izdelala svoj lasten kostum?
Ja, enkrat prej, ta je moj drugi.
Imaš rada krofe?
Ja, rada imam krofe.
Ti je pust kot praznik všeč?
Seveda.
Zakaj si izbrala ravno ta kostum?
Zato ker se mi je to zdelo najbolj »luškano«.
Ali boš popoldne odšla po hišah?
Ne vem, če bom šla.
Ali ti je kdo pomagal pri izdelovanju?
Ne, kostum sem izdelala sama.
Gašper Colarič in Anej Gorenc, 7. a
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ANKETA
Anketa med učitelji OŠ Adama Bohoriča Brestanica
Katera vrsta hrane vam je najljubša?

hitra prehrana

mehiška hrana

kitajska hrana

domača hrana

vegetarijanska prehrana

zdrava prehrana

Katero znamko telefona
uporabljate?
drugo
Lg
Lenovo
Sony
HTC

Huawei
Samsung
iPhone
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Ali se ukvarjate s športom?
Občasno
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Kateri jezik vam je najljubši?
drugo

španščina
hrvaščina
francoščina
nemščina
angleščina
slovenščina
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Kateri je vaš najljubši dan v tednu?

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

sobota

nedelja

S čim se ukvarjate v prostem času?
drugo
pripravljanje na pouk
potovanje
preživljanje časa z družino
branje
vrtnarjenje
spanje
nakupovanje
peka slaščic
kuhanje
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ŠPORTNE NOVICE
Dawnhill
Dawnhill je žanr gorskega kolesarjenja, ki poteka po strminah,
prelazih, progah oz. skoraj povsod, kjer si lahko zamislimo. Poznamo
več vrst tega adrenalinskega športa. To so: slopestyle, enduro in še
ostali. Pri kategoriji slopestyle vozimo prosti slog, to pomeni, da
izvedemo veliko različnih trikov, premetov, skokov in ostalih
vragolij. Enduro stil vožnje je bolj umirjen, saj pri njem niso
ključnega pomena skoki, temveč prevožena razdalja, ki jo lahko
prevozimo po progi ali pa svoji poti, ki smo si jo zamislili.
Pri tem ne ravno znanem športu
potrebujemo: kolo (ki je primerno za stil
vožnje, ki ga vozimo), čelado (če vozimo
slopestyle je bolj priporočljiva full face čelada, drugače pa MTB
čelada), rokavice, ščitnike, ovratnik za čelado, očala, primerna
kolesarska oblačila, čevlje, nahrbtnik z vrečko za vodo,
minimalistično orodje, ki je zložljivo, manjše rezervne dele,
zračnice itd.
Proge pri tem športu so lahko umetne (to pomeni, da jih je naredil
človek in vključujejo umetno narejene skakalnice, mostičke …),
poznamo pa še naravne proge (kjer človek ni postavljal nobenih objektov, kot so skakalnice,
bolj urejen pas vožnje).
Poškodbe pri tem športu so lahko tudi večje, recimo: zlomi, zvini, praske, manjše ureznine,
modrice in zlom vrata v primeru, da ne uporabljamo ovratnika, če vozimo s full face čelado.

Primer dawnhill kolesa

Primer enduro kolesa

Matija Strgar Kunej, 6. a
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Tim Gajser
Tim Gajser je naš edini dirkač v ligi MXGP, ki je
osvojil mesto svetovnega prvaka. Rodil se je na
Ptuju, 8. 9. 1996. Njegov brat je umrl, ko je tudi
sam dirkal z motorjem – padel je z motorja,
njegov oče pa ga je s svojim motorjem povozil
do smrti. Tim si je v spomin na brata izbral svojo
številko 243, ki predstavlja datum rojstva
njegovega pokojnega brata (24. 3. 1992).
V športu MXGP je prisotne veliko nevarnosti, ki
jo dirkači dobro prenašajo. Tim Gajser se je že velikokrat poškodoval, njegova zadnja poškodba
je bila zlom čeljusti, kar ga je za nekaj mesecev obdržalo doma.
Tim je vozil motor že pri dveh letih, na stopničkah pa je prvič stal pri treh letih. Ukvarjal se je
tudi z drugimi športi: z nogometom, s smučanjem in z judom, v katerem je bil celo državni
prvak. Ko je pri 11. letih postal evropski prvak,
se je z motokrosom začel ukvarjati tudi
profesionalno.
Tim je v ligi MXGP prvič zmagal leta 2015,
nazadnje pa je zmagal leta 2017. Skupaj z njim
za motokros diha kar vsa družina. Tim trenira
vsak dan in se veliko trudi. Njegov trud se
odraža na tekmah, saj kljub težkim razmeram
osvaja lovorike.
Na zadnji dirki, ki je bila 24. marca, je grdo padel v prvi vožnji in kljub temu na koncu osvojil
drugo mesto. Pri tem padcu si je poškodoval motor in dirko nadaljeval kar z njim. Dirka z 125kubičnim motorjem, kar ni tako veliko za najmočnejšo ligo.
Gal Brljavac, 6. a in Matej Merlin, 7. a
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ŠOLSKA SKUPNOST IN ŠOLSKI PARLAMENT
Šolski parlament
4. marca 2019 smo na naši šoli izvedli šolski parlament. Vanj se je vključilo veliko učencev od
petega do devetega razreda. Razdeljeni smo bili v dve skupini, v katerih smo bili učenci
različnih razredov. Odprli smo trenutno zelo aktualno debato, in sicer smo se pogovarjali o
problemih domačih nalog.
Rumena skupina je bila proti domačim nalogam in poskušali smo najti razloge, zakaj bi ukinili
domačo nalogo, modra skupina pa se je zagovarjala z odgovori proti ukinitvi domačih nalog.
Debato je vodil predsednik šolske skupnosti Tim Breznikar, ki nas je z različnimi vprašanji
usmerjal v razpravi. V debati smo se naučili izražati svoje mnenje in poiskati tudi druge plati
določene situacije. Na koncu smo združili skupini in povedali svoja realna mnenja o domačih
nalogah. Tako smo prišli do zaključka, da se večina učencev strinja z njimi, našli smo namreč
veliko pozitivnih lastnosti domačih nalog, ki nam koristijo.
Stella Resnik, 9. a
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Občinski parlament
V ponedeljek, 18. 3. 2019, smo se trije
predstavniki Osnovne šole Adama Bohoriča
Brestanica, Tim Breznikar, Anja Resnik in Stella
Resnik, udeležili letošnjega občinskega šolskega
parlamenta, ki je potekal na Občini Krško.
V
prvem
delu
sestanka so nas
nagovorili
župan
Občine Krško, župan
Občine Kostanjevica
na Krki in predsednik ZPM Krško. Potekala je tudi izvolitev
organov: volilne komisije, delovnega predsedstva in overiteljev
zapisnika.
Po prvem delu so potekale tri
različne delavnice. Predstavniki iste
šole smo bili razporejeni v različnih
skupinah, združeni s še drugimi predstavniki šol. Udeležili smo se
delavnic vaj koncentracije in obvladovanja stresa, ročnih
spretnosti in prve pomoči. Po končanih dvajsetminutnih
delavnicah smo se zopet vsi sestali v sejni sobi, kjer je sledil drugi
del sestanka.
V drugem delu so se začele volitve za nacionalni otroški
parlament. Vsaka šola je predlagala enega kandidata, ki je imel
minutno predstavitev, s katero je poskušal čim bolj pritegniti
volivce. Predstavniki šol smo se posvetovali s svojimi mentorji in glasovali za tri kandidate.
Izglasovana sta bila dva predstavnika, ki se bosta udeležila 29. nacionalnega otroškega
parlamenta v Ljubljani.
Eden izmed izvoljenih kandidatov je tudi naš
predstavnik Tim Breznikar. Poleg njega pa
smo izvolili še kandidata OŠ Jurija Dalmatina
Krško, Jana Kuslja. Za konec sta nas oba
izvoljena kandidata še zadnjič nagovorila in
nato je sledil odhod domov.
Zelo smo ponosni, da bo predstavnik naše
šole sodeloval na Nacionalnem otroškem
parlamentu že tretje leto zapored!
Stella Resnik, Tim Breznikar in Anja Resnik, 9. a
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Fotografski natečaj na temo hišni ljubljenček
Obveščamo vas, da izbor najboljših petih fotografij na fotografskem natečaju, ki smo ga
razpisali na temo »hišni ljubljenček«, na žalost ne bo izveden zaradi preskromnega odziva.
Objavljamo prejete fotografije.
Andreja Dvoršek

Kepca
Leja Glas, 1. a

Kuža
Tinkara Umek, 6. a

Ptička
Tinkara Umek, 6. a
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Kužka
Alen Boh Cehte, 4. a

Kužka
Alen Boh Cehte, 4. a

Moj kuža Oli
Nik Arenšek, 4. a

Moj kuža Oli
Nik Arenšek, 4. a
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POTUJEMO
Bremerhaven (Nemčija)
Marec je mesec, ko se vsa narava začenja prebujati in se dnevi počasi otopljujejo, zato je naša
naslednja destinacija še kako primerna za ta čas. V današnji rubriki se podajamo v pristaniško
mesto v Nemčiji, Bremerhaven.

Bremerhaven se nahaja na severu Nemčije in velja za
pristaniško mesto slovesa, upanja in avtomobilov.
Turistom ponuja veliko različnih znamenitosti, ki
navdušujejo tako odrasle kot tudi otroke.
Zaradi zanimive pokrajine in posebnih mestnih ulic je
lahko zelo zanimiv za vse ljubitelje arhitekture.

Bremerhaven
je
znan
tudi
po
živalskem vrtu, ki
leži ob morju.
Ponuja nam ogled različnih vrst živali. Na ogled so veliki akvariji
z različnimi morskimi živalmi, največja zanimivost pa je severni
medved. Na koncu ogleda celotnega živalskega vrta pa si lahko
ogledamo tudi domače živali in se povsem na koncu okrepčamo
v restavraciji živalskega vrta.
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Ena izmed znamenitosti je tudi Klimahaus (Hiša
podnebja). Znanstveniki so se zaradi lege
Bremenhavna odločili, da v stavbi predstavijo
različna svetovna podnebja.
V ribiškem pristanišču iz vseh strani prihajajo
omamne vonjave vseh različnih morskih jedi. V
pristanišču pa najdemo tudi različne restavracije
in velike moderne hotele.

Za najlepši razgled nad mestom
pa se lahko na koncu svojega
potovanja podamo na mestni
razgledni stolp na vrhu Atlantic
Sail City hotela.

Stella Resnik, 9. a
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BEREMO
Jozua Douglas: Pošastni učitelj plavanja
Knjiga z zanimivim naslovom Pošastni učitelj plavanja govori
o dečku Levu, ki ni preveč nadarjen na nobenem področju.
Oče ga sili s treningi plavanja, a Lev tega športa ne mara. Oče
želi, da bi njegov sin postal slaven plavalec, sam namreč ni
posebno uspešen na nobenem področju. Levu tako dneve
greni učitelj plavanja, ki je res grozen in neprijazen do svojih
plavalcev, zato so mu otroci večkrat kakšno zagodli. Klicali
so ga z imenom Brdavs. Ali bo Lev postal slaven? To pa
izveste sami, če preberete knjigo, ki vas že čaka v šolski
knjižnici.
Knjiga je najbolj primerna za učence 5. in 6. razreda.

Avtor Jozua Douglas se je rodil v Groningenu, 8. junija 1977
(starost 41 let). Po državljanstvu je Nizozemec. Zaposlen je kot
pisec otroških knjig. Njegova največja uspešnica je knjiga
Pošastni učitelj plavanja, za katero je dobil nagrado Hotze de
Roosprijs.

Otroci so plavali, kolikor hitro so mogli. Še zmeraj ne
prav hitro, vsekakor pa hitreje kot sicer. Tu in tam so
se na vodi napihnili majceni milni mehurčki. Otroci so
sopihali in sopli, se zvijali in zvirali, brcali in brzeli,
kolikor so le lahko.
»Brado gor! Podplate ven! Roke narazen in skupaj!«
je tulil učitelj. Zdaj so se vsepovsod začeli dvigovati
drobni, krhki otočki majcenih mehurčkov.
Tinkara Umek in Lea Lebar, 6. a
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RAZMIŠLJAMO
Obsedenost s tehnologijo
V današnjem času je obsedenost s tehnologijo kar pogosta. Midva tehnološki razvoj
sprejemava kot pozitivno stvar, ker meniva, da bo močno vplival na našo prihodnost.
Strokovnjaki napovedujejo, da bo prišla doba, imenovana »tehnološka doba« čez približno 35
let. V nekaterih državah se je morda že začela oz. se bo kmalu. Primer takšne države je
Japonska. V nekaterih državah (tudi v Sloveniji) pa tehnologija še močno zaostaja.

Visokotehnološki japonski avtomobil

Tipičen slovenski avtomobil (samo za primerjavo)

Obsedenost s tehnologijo je lahko v prevelikih merah nevarna, če pa je te »obsedenosti« ravno
prav, potem bo zelo vplivala na vsako osebo posebej v prej omenjeni tehnološki dobi.
Če samo naštejemo nekaj tehnoloških sprememb v prihodnosti.
 Več stvari bo na dotik, zato je dobro, da se ljudje naučimo ravnati z mobilnimi telefoni
na dotik, saj so ti le napoved tehnologije na dotik, ki še sledi.
 Preko mobilnih naprav se že sedaj lahko učimo tujih jezikov, ki jih trenutno
potrebujemo za sporazumevanje z ljudmi po svetu, v prihodnosti pa jih bomo
potrebovali za upravljanje s tehnologijo, ki se bo odzivala na naš glas. Npr. pri mobilnih
telefonih iPhone že sedaj lahko uporabljaš glasovne angleške ukaze, npr. ukažeš
telefonu, naj zažene štoparico in samo pritisneš tipko »Zdaj«.
 Povečala se bo uporaba robotov. Trenutno imamo pri nas robote samo kot industrijske
in gospodinjske pomočnike, na Japonskem pa že imajo robote, ki pomagajo starejšim
osebam.
Obstaja pa tudi negativna plat tehnologije, o kateri se v današnjem času veliko govori. Lahko
prihaja do različnih zlorab podatkov (hekerji), nevarno je tudi sevanje, ki lahko poškoduje naše
možgane. Dober primer negativnega vpliva tehnologije je tudi igra Pokemon go, zaradi katere
so ljudje celo umirali – skakali z mostu, ob gledanju v telefon jih je zbil avto.
Prihodnost tehnologije je negotova, morda pa bo vse popolnoma drugače, kakor
napovedujemo trenutno.
Žan Zakšek in Alen Novak, 6. a
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ŽIVAL MESECA
Ris
Opis
Ris zraste do 130 cm v dolžino in 75 cm v višino
(podobno kot gepard). Tehta od 30 do 40 kg in
več. Ima zelo ostre kremplje in zobe. Njegova
šapa meri 7 cm v širino in 13 cm v višino. Kremplji
so vpotegljivi. Njegova življenjska doba je 12 let.
Je največji izmed preostalih risov. Ima svetlo
rjavordeče obarvan kožuh, posut s temnejšimi
pikami, kar mu pomaga, da se lažje zlije v
drevesnih krošnjah in v listju. Vzorec in barva
kožuha sta zelo variabilna. Po trebuhu je belkast, dlaka na trebuhu meri do sedem, na hrbtu
pa do pet centimetrov. Najlažje ga prepoznamo po dolgih črnih čopkih na ušesih in zelo
kratkem repu (največ do 35 cm).

Življenje
Lovi predvsem parkljarje, ki so do 4-krat večji od njega
(jelene, koze, ovce), zadovolji pa se tudi z zajci in
žvižgači. Pleni večinoma srnjad, manjše živali lovi le, če
večjih ni dovolj. Lovi iz zasede, saj mu šibko srce ne
dopušča dolgega tekanja. Z izjemo mladih risov te živali
ne plezajo višje na drevo, razen če jim preti nevarnost.
Risa ogrožajo živinorejci in promet. Ris v naravi nima
naravnih sovražnikov. Njegovi sorodniki so rdečerjavi
ris, iberski ris in kanadski ris.

Zanimivosti
Navadni ris je prvotno živel v listnatih
gozdovih, človek pa ga je pregnal v gore in
v redko gozdnato krajino. Naseljuje
območje od severne Evrope do vzhodne
Azije.

Nejc Ban in Matej Merlin, 7. a
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SVET VIDEOIGRIC
Fortnite – 8. sezona
Marca je izšla 8. sezona računalniške igrice Fortnite. Prišel je nov batlle pass z novimi skini in
dodatki, kot so gliderji (padala). Dodani so bili trije novi kraji: Lazy Lagoon, Sunny Steps in
vulkan. Dodali so topove in posebne cheste, ki ti garantirano dajo dobro orodje za nadaljevanje
igre.
V napovedniku so se za ta poseben chest borili trije klani: Prisoner, Ice King in Black Heart.
Glavna poved sezone je: X označuje mesto.
Najino mnenje je, da je bila 7. sezona boljša osme, od osme sezone sva pričakovala več.
Najslabši skin po najinem mnenju je skin za stoti tier, ki si sploh ne zasluži tega.
Najboljši skin po najinem mnenju pa je banana, saj z njim delaš lahko različne meme. Čez igro
se mu olupek obarva na rumeno rjavo. Z njim lahko na primer plešeš gongo ali druge plese.
Ljubljenčki po najinem mnenju niso bili v redu, razen leseni pes Woodsy.
Banana je v igri, ker je prišla tudi džungla.
Žan Zakšek in Alen Novak, 6. a
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Klara Kodrič, 2. a

Jakob Ferlan, 2. a

Kim Zorko, 2. a

Žana Zupančič Jevšnik, 2. a
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Likovno ustvarjanje v 5. razredu: gibanje

Izza Bahčič, 5. a

Tisa Ljubi, 5. a

Zoja Požeg Dular, 5. a

Hana Grubič, 5. a

Eva Sluga, 5. a

Žiga Čuber Potočnik, 5. a

Živa Ribič Vene, 5. a

Rožle Grubič, 5. a
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LITERARNI KOTIČEK
Srečali smo vilo
Nekega jutra, bilo je ob zori, sem pokukala iz šotora ob
jezeru, kjer smo taborili. Pomela sem si oči, zakaj tam
daleč sredi vode se je nekaj zableščalo. Iz vode se je
pognala zlatolasa deklica z belimi kopalkami. Zlatolasa
deklica je počasi stopila do mene. Vprašala sem jo, kako
ji je ime in kje ima obleko. Odgovorila mi je, da ji je ime
Lola in da ima obleko na skali. Ko se je šla Lola na najbolj
suho skalo posušit, sta se ravno zbudila moja mami in
ati. Vprašala sta me, kdo je oseba, s katero se
pogovarjam. Povedala sem jima, da je to Lola. Moja
starša sta Lolo vprašala, če je morda lačna. Rekla je, da
je res malo lačna. Predlagala sem, da greva z Lolo
skupaj v trgovino po hrano. Ati ima mami sta
odgovorila, da lahko greva, ko se Lola obleče.
Ko se je Lola oblekla, sva šli v trgovino. Tja in nazaj sva hodili približno eno uro. Ko sva se vrnili,
je mami pripravila tople sendviče. Lolo in mene je vprašala, kakšna sendviča hočeva. Obe sva
odgovorili, da sendvič s sirom. Ko smo pozajtrkovali, sem mamico in atija vprašala, če se greva
lahko z Lolo kopat v jezero. Rekla sta, da lahko. Oblekli sva si kopalke, si pripravili brisače in
skočili v vodo.
Ko je bil čas za malico, me je Lola
vprašala, če se lahko nekaj pogovoriva
na samem. Rekla sem ji, da lahko, takoj
ko se oblečeva. »Tega, kar ti bom
povedala, ne povej nikomur. Jaz sem
vila.« »Ja kaj pa še!« sem ji najprej
rekla. »Ali imaš potem kakšne čarobne
moči?« »Ja, imam jih,« je odgovorila
Lola. »Kakšne pa so?« »Moja moč je
ljubezen, ker sem vila ljubezni!« »Ne,
pa nisi!« »Ja, pa sem!« »Ne, pa nisi!«
»Če ne bi bila vila, ali bi potem lahko spremenila tvoje razpoloženje?« »Če si res vila, pa ga
daj.« »V redu.« »Zakaj se že kregava?« »Ti mi ne verjameš, da si vila.« »Kaj? Traparija! Če si
rekla, da si vila, potem si res prava vila.« »Tjaša, te lahko nekaj vprašam?« »Ja, seveda, Lola.«
»Ali ti slučajno slabo vidiš na eno oko?« »Ja, zakaj?« »Pridi z mano, poznam kraj, kjer lahko to
pozdravim.« »Vredu, greva, samo da vprašam starše.« »Mami, ati, grem lahko nekam z Lolo?«
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»Seveda, samo vrnita se do štirih.« »Super! Pridi, Tjaša.« »Kam pa sploh greva?« »Greva do
samorogovega slapu …
Tako, pa sva prispeli. Hej, ali
imaš s sabo slučajno kakšno
ogrlico?« »Ja, imam, samo pazi,
babi mi jo je kupila.« »Samo
obesek dam v vodo, pa je. Na,
daj si ogrlico nazaj okoli vratu.«
»Lola, jaz vidim na levo oko!«
»Sem ti rekla, da ima ta voda
čarobne moči.« »Hvala ti, Lola,
stokrat najlepša hvala.« »Oh, ni
za kaj Tjaša, to je najmanj, kar lahko storim zate.« »Pridi, Lola, greva zdaj nazaj, da staršem
poveva veselo novico.«
»Mami, ati, jaz vidim na levo oko!« »Tjaša, to je čudež.« »Vse to je Lolina zasluga.« »Tjaša,
sedaj pa pospravi svoje stvari, odhajamo domov.« »Samo da dam še nekaj Loli. Lola, izvoli, tole
je zate.« »Čevlji zame? Hvala, Tjaša.« »Hej, grem vprašat starše, če grem lahko z vami … Lahko
grem!«
To je bil najboljši dan v mojem življenju.
Od takrat naprej sva se z Lolo družili v
krošnjah naših dreves. Z Lolo sva postali
najboljši prijateljici.
Tjaša Kostevc, 4. a

Zgodbica in ilustracije so
nastale ob branju zgodbe Vila,
ki je izšla v zbirki Bajke in
povesti
o
Gorjancih
slovenskega pisatelja Janeza
Trdine.
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Ljubezen
Nekega dne, ko sem bila še v vrtcu, sem spoznala prijetnega fanta po imenu Aljaž. Imela
sva se zelo rada. Vsak dan sva se igrala razne igre. Na žalost je alergičen na vse sadje.
Bližal se je moj rojstni dan. Takrat sem lahko izbrala kogarkoli, da mi je čestital, in kot po
navadi sem izbrala Aljaža. Ko mi je čestital, sva odšla k mizi in pričeli smo jesti sladico.
Naslednji dan, ko je Aljaž prišel, je imel slabo novico. Izvedeli smo, da bo kmalu odšel v
drugi kraj. Bila sem zelo zelo žalostna, a sem vseeno razumela, da mora iti. Morala sem se
posloviti in potem sem žalostna tekla k prijateljici Niki.
Nekaj dni sem ga zelo pogrešala in nisem hotela nič delati, a sčasoma sem ga pozabila.
Leta so minevala in imeli smo prvo obhajilo. Takrat sva se spet srečala, a jaz sem njega
prepoznala, on pa mene ne. To je bil zame res pomemben trenutek, ki ga ne želim nikoli
pozabiti.
Sandra Bohorč, 4. a

Moje izkušnje iz ljubezni so kar zapletene. Bila sem zaljubljena v enega fanta iz našega
razreda in sem še vedno. No, moja zgodba se je začela tako.
Ko smo gledali film, sem se zazrla vanj. Pogledala sem ga podrobneje in sem se zaljubila.
Iskrice so kar letele. Vsakič ko sem ga videla, sem skoraj omedlela. Nekega dne sem mislila,
da bo tudi on meni rekel, da je on tudi v mene! Enkrat sem ga vprašala, ali bi bil z mano.
Zakrohotal se je in rekel, da niti pod razno. Mislil je, da sem se hecala. Od takrat se nič več
ne brigam za fante.
O, še nekaj! Medtem ko sem vam razlagala, sem se odločila, da nisem več zaljubljena vanj.
Karin Škoberne, 4. a
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Franjo Frančič: Ulica svobode – nadaljevanje zgodbe
Zgodba Franja Frančiča Ulica svobode govori o dveh zaljubljencih, Gaju in Elizabeti. Imela
sta se zelo rada in skupaj sta preživela večino časa. Potem pa je prišel čas, da se Elizabeta
vrne domov. S težkim srcem sta se poslovila drug od drugega. Čas sta si krajšala s pismi
in kmalu so bile tukaj zimske počitnice, ko sta bila Gaj in Elizabeta lahko spet skupaj.

Komaj sta se razšla in že sta se pogrešala. Še zadnjič sta skupaj zrla v valove, ki so se oddaljevali
od obale. Tesno jima je bilo pri srcu, saj se kar pol leta ne bosta videla.
V dolgih zimskih večerih je Elizabeta veliko premišljevala o Gaju. Spominjala se je toplih
poletnih večerov, njunih sprehodov in pogovorov. Zažarela je v lica, oči so ji zasijale in odločila
se je, da bo Gaju napisala pismo. Tudi Gaj je veliko mislil na Elizabeto. Na njene lepe zelene oči,
ki so se v poletnih sončnih zahodih lesketale kot morje. Še vedno je imel v svoji dlani občutek
dotika njene nežne dlani.
In takrat je na njegova vrata pozvonil poštar, ki mu je izročil Elizabetino pismo. Srce mu je igralo
ob prebiranju vrstic. Poln navdušenja se je tudi sam lotil pisanja pisma. Oh, kako je bila
Elizabeta vesela Gajevih besed. S pismi sta si krajšala mrzle in vetrovne jesenske dni. Listje na
drevesih je šelestelo v številnih barvah jeseni, a njima je bilo prijetno toplo, saj so ju družila
pisma. Tako kot se je poletje umaknilo jeseni, je tudi jesen nasledila zima. Zasnežena bela
pokrajina je čakala Elizabeto in Gaja, saj so se začele zimske počitnice …
Tjaša Kostevc, 4. a
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Konj, deklica in pes Mufi

Deklica Luna ima zelo rada konje. Živi na vasi. Doma ima tudi psa Mufija, ki se rad igra z Luno.
Luna se rada lepo oblači. V prostem času jaha na konju.

Nekega dne je šla Luna na zabavo s svojim konjem. Zabava je bila na gradu. Medtem ko se je
Luna zabavala, je Mufi ostal doma.
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Mufi je pobegnil iz hiše. S svojim smrčkom je vohal pot do grajske zabave. Ker je bilo na gradu
veliko ljudi, se je Mufi izgubil.
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Konj je opazil Mufija, ki je bil zgubljen in zmeden med ljudmi. Pristopil je do njega in mu
pomagal priti do Lune.

Luna zagleda Mufija na konju in postane jezna. Mufija vpraša: »Kaj delaš tukaj?!« Pes je postal
žalosten in se je Luni zasmilil. Objela ga je in mu dala poljubček.
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Kmalu je bilo zabave konec. Deklica je šla z Mufijem na konju in skupaj so odšli po poti domov.
Doma je Luna konja odpeljala v hlev. Mufi se je ulegel v svojo košaro v Lunini sobi in zadremal.
Luna pa je sladko zaspala v svoji postelji.

Ilustrirala in napisala Ana Sinkovič, 4. a
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RAZVEDRILO
Smrt potrka na vrata.
Odpre Chuck Norris.
Smrt se za trenutek zdrzne
in prestrašeno reče: “A
mate kaj za pusta hrusta?”

Kako blondinka pridobiva
marmelado ? Tako, da
olupi krof.

Kaj je prvi znanilec
pomladi?
Zvončki? Ne.
Trobentice? Ne.
Petje ptičkov? Ne.
Zeleno drevje? Ne.
Zvok mešalca za beton!

Gašper Cvar in Matic Seher, 9. a
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