Glasilo učencev Osnovne šole
Adama Bohoriča Brestanica

10. številka, januar in februar 2020

Cajteng, 10. številka

2019/2020

JANUAR IN FEBRUAR

KAZALO
UVODNIK ............................................................................................. 3
DOGAJALO SE JE … JANUARJA IN FEBRUARJA ..................................... 4
ŠOLSKA SKUPNOST IN ŠOLSKI PARLAMENT ....................................... 14
ŠPORTNE NOVICE .............................................................................. 17
INTERVJU ........................................................................................... 23
ŽIVAL MESECA ................................................................................... 25
KNJIGA MESECA ................................................................................ 26
FILM MESECA .................................................................................... 27
OSEBNOST MESECA ........................................................................... 28
SVET VIDEOIGRIC ............................................................................... 29
POTUJEMO ........................................................................................ 30
RAZMIŠLJAMO ................................................................................... 31
LIKOVNI KOTIČEK ............................................................................... 32
LITERARNI KOTIČEK ........................................................................... 35
RECEPT MESECA ................................................................................ 46
USTVARJALNICA ................................................................................ 47
RAZVEDRILO ...................................................................................... 48

2

Cajteng, 10. številka

2019/2020

JANUAR IN FEBRUAR

UVODNIK
Pozdravljeni, bralke in bralci Cajtenga!
Minile so božično-novoletne počitnice in z njimi je prišlo novo
leto. Letos sicer ni bilo snega, a nam to ni pokvarilo novoletnega
veselja. Sedaj smo zakorakali že globoko v zimo, vendar pravega
zimskega vzdušja ni občutiti.
Šolski novinarji smo vam v tokratni januarsko-februarski številki
vseeno želeli pričarati nekaj zimskega vzdušja vsaj na papirju.
Predstavljamo vam obilo zanimivih prispevkov. Z nami lahko
odpotujete v Dubaj, si ogledate božični film, preberete dobro
knjigo, se seznanite z dogajanjem na šoli in v svetu športa. Vabimo
vas, da preizkusite nov recept, spoznate osebnost meseca in se
nasmejite ob našem razvedrilu.
Popeljali vas bomo tudi z novim športnim avtomobilom in vam
predstavili videoigro ter žival meseca, preberete pa si lahko tudi
intervju z učiteljico športne vzgoje, Natalijo Rovan. Med branjem
nikar ne izpustite niti literarnih izdelkov učencev naše šole.
Pa prijetno branje!
Eva Sluga in Živa Ribič Vene, 6. b in Maša Vasiljević, 7. a
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DOGAJALO SE JE … JANUARJA IN FEBRUARJA
Medgeneracijsko branje
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je
v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo
Republike
Slovenije
osnovalo
projekt Medgeneracijsko
branje
mladinskih knjig, katerega namen je
povezati skupine mladih bralcev iz
srednjih in osnovnih šol 3. triletja ter
odrasle bralce v istem kraju (v isti splošni
knjižnici, na isti šoli ipd.).
Osrednji cilji projekta so:
 spodbujati medgeneracijsko branje literature, kar je trenutni evropski trend,
 promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo iz zbirk Zlata bralka, zlati
bralec in Rastem s knjigo,
 senzibilizirati obe starostni skupini bralcev za teme in probleme, ki jih obravnavajo ta
literarna dela, jih primerjati s podobnimi besedili, izmenjevati mnenja o literaturi,
tudi s pomočjo osebnih izkušenj in obujanj spominov ter stkati medgeneracijsko
izmenjavo in povezovanje.
V šolskem letu 2019/2020 se je naša šolska knjižnica vključila v projekt Medgeneracijsko
branje mladinskih knjig, v okviru katerega smo se povezali z upokojenimi učiteljicami naše
šole. Vabilo k sodelovanju so z veseljem sprejele. V projekt so vključene tudi učenke 3. triade.
Na voljo smo dobili nekaj naslovov knjig in se glede na število sodelujočih v projektu (19 bralk),
odločili za knjigo Pink pisateljice Janje Vidmar. V začetku novembra je vsaka bralka dobila
knjigo v dar. Določile smo tudi okvirni datum srečanja.
Druženje se je odvilo v obliki čajanke, v
prijetnem, decembrskem vzdušju.
Pogovarjale smo se o narečjih,
neznanih besedah, o življenju nekoč in
ga primerjale z današnjim časom, o
odraščanju in današnjih težavah
najstnic ter jih primerjale z Jančinim, o
odnosih s starši, o iskanju samega
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sebe, o Titu, o tem, kaj dekleta rada berejo in kaj bi želele prebrati do prihodnjega srečanja, o
čem bi one pisale, če bi napisale knjigo, iskale smo neznane besedne zveze iz knjige …
Željo po ponovnem srečanju so izrazile vse. Želijo, da bi se srečale v isti sestavi. Vsem pa je
nekako bila skupna želja po knjigi s sodobno vsebino, v kateri naj bo tudi nekaj kriminala in
akcije. Podarjeno knjigo bodo dekleta priporočila svojim staršem, mogoče bo njim bolj všeč.
Drugo srečanje bo v mesecu februarju, naslov nove knjige pa je Pojdi z mano avtorja Dušana
Čaterja. Vse se že veselimo ponovnega snidenja.
Katja Zorčič

V sredo, 11. decembra 2019, smo se učenke tretjega triletja in knjižničarka ob čajanki
srečale z upokojenimi učiteljicami. Družile smo se z Mihaelo Suvajčević, Silvo Uršič in Jožico
Uršič.
Vse smo prebrale knjigo z naslovom Pink, ki jo je napisala Janja Vidmar. Knjiga je
avtobiografija, ki govori o življenju najstnice v času Jugoslavije. Zašle smo v pogovor o
lastnih izkušnjah učiteljic iz obdobja Tita. Bilo je lepo in komaj čakamo naslednje srečanje.
Lara Larisa Dular, Ana Lackovič in Brina Ljubi, 8.a in Ana Sluga, 9. a

V sredo, 11. decembra 2019, smo se popoldan ob 17. uri zbrale v šolski knjižnici. Srečale
smo se učenke 7., 8., 9. razreda, gospa knjižničarka in upokojene učiteljice.
Medgeneracijsko branje smo izvedle z namenom, da bi spoznale knjigo Pink. Knjiga nam je
bila kar všeč, vendar nas je zmotilo mariborsko narečje. Ob knjigi smo se seznanile z
življenjem v Jugoslaviji in takratnim predsednikom Titom. Med pogovorom smo izrazile
svoje mnenje in se imele lepo. Družile smo se ob toplem čaju in dobrih piškotih. Z veseljem
se bomo udeležile naslednjega srečanja.
Hana Bogovič in Živa Milar, 8. a
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Angleški večer
V petek, 24. januarja, smo se učenci 7. in 8.
razreda in učiteljici Andreja Dvoršek ter
Alenka Šribar ob petih popoldne zbrali v
šolski knjižnici z namenom, da skupaj
preživimo Angleški večer. Ko smo bili vsi
zbrani, smo si najprej postregli s čajem, h
kateremu smo prigriznili tipično angleško
pecivo, imenovano scones. Gre za neke vrste
kolačke, ki jih lahko namažemo z maslom in
marmelado. Bili so tako okusni, da smo
pojedli vse do zadnjega.
Nato so učenci po knjižnici iskali namige o temi našega večera. Našli so različne znane angleške
osebnosti in zgradbe ter njihova imena napisali na tablo. Ob tem smo se nemalo nasmejali, saj
mnoge besede niso bile napisane pravilno. Učenci so ugotovili, da bo beseda ta večer tekla o
znanem angleškem pesniku in dramatiku,
Williamu Shakespearu. Ker ga do sedaj še niso
poznali, sva jim učiteljici razdelili tablice, s
pomočjo katerih so brskali za podatki o njem.
Našli so veliko zanimivosti o njegovem
življenju in delu, pa tudi nekaj njegovih zelo
znanih citatov.
V nadaljevanju smo spoznali Shakespearjevo
najbolj znano delo – Romeo in Julija. Najprej
smo besedilo spoznali v slovenščini, nato pa
delček še v izvirnem, angleškem jeziku. Ker so nas vse dotedanje dejavnosti že kar precej
utrudile, smo se odpravili v gospodinjsko učilnico, da bi si pripravili večerjo. Spekli smo fish &
chips, tipično angleško jed, nato pa smo si pripravili še pokovko, saj nas je čakala polfinalna
rokometna tekma med Slovenijo in Španijo. Kljub
temu da smo močno navijali, so naši izgubili,
vendar si nismo dovolili, da bi postali slabe volje.
Večer smo nadaljevali z dramatizacijo Romea in
Julije, ki smo jo tudi posneli in se nato dodobra
nasmejali posnetkom. Ura je bila že pozna, zato
smo se pripravili na spanje in se udobno
namestili, saj nas je čakala še zadnja dejavnost –
ogled filma Zaljubljeni Shakespeare. Med filmom
so nekateri že zaspali, drugi pa so ga budno spremljali vsi do konca. Okoli pol dveh smo se
končno vsi namestili v ne preveč udobne postelje med knjižnimi policami in zadovoljni zaspali.
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Zjutraj smo si čisto polomljeni pripravili še angleški zajtrk – jajca na oko s slanino in toastom,
pojedli, nato pa pospravili za seboj in se odpravili domov, novim dogodivščinam naproti.
Andreja Dvoršek
Bilo je zanimivo. Večerja je bila zelo
okusna. Film ni bil zanimiv. Gledali smo
tudi rokomet. Postelja, na kateri sem
spal, ni bila udobna. Odigrali smo tudi tri
prizore iz Romea in Julije. Bilo je zelo
dobro.
Lovro Fila, 8. a

V petek, 24. januarja, smo se zbrali nekateri učenci iz 8. razreda in učenka 7. razreda. Tema
letošnjega Angleškega večera je bil William Shakespeare. Za večerjo smo jedli tipično
angleško jed fish and chips. Potem smo si ogledali rokometno tekmo med Španijo in
Slovenijo. Kljub porazu naših nogometašev smo ohranili dobro vzdušje in večer nadaljevali
z nasmejanimi obrazi. Največ energije je imel Leon, ki je pričaral še posebej zabavno
vzdušje. Zajtrkovali smo tipični angleški zajtrk, pospravili in se odpravili domov. Bilo je
super, uživale smo in zagotovo se bomo tega dogodka udeležile tudi prihodnje leto.
Lara Larisa Dular, Ana Lackovič, Brina Ljubi, 8. a in Žana Špiler, 7. a

Angleški večer mi je bil zelo všeč, kljub
izgubi slovenskih rokometašev. Tudi
hrana in film sta bila dobra. Največjo
popestritev pa so dale blazine v knjižnici
in igranje prizora iz Romea in Julije.
Čeprav nismo dobili predpisane doze
spanja (po naši krivdi), smo zelo veseli, da
sta bili z nami učiteljici Andreja in Alenka.


Leon Drstvenšek, 8. a
Bilo mi je zelo všeč. Navijali smo za naše
rokometaše in jedli pravo angleško hrano.
Zaspali smo ob dveh. Prej smo gledali film,
ki je bil zelo zanimiv.
Anej Gorenc, 8. a

Bilo je dobro. Gledali smo film, navijali za
naše. Za večerjo smo imeli fish and chips,
za zajtrk pa tipičen angleški zajtrk.
Aljaž Belinc, 8. a
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Samopostrežna malica
V petek, 24. januarja 2020, smo na šoli ponovno ponudili samopostrežno malico. Učence in
učitelje smo postregli z različnimi vrstami krušnega peciva: črno žemljo, zrnato štručko, ajdovo
žemljo, ovsenim pecivom, pirino bombeto, rženim pecivom in graham bombeto ter poleg
ponudili sadne jogurte lokalne kmetije Sinkovič. V ponudbi jogurtov so bili naslednji okusi:
jagoda, marelica, gozdni sadeži, borovnica in banana.
S tovrstnim pristopom želimo izboljšati kulturo prehranjevanja učencev, predstaviti drugačen
način postrežbe hrane ter uvajati novosti v šolsko prehrano.
Učenci so bili s šolsko malico zelo zadovoljni.
Natalija Salmič
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Kuharska delavnica
V ponedeljek, 27. januarja 2020, smo izvedli kuharsko delavnico za nadarjene učence od 6. do
9. razreda. Tema delavnice je bila pripravljanje Figer food jedi. Delavnico je vodila ga. Irena
Kolman, ki je tudi pripravila recepture za delo. Gospa Irena nas je s svojim znanjem,
potrpežljivostjo in z usmerjanjem vodila skozi celo popoldne kulinaričnih doživetij. Vsak
učenec je dobil svoj recept in po navodilih pripravljal jedi. Nekateri recepti so bili malo težji
kot drugi, vendar so se učenci zelo potrudili in pripravili zelo okusne jedi.
Pripravili smo naslednje jedi:
 špehovko,
 namaz s kislim zeljem,
 skutin namaz,
 ribjo solato,
 poletne zelenjavne zavitke,
 jogurtovo omako,
 trikotnike z mletim mesom,
 rolice z gobovim nadevom,
 jogurtovo kremo z malinami v kozarcu.
Ob koncu delavnic smo lepo pripravili mizo s pogrinjki in postregli z izbranimi jedmi. Z velikim
pričakovanjem smo degustirali vsako jed in bili navdušeni prav nad vsako. Bilo je zelo okusno.
Učenci in učenke so z nasmehom na obrazu pokazali, da so na delavnici uživali in se dobro
najedli.
Bernardka Vidali in Natalija Salmič

9

Cajteng, 10. številka

2019/2020

JANUAR IN FEBRUAR

Proslava ob Prešernovem dnevu
Ker smo v soboto, 8. februarja 2020, obeleževali obletnico smrti Franceta Prešerna, smo v
petek, 7. februarja 2020, v šoli imeli proslavo v čast slovenskega kulturnega praznika,
Prešernovega dne.
Ob 8. uri smo se vsi učenci in učitelji zbrali v jedilnici, kjer smo za uvod poslušali našo
himno, Zdravljico, ki nam jo je zapela učenka 2. razreda, Pinija Ljubi. Nato smo sledili
pogovoru med učencema 7. razreda, Matijo Strgarjem Kunejem in Žanom Zakškom, ki sta
se spraševala o pomenu Prešernovega dne in samega Prešerna. Na njuna vprašanja so jima
pomagali odgovarjati osmošolci Živa Milar, Matej Merlin, Brina Ljubi, Hana Bogovič, Lara
Larisa Dular, Leon Drstvenšek, Ana Lackovič in Gašper Colarič, ki so nam predstavili, zakaj
je France Prešeren tako pomemben za Slovence in slovensko kulturo in v nas poskušali
prebuditi slovensko narodno zavest z recitalom domoljubnih pesmi.
Prireditev je zaokrožil zborček, ki nam je zapel pesmi Ta zelena dežela in Slovenskega
naroda sin.
Neja Pirc in Tinkara Umek, 7. a
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Mednarodni Darwinov dan
V letu 2020 nadaljujemo s praznovanjem mednarodnega Darwinovega dne (International
Darwin Day). Obletnica rojstnega dneva Charlesa Darwina (12. februar 1809) je primerna
priložnost, da 12. februarja 2020 v šoli počastimo znanost in mislece, kot je Charles Darwin.
Charles Darwin je z evolucijo kot osrednjim biološkim konceptom postavil osnove sodobne
biološke znanosti in razmišljanje o življenju odmaknil od nadnaravnega (iracionalnega).
Dobro razumevanje koncepta evolucije omogoča prehod od poznavanja dejstev na
sistemsko razumevanje delovanja življenja na vseh ravneh organizacije žive narave.
Natalija Salmič
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2. medgeneracijsko druženje ob knjigi
V sredo, 12. februarja 2020, smo se
ob 16. uri v šolski knjižnici ob
dišečem čaju in piškotih ponovno
zbrale
udeleženke
letošnjega
medgeneracijskega branja. Naslov
knjige, ki smo jo izbrale, je Pojdi z
mano. Tokrat smo brale mladinski
družbeni
roman
slovenskega
pisatelja Dušana Čatra. Knjiga je bila
vsem bralkam zelo všeč, saj je bila
sodobna, napeta in nepredvidljiva. Najprej smo si izmenjale vtise o prebranem, nato smo si
pogledale izsek iz filma Pojdi z mano, na koncu pa naredile še primerjavo med knjigo in filmom.
Čas nam je minil, kot bi mignil. Večer smo zaključile z željo po še eni prebrani knjigi in še enem
druženju, ki ga bomo po vsej verjetnosti izvedle spomladi.
Katja Zorčič

V sredo smo se zbrale v šolski knjižnici. Pogovarjale smo se o knjigi, ki smo jo morale
prebrati. Ogledale smo si tudi del filma. Bilo mi je všeč, saj sta prišli tudi upokojeni učiteljici,
Mihaela Suvajčević in Silva Uršič.
Lea Lebar, 7. a

Bilo je zanimivo, ker smo se veliko
pogovarjale in si pogledale film.

Bilo je dobro, saj smo si ogledale tudi film.
Komaj čakam na naslednje srečanje.

Tinkara Umek, 7. a

Neja Pirc, 7. a

V sredo, 12. 2. 2020, smo se v knjižnici zbrale nekatere učenke 3. triade, knjižničarka in bivši
učiteljici Mihaela Suvajčević in Silva Uršič. Debatirale smo o knjigi Pojdi z mano in si
ogledale del filma. Knjiga se nam je zdela zanimiva in napeta. Všeč nam je bil kriminalni
žanr, ki ga je avtor vključil v knjigo. S tem nas je res pritegnil k branju. Ko smo primerjale
film in knjigo, smo se strinjale, da je v knjigi veliko bolj nazorno opisano dogajanje kot v
filmu. Srečanje je bilo zabavno in upamo, da ga bomo čim prej ponovile. Vabimo vas, da se
udeležite naslednjega srečanja. Ne boste obžalovali.
Brina Ljubi, 8. a
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V sredo smo se zbrale in skupaj z
nekdanjima učiteljicama razpravljale
o prebrani knjigi. Ob prijetnem
pogovoru in gledanju filma smo pile
čaj in se sladkale s piškoti. Bilo je zelo
zabavno. Z veseljem se bomo
udeležile naslednjega druženja.

Konec decembra smo nekatere učenke 3. triade
v dar prejele knjigo Dušana Čatra z naslovom
Pojdi z mano. V sredo, 12. 2. 2020, smo se
ponovno zbrale v knjižnici in se družile ob knjigi.
Pogovarjale smo se o prebrani knjigi in si ob
pitju čaja pogledale del filma. Zelo smo uživale
in uspešno zaključile sredino popoldne.
Ana Sluga, 9. a

V sredo smo imele medgeneracijsko branje.
Prišli sta upokojeni učiteljici. Ogledale smo si
tudi film, ki je bil posnet po knjigi.
Zala Simonišek, 7. a
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Hana Bogovič, Ana Lackovič in Živa
Milar, 8. a

Bilo mi je zelo všeč, boljše kot prvič.
Knjiga je bila zanimivejša.
Jasmina Hotić, 9. a
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ŠOLSKA SKUPNOST IN ŠOLSKI PARLAMENT
Obisk Hiše Evropske unije in Državnega zbora
Republike Slovenije
V ponedeljek, 3. februarja 2020, smo se štirje
predstavniki Otroškega parlamenta OŠ Adama Bohoriča
Brestanica – Zoja Požeg Dular, Rožle Grubič, Gal Brljavac
in Matija Strgar Kunej v spremstvu mentorice Andreje
Dvoršek z avtobusom odpravili v Ljubljano. Zveza
prijateljev mladine Krško je za predstavnike otroških
parlamentov osnovnih šol iz občin Krško in Kostanjevica
na Krki organizirala ogled Hiše Evropske unije in
Državnega zbora.
Najprej smo si ogledali Hišo Evropske unije, kjer smo
spoznali naloge evropskih poslancev, komisarjev in
Sveta Evropske unije. Razdelili smo se v skupine in se
pomerili v kvizu s pomočjo interaktivnih tabel. Naloge
smo reševali skupaj z učenci iz drugih šol.
Potem smo se odpravili še v Državni zbor. Tam nam je
vodička razkazala celotno poslopje, sedeli smo tudi na
udobnih stolih v prenovljeni dvorani Državnega sveta in si z balkona ogledali osrednjo dvorano
Državnega zbora. Podrobno so nam predstavili delo poslancev in državnih svetnikov. Srečali
naj bi se tudi s trenutnim predsednikom Državnega zbora, Dejanom Židanom, ki pa je zaradi
nepričakovanega posveta pri predsedniku Republike Slovenije, Borutu Pahorju, moral srečanje
z nami odpovedati.
Matija Strgar Kunej in Gal Brljavac, 7. a
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Po televiziji dvorana Državnega zbora izgleda veliko
večja, kot v resnici je. Najbolj pa mi je bilo všeč v
dvorani Državnega sveta.
Gal Brljavac, 7. a

Najbolj mi je bilo zanimivo v dvorani Državnega sveta.
Matija Strgar Kunej, 7. a

Zanimivo mi je bilo, ko nam je gospa
pokazala darila, ki so jih poslanci prejeli
iz drugih držav.
Zoja Požeg Dular, 6. b

Na izletu mi je bilo zelo všeč, saj smo obiskali veliko pomembnih ustanov za Slovenijo.
Najbolj mi je bilo všeč v dvorani Državnega sveta, ko smo lahko sedeli v dvorani. Na koncu
ko so nam razlagali fresko na steni, pa mi je bilo vmes mogoče malo dolgočasno.
Rožle Grubič, 6. b
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FOTOGRAFSKI NATEČAJ »ČUDOVITA
NARAVA«
Vse učence Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica vabimo
k sodelovanju na fotografskem natečaju na temo ČUDOVITA
NARAVA.

Vsak učenec lahko pošlje največ dve fotografiji na e-naslov
solskaskupnost.brestanica@gmail.com skupaj s svojim
imenom in priimkom najkasneje do 24. aprila 2020.
Ob zaključku natečaja se nam obeta fotografska razstava s 5
najboljšimi fotografijami po oceni žirije.

Vabljeni k sodelovanju!
Predstavniki šolske skupnosti z mentoricama, Andrejo Dvoršek in Suzano Robek
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ŠPORTNE NOVICE

V soboto, 11. januarja 2020, smo učenci v okviru izbirnega predmeta šport za sprostitev
odšli na 24. Pokljuški maraton na Rudno polje, kjer smo se preizkusili v teku na smučeh.
Ob prihodu na Pokljuko nas je pričakala prava zimska idila. Vsi učenci smo uspešno
zaključili s tekom na 2 kilometra. Nekateri smo potem svoj smučarski tek še nadaljevali
naprej, drugi smo se preizkusili v biatlonu (streljanje), igrah na snegu, v bobu, v nogometu
na smučeh. Predvsem pa smo uživali v skupnem druženju z drugimi šolami iz Slovenije.
Preživeli smo prijeten, aktiven in sončen dan, kljub utrujenosti smo bili veseli, da smo se
udeležili smučarskega teka na Pokljuki.
Natalija Rovan
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Zimski športni dan Rogla
V torek, 28. januarja 2020, smo
učenci od 7. do 9. razreda in učitelji
spremljevalci odšli na zimski športni
dan na Roglo. Pričakal nas je res
mrzel, zimski dan, vendar ni bilo
toliko snega, kot smo ga morda
pričakovali. Učenci smo se razdelili v
dve skupini – smučarji tekači in
smučarji ter tako začeli z
aktivnostmi. Hladen zimski veter in
megla nam nista bila najbolj všeč, vendar smo vseeno z nasmehi izvajali aktivnosti. Smučarji
smo najbolj čutili hladen veter na sedežnici, kjer nas je pošteno zazeblo, vendar smo vseeno
uživali v smučanju. Smučali smo v paru ali v trojkah, klepetali, se smejali, padali in se pobirali.
Lepo smo se imeli.
Nič manj lepo pa se niso imeli smučarji tekači,
ki so izvajali smučarski tek na tekaškem
poligonu. Zeblo jih je manj kot nas, vseeno pa
so čutili mrzel veter.
Na avtobus smo prišli z lepimi, rdečimi lički,
nadihali smo se svežega zimskega zraka in
postali
na
poti
domov
prijetno
utrujeni. Današnje druženje je bilo prijetno in
aktivno, dobre volje smo se vrnili domov.
Natalija Rovan
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Zimski športni dan Čatež
V sredo, 29. januarja 2020, smo učenci od 4. do 6. razreda imeli zimski športni dan na
Čatežu. Kljub meglenemu jutru se nam je hitro pokazal sonček in nam je bilo topleje. Vsi
učenci smo tako šli na krajši zimski pohod, da smo se nadihali svežega zraka, drsali in igrali
igre z loparji v športni dvorani. Razdeljeni smo bili v tri skupine, kjer smo se
medgeneracijsko povezovali in družili. Prijetno nam je bilo. Nekateri smo prvič bili na
drsalkah, a uspešni kljub padcem.
Športni dan nam je polepšal današnjo sredo in polni energije smo se vrnili v šolo.
Natalija Rovan
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Jahanje konj
Jahanje je tekmovalni šport in tudi sprostitev.
Poznamo več vrst jahanja. Najbolj elegantno jahanje
je dresurno jahanje, to je osnovni trening jahanja. Po
svetu je znano tudi preskakovanje ovir, kjer konj
preskakuje višje oz. nižje ovire, pri nas pa so najbolj
znan konjeniški šport kasaške dirke. Pri teh tekmuje
več konj in jahačev iz različnih kasaških društev s
kasaškimi vozovi. Obstaja tudi tekmovanje v krosu,
kjer morajo tekmovalci po označeni gozdni poti čim hitreje
priti do cilja. Na galopskih dirkah konji galopirajo v krogih, v
katerih so včasih postavljene tudi ovire. Jahači lahko svoje
konje odpeljejo tudi na razstave, kjer ocenjevalci ocenijo,
kateri konji so najlepši in zmagovalci. S konji pa se lahko
udeležimo tudi različnih povork.
Za jahanje potrebujemo kar nekaj opreme. Opremo jahača
sestavljajo:
• škornji,
• visoke nogavice,
• čelada,
• rokavice,
• bič,
• jahalne hlače in
• brezrokavnik.
Tudi konj potrebuje svojo opremo, ki je sestavljena iz:
• sedla,
• uzde,
• vajeti,
• ščitnikov nog in
• podsedelnice.

Konji sodijo med kopitarje in so eni izmed sedmih sodobnih vrst rodu Equus, v katerega
med drugim sodijo še osli, polosli in zebre. Samec domačega konja je žrebec, kastriran
žrebec je kastrat, samica kobila, mladič pa žrebe. Poni je manjši konj, ki je na vihru (najvišja
točka konjskega hrbta) nižji od 148 cm. Mula je potomka kobile in osla, mezeg pa žrebca
in oslic.

Gal Resnik, 6. a, Rožle Grubič, 6. b in Zala Simonišek, 7. a
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Janja Garnbret
Janja Garnbret je dvajsetletna slovenska
plezalka, ki prihaja s Koroške. Že kot
dekletce je plezala po omarah in
drevesih, zato sta jo starša vpisala v
lokalni plezalni klub, kjer se je skozi
zabavo začela spoznavati s to športno
disciplino.
Njena najtežja preplezana smer je Fabela
pa la enmienda v Španiji z oceno 9a. Leta
2016 je postala svetovna prvakinja v težavnostnem plezanju v Parizu. Kasneje je na Kitajskem
zmagala v skupnem seštevku točk. Avgusta istega leta ja postala balvanska podprvakinja in
svetovna prvakinja v kombinaciji. Na svetovnem prvenstvu v težavnostnem plezanju na
Japonskem je bila leta 2019 prva, ki je osvojila tri naslove prvakinje v balvanskem in
težavnostnem plezanju ter kombinaciji. Društvo športnih novinarjev Slovenije je Janjo
imenovalo za športnico leta 2018, leta 2020 pa bo nasmejana plezalka dobila priložnost, da
podre še en mejnik – športno plezanje bo v Tokiu prvič v programu olimpijskih iger.
Njeni cilji in želje so več plezati v skali, preplezati čim več težkih smeri na pogled in z rdečo
piko, ponovno osvojiti naslov evropske in svetovne prvakinje, dosegati čim boljše rezultate v
članski konkurenci in nekoč postati najboljša športna plezalka na svetu.
Poznamo hitrostno, balvansko, urbano, ledeno
… Cilj plezanja je, da s pomočjo rok in nog
napredujemo navzgor. Smeri se razlikujejo po
težavnosti. Razlikujejo se od kvalitete plezanja
in od države posebej. Smeri plezalec pred
začetkom ne pozna in jo vidi šele, ko začne
plezati. Cilj je, da prideš do vrha in se dotakneš
zadnje skale. Plezalec lahko pleza na
avtomatsko varovanje ali pa ga varuje
soplezalec z vrvjo in s posebnimi vozli. Plezanje
je adrenalinski šport, zato ga obožujejo ljudje, ki
ne poznajo strahu pred višino. Če vas plezanje
zanima, se lahko tudi smi vpišete na plezalni
tečaj.

Leon Drstvenšek in Lovro Fila, 8. a
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Porsche 911 GT2
Odločila sva se, da vam tokrat predstaviva Porsche 911 GT2, ki sva ga izbrala zaradi prelepe
opreme in športnega stila oblikovanja. Porsche 911 GT2 je visoko uspešen športen avto.
Poznamo tudi model Porsche 911 GT2 rs. Oba modela so proizvajali v Nemčiji od leta 1993 do
leta 2009, nato pa je bil leta 2010 izdelan zadnji model. Avto ima zelo posebno obliko.

Modeli
Na fotografiji je le eden izmed mnogih
modelov tega avtomobila. Poznamo pa še
mnogo drugih, med njimi GT2, GT3, 993,
996, 997, GT3 rs, GT rs club sport in druge.

Velikost avtomobila
Razdalja med obema kolesoma je 2453
mm, celotna dolžina avtomobila pa je
4549 mm (4,5 m).

Zmogljivost
Ta model Porsche ima šestvaljni motor s prostornino 3,6 l in močjo od 316 do 331 kW. Največja
hitrost, ki jo doseže, je 300 km/h, od 0 do 100 km/h pa pospeši v 3,9 sekundah.

Cena
Cena tega avtomobila znaša 310 tisoč evrov, v Nemčiji, kjer ga proizvajajo, pa je cena za kar
tretjino nižja.

Žiga Čuber Potočnik in Miha Župevc, 6. b
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INTERVJU
Intervju z učiteljico Natalijo Rovan
Za tokratno številko Cajtenga sva se odločila, da bova izvedla intervju z učiteljico športne
vzgoje, Natalijo Rovan. Zelo sva se veselila tega intervjuja, saj se z učiteljico pri pouku športne
vzgoje srečujemo že več let. Želela sva izvedeti čim več novega in zanimivega o njej.
Zakaj ste se odločili, da postanete
učiteljica športne vzgoje?
Ker sem bila v športu kot otrok in se mi
je zdel poklic zanimiv, zelo hitro sem
vedela, kaj bi rada bila, ko odrastem.
Danes pa mi ni žal, da sem se odločila
za ta poklic, ker se rada gibam in bi
težko dolgo sedela.
Koliko časa že opravljate ta poklic? Ali ste kdaj učili še na kateri drugi šoli?
Po končani fakulteti me je klicala bivša ravnateljica brestaniške šole in me prosila, da najprej
začnem s poučevanjem v prvem in drugem razredu kot pomoč razrednim učiteljicam. Takrat
sem vpisala absolventski staž in tako ostala na šoli. Tega je res že skoraj 20 let. Na drugi šoli
nisem nikoli poučevala.
Kakšno se vam zdi delo z učenci?
Največkrat zanimivo, tu in tam pa tudi naporno, ker otroci dandanes »ne slišijo« dobro.
Drugače pa rada opravljam ta poklic, ker rada delam z otroki. Vsakemu otroku želim prikazati
šport kot prijetno, sprostitveno dejavnost, po kateri naj bi posegali tudi kasneje v življenju.
Ali ste se tudi sami ukvarjali s kakšnim športom v času šolanja? Ste hodili tudi na
tekmovanja?
Ja. 14 let sem trenirala plavanje v Plavalnem klubu Celulozar Krško, moj trener je bil Anton
Bizjak. Bila sem članica slovenske reprezentance, še prej tudi jugoslovanske. Bila sem dvakrat
na mladinskem evropskem prvenstvu v Franciji in Belgiji, na sredozemskih igrah v Franciji sem
osvojila dve 6. mesti (100 m in 200 m prosto), bila sem tudi mladinska balkanska prvakinja na
200 m prosto, večkratna državna prvakinja Slovenije, še prej pa sem v Jugoslaviji osvojila zadnji
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članski naslov državne prvakinje v kratkih bazenih na 200 m prosto. Takrat sem bila
najuspešnejša krška plavalka, zato sem prejela tudi priznanje občine Krško.
Kaj najraje počnete v prostem času?
Moj prosti čas je prepleten s športom. Rada grem z družino na morje, kjer plavamo, se
potapljamo, surfamo in se družimo s prijatelji. Pozimi rada smučam, pred 2 leti sem prvič na
željo obeh otrok preizkusila tudi snowboard. Zelo rada pa tudi berem, potujem in odkrivam
nove stvari.
Ali se v prostem času tudi ukvarjate s športom?
Ja. Trenutno s tekom, hojo in z aerobiko pomagam v Atletskem klubu Brežice, pred leti pa sem
pomagala tudi v Gimnastičnem klubu Sokol Brežice. Vsak večer izvajam tudi vodeno rekreacijo
za ženske, kjer imam različne vadbe. Tako ohranjam vzdržljivost, splošno moč in gibljivost.
Kateri šport vam je najljubši?
Všeč mi je več športov, na televiziji spremljam
predvsem individualne športe (plavanje, atletiko,
smučanje), med moštvenimi pa zelo rada pogledam
rokomet, košarko, ker je moj sin košarkar, zadnje
čase pa tudi odbojko. Dejansko mi je všeč večina
športov, morda najmanj spremljam formulo 1 …
Kateri športnik vam je najbolj všeč?
Občudujem vse športnike, ki zmorejo osvojiti
medalje na velikih tekmovanjih, ker vem, koliko
truda, časa in dela je za tem. Nič ne pride čez noč.
Med plavalci mi je bil vedno všeč Michael Phelps,
med atleti Usain Bolt. Najbolj pa občudujem svojega
moža, ker točno vem, kakšno pot je moral prehoditi,
da je prišel dvakrat na OI.
Ali zelo pazite na svojo prehrano? Kaj najraje jeste?
Najraje jem tajsko hrano, drugače pa nisem »zbirčna« in imam rada vse. Obožujem solate, riž.
Ne maram sladkih stvari, še posebej mi niso všeč torte, čokolada, pecivo, ki je narejeno iz
kreme in čokolade. Če veliko gibaš, potem tudi ne rabiš toliko gledati, kaj daš v usta.

Gašper Colarič in Anej Gorenc, 8. a
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ŽIVAL MESECA
Volk
Opis in življenjski prostor
Volk je največji predstavnik družine psov pri
nas. Zraste do 140 cm. Ima koničast gobec,
poševne oči in razmeroma visoke in
pokončne uhlje. Vrat in prsni koš ima zelo
močan. Telo volka je pokrito z gosto zimsko
dlako, ki ga varuje pred podhladitvijo. Je
izreden tekač, saj ima dolge mišičaste noge.
Pri hoji stopa samo po prstih. Ima zelo močne kremplje, ki jih ne more dati v šapo. Zato so
kremplji zaradi stalnega stika s podlago topi in kratki. Kožuh je rumeno rjav s sivim navdihom.
Na prednjih stopalih ima pet prstov, na zadnjih pa samo štiri.
V Ameriki ga najdemo v prerijah, polpuščavskem svetu, na prostranih območjih tundre, v
gorah in v gozdovih. V Aziji živi v stepah, tundri, tajgi, v višje ležečih krajih. V Sloveniji ga
najdemo na področju Dinarskega krasa.

Prehranjevanje
Pri iskanju hrane lahko naenkrat prepotuje od 40 do 70 km. Zobovje ima prilagojeno
prehranjevanju z mesom. V gobcu ima 42 stalnih zob. Značilni so daljši podočniki, s katerimi
zgrabi in usmrti plen.

Zanimivosti
Volk po znanih podatkih za Evropo ne
predstavlja nobene grožnje človeku, to velja za
zdravega volka. A tudi, če je volk zdrav, to ne
pomeni, da je nemogoče, da bi človeka napadel.
Če je volk bolan, je možnost napada večja. Volk
je prednik psa. Po eni od teorij naj bi ljudje na
različnih krajih severne poloble udomačevali
divje živeče pse, torej volkove in šakale. Velike
pasme psov so lahko zelo podobne volkovom,
vendar psi nimajo nikoli tako močnih kočnikov.
Pri volku so kočniki tesno drug ob drugem, pri psu pa so pogosto vrzeli. Naravnih sovražnikov
volk skorajda nima. Volk se lahko okuži tudi s steklino.
Iza Bahčič in Hana Grubič, 6. a
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KNJIGA MESECA
Vesolje, me slišiš?
Enajstletnega Aleksa popolnoma prevzame vesolje. Navdušeno
prebira znanstvene revije, sestavlja svojo raketo, s katero želi v
vesolje, na svoj iPod pa nalaga posnetke za milijone svetlobnih let
oddaljena bitja, ki ga bodo nekoč našla. Celo svojega psa
poimenuje po svojem vzorniku Carlu Saganu, enem največjih
astronomov današnjega časa. Ne da bi zares povedal mami, se s
svojim kužkom odpravi na Šov amaterskih raketnih modelarjev
sredi poščave. Odloči se, da bo obiskal svojega neznanega očeta v
Los Angelesu. Na tej poti se mu pridružijo ljudje, neznanci, ki pa
kmalu postanejo prijatelji. Skupaj odkrivajo skrivnosti življenja, a
Aleksov specifični humor in odkritost pobrusita robove tudi tistim
najbolj hudim prizkušnjam, ki mu jih prinese življenje.

Knjiga Vesolje, me slišiš? Je prvenec ameriškega avtorja
kitajskih korenin Jacka Chenga. Ta se je rodil leta 1983 v
Šanghaju in je odraščal v Michiganu. Roman Vesolje, me
slišiš? je bil nominiran za številne literarne nagrade,
doslej je prejel nagrado Golden Kite.

Odlomek iz knjige:
»Rekla je, da imam res srečo. Da kljub vsemu, kar se je
zgodilo, nisem več v nevarnosti, da me šola zanima in
sem se naučil poskrbeti zase, kar je resnično dober znak,
velika sreča, očitno imam v življenju dobre
vzornike.« (str. 287)

Zoja Požeg Dular, 6. b in Lea
Lebar, 7. a
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FILM MESECA
Last Christmas
Datum začetka predvajanja: 7. november 2019
Režiser: Paul Feig
Proračun: 25 milijonov USD
Scenarij: Emma Thompson, Bryony Kimmings
Država izida: ZDA, Velika Britanija
Žanr: romantična komedija, drama
Trajanje: 1 ura 43 minut
Igrajo: Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson,
Michelle Yeoh
Jezik: angleščina

Kate v trgovini z božičnimi okraski dela kot prodajalka, svojo službo pa, medtem ko mora biti
oblečena v palčico in zvončkljati s škornji, sovraži. Njeno življenje je polno slabih odločitev,
hodi na avdicije, za njo je več neuspešnih zmenkov in prav nič ji ne gre po maslu. Ko v njeno
življenje vstopi Tom, se ji življenje obrne na glavo in zdi se ji preveč dober, da bi bil resničen.
In ko se London pripravlja na enega najčudovitejših praznikov v letu - božič, se zdi, da jima
bližina ni usojena. A včasih je treba pustiti, da sneg pade, kamor lahko, včasih je treba
prisluhniti srcu … in treba je imeti upanje.
Zanimivosti o filmu:
Film so snemali v božičnem času v Londonu. Ker je
mesto v tem času že tako ali tako lepo okrašeno, ni bilo
potrebno veliko dodajati, da je bila scena magična. Da
pa bi se izognili množicam, ki bi motile potek snemanja,
so večino prizorov na prostem pričeli snemati ob dveh
zjutraj.
Film vključuje glasbo Georgea Michaela, ki je tudi sam
anonimno delal v zavetišču za brezdomce.
V glavni ženski vlogi nastopa igralka Emilia Clarke,
najbolj znana po liku Daenerys Targaryen v seriji Igra
prestolov.
Zoja Požeg Dular, 6. b in Lea Lebar, 7. a
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OSEBNOST MESECA
Emma Watson
Emma Watson je ameriška igralka, ki je zaslovela v vlogi
Hermione Granger s filmsko serijo Harry Potter. Za to vlogo je
bila izbrana, ko je imela devet let, pred tem pa je igrala v več
šolskih predstavah. Med letoma 2001 in 2011 je poleg
soigralcev Ruperta Grinta in Daniela Radcliffea, ki sta zaigrala v
vlogah Ronalda Weasleyja in Harryja Potterja, igrala v osmih
filmih iz filmske serije Harry Potter. Njeno delo v teh filmih ji je
prislužilo mnogo nagrad in zaslužek več kot 10 milijonov
ameriških dolarjev.
Leta 2007 je Emma Watson oznanila, da bo igrala v dveh filmih,
ki nista iz serije filmov Harry Potter, in sicer v televizijski upodobitvi romana Baletni copatki in
v animiranem filmu Povest o Despereauxu. Film Baletni copatki je izšel leta 2007 in si ga je
ogledalo 5,2 milijona gledalcev, animirani film Povest o Despereauxu, ki temelji na
istoimenskem romanu pisateljice Kate DiCamilloo, pa je izšel leta 2008 in zaslužil več kot 68
milijonov dolarjev. Z jesensko/zimsko kampanjo za modno podjetje Burberry je Emma leta
2009 pričela tudi s svojo kariero fotomodela.

Odraščanje

Emma Charlotte Duerre Watson se je rodila v Parizu kot hčerka
britanskih odvetnikov. Starši so jo poimenovali po njeni babici
po očetovi strani. Ena izmed njenih babic je Francozinja, tudi
Emma sama je do petega leta živela v Parizu. Kasneje, ko sta se
njena starša ločila, se je skupaj z mamo in mlajšim bratom
Alexom preselila v Oxfordshire v Anglijo.
Že od šestega leta si je Emma Watson želela postati igralka in
več let se je šolala na umetniški šoli, kjer se je učila petja,
plesanja in igranja. Do desetega leta je že nastopila v veliko šolskih igrah, vendar pred
franšizo Harry Potter nikoli ni igrala v filmu ali televizijski seriji. »Še sanjalo se mi ni, kakšne
razsežnosti je ta filmska serija,« je povedala v intervjuju z revijo Parade leta 2007.

Zanimivost
V filmu Harry Potter je Emma nekaj časa nosila umetne zobe, da bi bila bolj podobna Hermioni
iz knjige. Žal pa z njimi v ustih ni mogla normalno govoriti, zaradi česar so idejo kmalu opustili.
Iza Bahčič in Hana Grubič, 6. a
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SVET VIDEOIGRIC
Super Smash Bros.
Super Smash Bros. je serija pretepaških videoiger, ki izhaja pri Nintendu
in vključuje predvsem junake iz njihovih prejšnjih videoiger. Ustvaril jo je
Masahiro Sakurai.
Cilj pri Super Smash Bros. se razlikuje od tradicionalnih pretepaških iger.
Namesto zbijanja nasprotnikovega življenja morajo pretepači vreči
nasprotnike s ploščadi. Originalni Super Smash Bros. je najprej izšel zgolj
na Japonskem leta 1999, vendar je njegov neverjetni uspeh privedel do
svetovne izdaje. Še večji uspeh je serija leta 2001 dosegla s Super Smash
Bros. Melee za Nintendo GameCube, ki je postala najbolj prodajana igra
za konzolo. Tretja igra, Super Smash Bros. Brawl, je izšla leta 2008
za Wii. Leta 2014 je izšla četrta igra, Super Smash Bros. za Nintendo
3DS and Wii U. Različica igre za 3DS je bila prva igra v seriji za ročno
konzolo. Peta igra, Super Smash Bros. Ultimate, ki jo lahko igramo
na Nintendo Switchu, pa je izšla leta 2018.
Igra vključuje mnogo junakov iz Nintendovih najbolj znanih iger,
med njimi so Mario, Donkey Kong, Link, Samus Aran, Fox McCloud,
Kirby in Pikachu. Orginalni Super Smash Bros. je vseboval 12
junakov, Melee 26, Brawl 39, 3DS/Wii U pa 58, sedem izmed njih je
potrebno v igri dokupiti. Trenutno so razkrili 68 junakov za Super
Smash Bros. Ultimate. Nekateri izmed njih lahko spreminjajo oblike, ki imajo različne poteze
in načine igranja. Igre vključujejo tudi nekaj junakov iz iger drugih proizvajalcev, to so: Solid
Snake, Sonic the Hedgehog, Mega Man, Pac-Man, Ryu, Cloud Strife in Bayonetta.
Vse igre v seriji so bile dobro ocenjene s strani kritikov, še posebej so pohvalili večigralski
(multiplayer) način. Super Smash Bros. igre so ustvarile veliko tekmovalno skupnost in so bile
del več uglednih gaming turnirjev.

Alen Novak in Žan Zakšek, 7. a
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POTUJEMO
Dubaj
Odločile smo se, da vas v tokratnem Cajtengu popeljemo v Dunaj, saj gre za mesto, v katerem
najdemo najvišjo stavbo na svetu.
Dubaj se nahaja na jugovzhodni obali Perzijskega zaliva, je globalno
mesto in poslovno središče na Bližnjem vzhodu, obdano s puščavo.
V njem živi približno 2,1 milijona prebivalcev in je tako največje
mesto v Združenih arabskih emiratih, vsako leto pa ga obišče okoli
15 milijonov turistov.
Od začetka 21. stoletja slovi kot prizorišče megalomanskih
gradbenih projektov, med katerimi izstopajo denimo najvišji
nebotičnik na svetu Burj Khalifa, super veliko letališče Dubai World
Central in luksuzna umetna otočja pred obalo – najbolj znani so
Palmovi otoki (Palm Jumeirah), zgrajeni v obliki palme. Dubaj je eno
najbolj obiskanih turističnih in
poslovnih središč na svetu.
V Dubaju si lahko ogledate še cel kup drugih turističnih
znamenitosti. Med njimi je dobro znana džamija Jumeirah,
ki je bila darilo šejka Rashida bin Saeeda Al Maktouma,
nekdanjega vladarja Dubaja in očeta sedanjega šejka. Gre za
eno najbolj fotografiranih džamij na svetu. Luksuzni hoteli na
Palmovih
otokih,
med
katerimi je najbolj znan prvi, Burj Al Arab, so vsekakor vredni
ogleda. Največja soba v hotelu meri 780 kvadratnih metrov, za
nočitev pa boste odšteli 24 tisoč dolarjev. Dubajska opera
center uprizoritvenih umetnosti z 2000 sedeži. Razvili so jo, da
gosti različne predstave in dogodke, vključno z gledališčem,
opero, baletom, koncerti, konferencami in razstavami. Med
največjimi turističnimi znamenitostmi je tudi trgovski center Dubai Mall, v katerem je več kot
1300 trgovin, drsališče in celo ogromen akvarij. Lahko pa si ogledate tudi starejše
znamenitosti, kot je tržnica z začimbami, po katerih so znani Arabci in suk – tržnico s tekstilom.

Eva Sluga, Živa Ribič Vene, 6. b in
Maša Vasiljević, 7. a
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RAZMIŠLJAMO
Pust
Pustni čas je zagotovo najljubši čas v letu
marsikateremu otroku. To je čas, ko si končno
lahko, kar si si vedno želel biti. Pustna nedelja je
sedem tednov pred veliko nočjo. Prava pustna
dneva sta dva: pustna nedelja in pustni torek.
Predstavile vam bomo nekaj idej za kostume, v
katere se lahko našemite:
 različne živali (mačka, krokodil, miška,
pikapolonica, zajček, medo, čebele …),
 gusar,
 čarovnik ali čarovnica,
 princesa ali princ,
 Pika Nogavička,
 filmski in risani junaki (Batman, Spiderman, Superman, junaki iz Vojne zvezd, minioni
idr.),
 zombi,
 klovn,
 okostnjak,
 palček,
 doma narejene maske,
 vile,
 samorogi.
Pustne značilnosti so krofi, kurenti (predvsem na Ptuju in njegovi okolici)
ter pustne maske. Zelo poznan je tudi tradicionalni pohod od hiše do
hiše, kjer predvsem našemljeni otroci na vratih hiš zapojejo in zaplešejo
ter v zameno dobijo kakšno sladkarijo. Tako odganjajo zimo in kličejo
pomlad.
V pustnem tednu se odvijajo tudi različne prireditve. Zelo znana je v
Cerknici, letos nosi ime Hojladrija, ribičija, prične pa se že 20. 2. z žaganjem babe. Na Ptuju se
bo letos odvil 60. Mednarodni pustni festival - kurentovanje, ki traja kar deset dni, od 15. do
25. 2. V Ljubljani se bo 22. 2. odvil Zmajev karneval, ki je pravzaprav povorka po mestnih
ulicah, lahko pa se odpravite tudi na Drežniški pust in še mnoge druge pustne prireditve.
Letos bo pust 25. 2. in upamo, da se našemite tudi vi.
Brina Ljubi, 8. a, Ana Sluga in Jasmina Hotić, 9. a
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LIKOVNI KOTIČEK
Strip v slikah – 2. razred

Strip v slikah
Pinija Ljubi, 2. a

Ekološki izdelki tretjega razreda
Tretješolci so iz odpadnega materiala – embalaže mleka in sokov izdelali mozaik na temo
gozdne živali.

Katja Čerkuč, 3. a

Klara Kodrič, 3. a
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Tilen Resnik, 3. a

Žan Zupančič Jevšnik, 3. a

Žana Zupančič Jevšnik, Andraž Povhe in Nikita Cvirn, 3. a

Mark Bohorč, 3. a

Nika Zakšek, 3. a

Zoja Moškon, 3. a

Jakob Ferlan, 3. a
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France Prešeren v 6. razredu

France Prešeren
Gal Resnik, 6. a

France Prešeren
Adis Jusić, 6. a

France Prešeren
Endrit Shurdhaj, 6. a

V času, ko je ustvarjal France Prešeren, obdobje imenujemo romantika, Slovenija še ni bila
samostojna država. Bila je del države, ki se je imenovala Avstro-Ogrska, njeno središče pa
je bilo na Dunaju. Uradni jezik je bila nemščina, nemško so govorili v šolah, na uradih …
Slovenščina je veljala za jezik kmetov in neizobraženih ljudi. Prešeren pa se, kot velik
domoljub, s tem ni strinjal. Skupaj s prijateljem Matijo Čopom, verjetno najbolj
izobraženim Slovencem tistega časa, je načrtno dokazal, da je tudi slovenščina lahko kos
velikim evropskim jezikom.
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LITERARNI KOTIČEK
Marsovska pravljica
Četrtošolci so pri pouku slovenščine brali delo Vida Pečjaka Drejček in trije Marsovčki. Zgodba
jih je tako navdušila, da so se tudi sami preizkusili v pisanju svoje »Marsovske pravljice«.
Najboljše izdelke vam ponujamo v branje.
Marsovska pravljica
Pred petdesetimi leti so na Marsu živeli štirje škrati. Škrati so imeli zelo radi denar, zato ga
vedno kradli Marsovčkom. Nekega dne pa je imel predsednik Marsa tega dovolj in je škrate
poslal na Zemljo. Bili so jezni, zato so mu pred odhodom vzeli vse, kar je imel. Na zmaju so
odleteli na Zemljo. Najprej so si ogledali nogometno tekmo. Vsakemu gledalcu so izmaknili
denarnico, potem pa še igralcem. Potem so z letalom odšli v Ameriko in vsakemu potniku
ukradli denar. V Ameriki so spoznali prijaznega moža, ki jih je naučil lepega vedenja. Vsem
so vrnili denar. Ko so končali, so se z raketo vrnili nazaj na Mars. Tudi tam so vsem
prebivalcem vrnili njihov denar. Vprašali so, ali lahko sedaj ostanejo, in predsednik jim je
dovolil. Od takrat so bili najprijaznejši prebivalci Marsa.
Gal Vovk, 4. a

Marsovska pravljica
Jan se je odpravljal spat in zaslišal je čuden zvok. Pregledal je celo hišo in ničesar ni opazil.
Čeprav ga je bilo zelo strah, se je toplo oblekel in se odpravil ven. Stopil je ven in zagledal
ogromno vesoljsko ladjo. Jan se je prestrašeno odpravil do nje in odprl vratca. V ladji ni
videl nikogar, nato pa je nenadoma od nekod prišlo sedem Marsovčkov. Jan se je zelo
prestrašil in je želel pobegniti, a sta ga Marsovčka Izi in Bizi ustavila. Marsovčki so Jana
vprašali, kako mu je ime. Jan jim najprej ni želel odgovoriti, nato pa so ga Marsovčki s svojo
radovednostjo očarali in jim je odgovoril. Marsovčki so mu povedali tudi svoja imena, tako
so se spoprijateljili. Marsovčki Izi, Bizi, Lizi in Nini so povabili Jana na potovanje na Mars.
Jan je bil takoj za. Leteli so zelo, zelo, zelo dolgo. Ko so končno pristali, so takoj izstopili iz
vesoljske ladje. Marsovčki so tisto noč Janu razkazali cel Mars. Bilo je zelo zabavno, a Jan
se je spomnil, da se mora vrniti, drugače bosta starša v skrbeh. Marsovčki so Jana odpeljali
nazaj na Zemljo. Jan je bil zelo žalosten, ker so Marsovčki morali domov, zato so se dolgo
poslavljali. Jan je upal, da jih bo še kdaj videl.
Maria Rosa Kozmus, 4. a
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Marsovska pravljica
Za devetimi gorami, tremi vodami je živela prijetna deklica po imenu Maja. Mami ji je
naročila, naj gre v trgovino. Obula si je čevlje, vzela košaro in šla proti trgovini. Ko je
vstopila, je šla najprej po kruh. Obrnila se je in zaslišala glas iz kruha, zato ga je pobrala.
Videla je, da nekdo leži v kruhu. Pogledala je od blizu in zagledal Marsovca. Ustrašila je in
začela kričati. Ko se je pomirila, ga je vprašala, kako mu je ime in od kod je. Povedal ji je,
da mu je ime Ših, prihaja pa iz Marsa. Maji mu je odgovorila, da ni podoben človeku in je
zelo majhen. Ših je vprašal Majo, kako je ime njej. Odgovorila je, da ji je ime Maja in je
stara devet let. Koliko pa si ti star, ga je vprašala. Jaz pa sem star že skoraj sto let. U, kar
velika leta. Ja, ampak sem še vedno v dobri formi. Marsovec je začel skakati, plesati, peti,
žvižgati … Nato pa ga je morala Maja ustaviti, saj so ju začeli vsi gledati. Ših je Majo vprašal,
ali gre lahko z njo domov. Maja mu je odgovorila, da ne more. Zakaj pa ne morem s tabo?
Ker bi me mami kregala, saj noče tujcev v hiši. Ših je dobil zelo dobro idejo. Kaj bi če bi ti
šla z mano na Mars? Ja, lahko. Kaj pa bo mama rekla, če me ne bo domov? Bova že uredila.
Samo obrnila sta se in že sta bila na Marsu. Ših je Maji razkazal hišo in kakšno je življenje
na Marsu. Majo je nato zaskrbelo, kaj bo rekla mama, zato se je želela vrniti domov. Vsa
premočena se je zbudila in ugotovila, da so bile to vse le sanje.
Žana Gorenc, 4. a

Marsovska pravljica
Pred 1000000 leti je živel Zemljan, ki mu je bilo ime Jure. Živel je v črni hiši in v postelji bral
knjigo o Marsovcih. Ko je zaspal, so prišli Marsovci na Zemljo. Rekli so, da bodo šli v črno
hišo. Ko so prišli, je bilo vse prazno. Zaslišali so zvok fantka, ki je bral knjigo o Marsovcih.
To je bil Jure. Ko je zaslišal Marsovce, se je skril pod posteljo. Marsovci so ga iskali, vendar
ga niso našli, zato so odšli. Naslednji dan je Jure prišel izpod postelje in si naredil zajtrk. Ko
je pojedel, se je preoblekel in šel ven. Sprehajal se je po pločniku in zagledal marsovsko
ladjo. Šel je vanjo in videl Marsovce, ki so spali. Šel je stran in se vrnil v hišo. Marsovci so se
zbudili in zagledali blatne stopinje. Sledili so jim in prišli v črno hišo. Potrkali so in odprla so
se vrata. Pred njimi je stal deček Jure, ki jih je čudno gledal. Vprašali so ga, ali mu je ime
Jure. Pritrdil je. Potem so ga Marsovci odnesli v svojo ladjo. Rekli so mu, da ga bodo
odpeljali na Mars. Jure je bil prestrašen. Ko so prispeli na Mars, se je Jure začudil. Odpeljali
so ga h kralju Marsovcev. Ta je rekel, naj ga pregledajo in vprašajo, kdo je. Kralj je nato
odločil, da naj Jureta odpeljejo nazaj na Zemljo. Jure je bil tako srečen, da je zajokal. Ko je
prišel domov, je šel v posteljo. Zjutraj, ko se je zbudil, je šel v kuhinjo in si naredil najboljši
zajtrk. Srečen je bil, da je bil vesel, srečen in zdrav. In živel je srečno do konca svojega
življenja.
Aljaž Zalar, 4. a
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Marsovska pravljica
Nekoč pred davnimi časi je v Marsovski deželi živel Marsovček po imenu Laš. Zemljana
Marka je odpeljal v svojo okroglo hišo. Pogostil ga je z vesoljskimi mafini. Razkazal mu je
vse čudne marsovske sobe, ki niso bile normalne. Vsi predmeti so leteli. Laš je Marka
odpeljal tudi na bližnjo kmetijo, kjer so bile marsovske živali in so govorile. Nenadoma je
priletela čarovnica. Marko se je je zelo bal. Laš je Marku povedal, naj se je ne boji, saj ni
nevarna. Čarovnica je imela prelepo hčerko. Marka je zanimalo, kako naj jo dobi. Čarovnica
mu je rekla, da bo dobil tri uganke, če jih reši pravilno, bo dobil njeno hčer za ženo. Prva
uganka: »Kaj zjutraj hodi po štirih, opoldne po dveh, zvečer pa po treh?« »Človek,« je
odgovoril Marko. »Pravilno,« mu je odvrnila čarovnica. Druga uganka: »Voda ogenj gasi,
mene pa vročega stori.« »Apno,«, je tako odgovoril Marko. »Pravilno,« je odvrnila
čarovnica. Tretja uganka: »Kdo s šestimi nogami le po štirih gre?« »Jezdec,« je spet pravilno
odgovoril Marko. Čarovnica je tako Marku prepustila svojo hčer. Tako sta Marko in
čarovničina hči živela do konca svojih dni.
Živa Župevc, 4. a

Četrtošolec Nik pa je v svojem besedilu Zimski sneg razmišljal tudi o zimi, ki to ni.

Zimski sneg
Na koledarju piše, da je zima. Kadar je zima, se spodobi, da je tudi mrzlo. Tako mrzlo mora
biti, da dež že v zraku pozebe in se takoj spremeni v sneg. Sneg pade na zemljo, strašansko
u je dolgčas in da ne bi samo ležal tam, ga pridemo mi smučmi žgečkat po belih rebrih. No,
danes pri nas ni ravno tako, kot sem opisal. Res je, da lije kot iz škafa, vendar sneg sploh
ne nastane. Seveda ne, ko pa je zunaj 10 °C. Tako ali tako pa pri nas že dolgi ni bilo veliko
snega. Nazadnje se spomnim, da je bilo veliko snega, ko sem hodil v vrtec. Enkrat sva z
dedijem naredila snežni iglu, ki se je že naslednji dan stopil. Potem sva se z očetom sankala
in tudi smučala. Nato je tu moje prvo leto v Katschbergu. Tam je tudi veliko snega, zato
imam najraje to mesto. Tam imajo odlične smučarske proge, ki so različne. Meni osebno je
najboljša proga z imenom Gams. Naša družina pa ne smuča samo tam. Nazadnje smo šli
na Osojščico in moram reči, da so proge odlične. Imeli so tudi dve sedežni z gretjem sedežev.
Lahko bi našteval še in še, saj je zima moj najljubši letni čas. Vam pa povem to: upam, da
bo kakšno zimo kaj snega tudi pri nas.
Nik Junkar, 4. a
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Lep zimski dan v 6. razredu
Lep zimski dan
Zbudil sem se v prelepo sobotno jutro. Zunaj je sijalo sonce in bilo je mrzlo. Hitro sem se
oblekel v topla oblačila.
Poklical sem prijatelje. Dogovorili smo se, da se gremo sankat na sosedov hrib. Prijatelji so
prišli k meni domov. Skupaj smo odšli na sosedov hrib. Po dveh urah smo se naveličali
sankanja. Odšli smo v gozd. Tam smo naredili brlog iz lesenih palic. Zelo nas je zazeblo,
zato smo odšli domov. Prišli smo, da se pogrejemo v hiši. Mami nam je skuhala topel čaj.
Vsi smo bili mokri in premraženi. Preoblekli smo se v suha oblačila, mokra pa smo dali sušit
na radiator. Ta čas smo se pogovarjali in gledali televizijo. Ko so se oblačila posušila, smo
zopet odšli ven. Igrali smo se skrivalnice in se kepali. Bili smo kar pošteno utrujeni.
Preživeli smo lep zimski dan v naravi. Sonce je sijalo, da nismo občutili, kako je mrzlo.
Prijatelji so počasi odšli domov. Dogovorili smo se, da druženje kmalu ponovimo.
Gal Resnik, 6. a

Lep zimski dan
Prejšnje leto smo odšli smučat na Kope. Vozili smo se dve uri.
Na poti smo videli veliko smrek, borov in tudi veliko snega. Zelo sem se veselil, da bomo
kmalu smučali. Parkirali smo blizu smučišča, se najedli in odšli kupit karte. Dvakrat smo
odšli na otroško sedežnico, potem pa na štirisedežnico. Vrsta je bila dolga. Nekaj časa smo
čakali, da smo prišli na vrsto. Takrat sem bil prvič na štirisedežnici. Bilo je super. Smučali
smo počasi, ker moja sestra še ni znala tako dobro smučati kot jaz in moj ati. Nekajkrat
sem padel, a sem se pobral. Smučali smo po progi Pungart, potem pa odšli še na otroško
vlečnico. Ura je bila že veliko, zato smo odšli do avtomobila. Preoblekli smo smučarska
oblačila in pojedli malico. Ob tem smo srečali mojo babico in dedka. Z njima smo se
pogovarjali in ju vprašali, kako sta. Bila sta super. Dogovorili smo se, da ju zvečer obiščemo.
Najbolj všeč mi je bilo, ko smo pri moji babici in dedku igrali enko.
Gašper Hriberšek, 6. a
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Lep zimski dan
Nekega zimskega dne smo se z družino in prijatelji dogovorili, da se bomo za štiri dni
odpravili smučat na Kope. Rezervirali smo hiško ob smučišču in se že naslednji dan
odpravili.
Tisti dan je bil pri nas sončen, tam pa je bilo megleno, da smo težko videli nekaj metrov
pred sabo. In ker je bila hiša na sredini smučišča ob progi, nas je gospod z motornimi sanmi
zapeljal do hiše. Bilo nam je mrzlo in zanimivo, saj se s snežnimi motornimi sanmi ne moreš
peljati vsak dan. In že čez kakšno uro smo vsi sedeli pri mizi za večerjo, saj že od kosila
nismo imeli nobenega prigrizka. Po večerji smo bili otroci v zgornjem nadstropju in gledali
film, odrasli pa so se spodaj igrali družabne igre in čez čas sem se jim tudi jaz pridružila. Od
otrok sem bila namreč najstarejša in mi je bilo dolgčas. Igrali smo se več različnih iger in
vse so bile zelo zabavne. Drugi otroci so bili še majhni, zato smo se kmalu odpravili spat, da
smo imeli več energije za naslednji dan.
Te štiri zimske dni smo preživeli zelo lepo, športno in veselim se naslednjih zimskih počitnic.
Hana Grubič, 6.a

Lep zimski dan
Nekega dne sem se zbudil in pogledal skozi okno. Videl sem, da je zunaj sneg, zato sem se
hitro oblekel in odšel zbudit starše.
Po zajtrku je odšla cela družina ven, da bi se zabavali na snegu. Najprej smo z dvorišča
odmetali sneg, nato pa sva z bratom naredila angelčke v snegu. Z očetom smo naredili
snežnega moža, ki je bil večji od mene. Naredili smo iglu, v katerem je bilo zelo veliko
prostora. Ko smo končali, smo naredili vsak svojo utrdbo in veliko snežnih kep. Na koncu
igre smo bili vsi zelo mokri od snega, zato smo se morali preobleči. Z očetom sva se vrnila
in vzela vsak svoje sani. Odšla sva do bližnjega hriba in se spustila po klancu navzdol.
Spustila sva se večkrat, zato je bil to zelo super dogodek v tem dnevu. Odšla sva domov in
popila vsak svojo vročo čokolado, da naju ni več zeblo.
Ta dan se je zelo lepo zaključil in upam, da bo naslednje leto tako lepo kot ta dan.
Alen Vovk, 6. a

39

Cajteng, 10. številka

2019/2020

JANUAR IN FEBRUAR

Lep zimski dan
Nekega dne je zapadel sneg, bilo je lepo in takrat se je zame začel lep zimski dan.
Tedaj sem zbudila svojo družino. Otroci smo se igrali, prej smo se pa morali obleči v
kombinezone in obuti v škornje. Nato smo šli ven. Naredili smo snežaka, delali angelčke v
snegu in se kepali. Potem smo šli h kokošnjaku in zagledali led. Vsi smo se začeli drsati, no
ne z drsalkami ampak v škornjih. Bili smo zelo veseli in se zabavali. Na ta dan se je zvalilo
tudi nekaj piščančkov, šli smo jih pogledat. Bili so zelo lepi, eni so bili beli, drugi pa rjavi. Ati
nam je dal enega piščančka za pobožati, bil je mehek in puhast. Nato smo jim dali jesti
koruzni zdrob in piti vodo. Kmalu za tem nas je poklicala mami na kosilo. Bilo je zelo okusno.
Zahvalila sem se mamici za to dobro kosilo. Ko sem pojedla, sem se zavila v odejo in si
prižgala risanke. Čez pol ure sem šla spet ven pomagat atiju. Ovcam, oslom in konjem smo
namreč morali dati novo balo, saj so prejšnjo že pojedle. Ko smo to naredili, sem šla v hišo
in še malo pomagala. Kmalu sem se morala stuširat, si umiti zobe in se obleči v pižamo.
To je bil moj najljubši dan, saj smo dobili nove piščančke, zapadel je sneg in še imela sem
svoje drsališče doma.
Katarina Ferlan, 6. a

Lep zimski dan
V soboto zgodaj zjutraj smo se moja mami, sestra Julija in jaz odpravili na smučanje na
Krvavec. Po poti do Krvavca sva s sestro še malo spala, saj je bila zunaj še noč.
Ko smo prispeli pod vrh Krvavca, smo se preoblekli in šli kupit karte. Potem smo se z gondolo
peljali vse do vrha Krvavca. Ker Julija še ni znala smučati, smo bili dogovorjeni za učitelja,
da ji pokaže, kako se smuča. Najprej smo šli vsi skupaj na trak, ki te zapelje do najlažje
proge. Na traku mi je bilo dolgčas, ker se je trak tako počasi peljal. Zato sem šel na vlečnico.
Tam pa je bila proga težja in veliko bolj zabavna. Ko sem nekaj časa smučal na vlečnici, sem
opazil Julijo z učiteljem. Julija je že zelo dobro smučala. Bil sem ponosen nanjo. Karto sem
imel samo za tri ure, zato je ta čas smučanja hitro minil in moral sem zaključiti s
smučanjem. Potem je tudi Julijina karta potekla in z gondolo smo se morali vrniti do avta.
Nato smo se preoblekli v oblačila in se prijetno utrujeni odpeljali domov.
Ta dan mi je bil zelo všeč, saj obožujem sneg in smučanje. Zelo sem vesel, ker gremo v
nedeljo zopet smučat na Krvavec.
Gaj Bračun, 6. a
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Osmošolci na obisku pri Francetu Prešernu
Urška 21. stoletja
Najlepša deklica na svetu je Urška. V soboto zvečer je bila veselica. Tam je igral nekakšen
bend. Na klopici je bila Urška na svojem novem iphonu, kjer je pregledovala Snapchat
storyje. Vsakega, ki jo je zaprosil za ples, je zavrnila, ker je čakala nekoga, ki ji bo kos.
Na storyju je videla njen crush, ki se pelje z limuzino na veselico, na kateri je ona. Takoj se
je vznemirila in napela oči. Slišala je limuzino, ki se je pripeljala. Visok in čeden moški je
izstopil in jo opazil. Približal se ji je in jo prosil za ples. Plesala sta ob kozarcu piva. Muzikanti
so igrali hitreje in hitreje. Edini par na plesišču sta bila, ki sta še uspela plesati. Bilo je že
zelo pozno in veselica se bo kmalu končala. Naenkrat se je zaslišalo gromenje in nebo se je
stemnilo. Muzikanti so hiteli pospravljat mokro opremo in vsi so odšli, le še na zadnji klopi
je bila skupina mladih, ki so spili preveč alkohola. Plesišče je bilo sedaj za Urško in
postavnega Luko. Tudi brez glasbe sta se vrtela. Noge so hitreje udarjale ob dno in zdelo
se je, kot da sta letela. Premikala sta se z odra in počasi na pot ob Savi. Dež je že tako
močno padal, da se ni nič videlo.
Zašla sta s poti na blatno področje ob Savi. Urško so že bolele noge, ampak se nista ustavila.
Konice petk in bele teniske so se umazale in skočila sta v vodo. Tok je bil zelo hiter z
vmesnimi vrtinci in tako mlad zaljubljen par ni mogel več priti na trdna tla. Oba sta izginila
in njunih ostankov niso nikoli našli. Ostala sta pogrešana.
Leon Drstvenšek, 8. a

France Prešeren pripoveduje
Bili so sončni, poletni dnevi. Bilo me je samo veselje, saj sem z Dunaja končno prispel v
Ljubljano. Sicer nisem velikokrat prišel v svojo rodno deželo. Pot je bila dolga in naporna,
hodil sem po več dni. Vedno sem bil vesel, ko sem videl družino, še posebno, ker je nisem
videl velikokrat.
Svoje prostem dni sem v Ljubljani, kjer sem živel v najemniškem stanovanju, zelo izkoristil.
Veliko sem se družil s prijatelji in priznam, da sem večkrat zašel tudi v kakšno gostilno. A
te poletne počitnice se je zgodilo nekaj zares posebnega. Nekaj, kar je v meni vzbudilo
novo hrepenenje po pisanju pesmi, po pisanju čudovitih balad, katerih branje je nekaj
posebnega. Po resnici, pesnjenje takšnih pesmi ni lahko. A vse postane preprostejše, ko
pišeš o nečem, kar si doživel. Morda ne dobesedno, a globoko v sebi čutiš … občutiš vsa
čustva. Čustva so tista, ki te privedejo k pesnjenju ljubezenskih pesmi.
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Tako je nastala moja pesem Povodni mož. Zgodilo se je, da sem nekega običajnega dne na
lepem spoznal Zalo Dolenčevo, hči ljubljanskega gostilničarja. Bili so dokaj bogati, a zame
je njihovo najlepše bogastvo bila prav njihova hči. Bila je zelo lepa, a tudi prevzetna in
ošabna. Zaljubil sem se vanjo kljub nekaterim njenim negativnim lastnostim. A moja
ljubezenska pesem ni ljubezenska, če se ne konča z nesrečo. Nesrečo, ki je v srcu doletela
mene, spesnil pa sem jo z žalostnim koncem, ki je doletel njo. Zakaj? Še sam ne vem. Vse,
kar vem, je, da me je prizadela. Prizadela me je v dno duše. Izkazoval sem ji iskreno
ljubezen, ona pa mi je ni vračala. In še huje! Izbrala si je drugega fanta! Morda si je tak
zaključek pesmi zaslužila. Pesem sem pisal s solzami v očeh. Neverjetna žalost je bila v
meni. A v tistem trenutku prav nič na svetu ni moglo izbrisati mojih čustev do nje. Kljub
vsemu kar mi je stori, sem še vedno rad zahajal v Dolenčevo gostilno. Če ne drugega, sem
vsaj dobival navdih za kitice, ki so v pesmi sledile.
Turjaška Rozamunda je pesem, s katerim sem v slovenski pesniški slog uvedel romanco in
zaradi tega sem zelo ponosen. Že sedaj vem, da me v sedanjem času ljudje premalo cenijo.
Vem, da bo čez 10, 20, 30 ali pa 100 let vse drugače. Slog življenja in pisanja se bosta
spremenila. In takrat bodo ljudje ugotovili, kdo sem bil, pa tudi, kaj sem slovenskemu
narodu doprinesel in kaj sem mu dal.
Torej, vrnimo se k Turjaški Rozamundi. Sicer me ob misli na moje razloge za pesnitev te
pesmi preplavijo čustva. Tista močna čustva, ki sem jih občutil do prelepe Primičeve Julije.
Ko sem jo prvič videl oz. ko sem jo spoznal, sta se v meni prebudili dve novi hrepenenji.
Hrepenenje po njej sami in hrepenenje po novem pesnjenju. Čutil sem. Čutil sem pesem,
ki sem jo hotel napisati zanjo. Ali lahko občutiš pesem? Ne bi vedel. Ampak jaz sem jo. In
kmalu sem svoje občutke spisal tudi na papir. Te spisane občutke sem pošiljal tudi sami
Primičevi deklini. A kmalu so se razširile govorice o tem. Na koncu sem izpadel neumno,
češ, da sem jih Juliji pošiljal samo zato, da bi dobil vse njeno bogastvo. To pa še zdaleč ni
res! Primičevo Julijo sem imel zares rad, moja čustva do nje pa nikoli ne bodo zares izginila.
Tako sem tej prevzetni in ošabni, a zelo očarljivi bogati dami namenil pesem Turjaška
Rozamunda. Želim si, da bi jo tudi ona sama prebrala. No, morda jo je … kdo ve. In če jo je,
se je zagotovo našla v njej.
Vse moje pesmi imajo razloge, zakaj so bile spesnjene. Razlogi so različni. Od prijatelje, do
spominov na mojo rodno vas … Največkrat pa je moj razlog za pesnjenje prav ljubezen. A
prav v tej skoraj nikoli nisem imel prav veliko sreče.
Nekaj sem se pa le naučil v svojem dokaj kratkem življenju. Ni pomembno, kako izobražen
si. In tudi ne, kakšen dar za pesnjenje imaš. Ko pišeš pesem, jo moraš čutiti. Le tako bo
nastala pesem, ki prihaja resnično iz srca.
Ana Lackovič, 8. a

42

Cajteng, 10. številka

2019/2020

JANUAR IN FEBRUAR

Urška in Rozamunda – prijateljici ali sovražnici?
Bilo je lepo sončno jutro v samostanu. Rozamunda je vstala, se oblekla in pojedla zajtrk.
Odločila se je, da bo odšla malo naokoli, saj je bil lep in sončen dan. Vzela je svoje kolo iz
vrtne lope, ga oprala in se z njim odpeljala v neznano. Peljala se je med drevesi in med
rožami, dokler se gozdna pot ni kar naenkrat končala in je prišla na makadamsko cesto, ob
kateri je stal znak z napisom Ljubljana. Rozamundo je zelo zanimalo, kakšen kraj je to, zato
se je spustila po hribu tako hitro, da jo je skoraj odpihnilo. Prišla je v njej čisto nepoznano
mesto Ljubljana.
Presenečena je bila, kako lepo mesto je to in da je tam veliko ljudi. Kolo je pustila pri reki
in se odpravila v center tega skrivnostnega mesta, ko se ji je naproti z razkošno zlato-belo
kočijo pripeljala Urška. Izstopila je in odšla v gostilno. Bila je sama. Rozamunda je stekla za
njo in ji rekla, če lahko prisede, namreč mislila je, da je to Lejla, zaradi katere jo je
Ostrovrhar zapustil. Začeli sta se pogovarjati o tem in onem in Rozamunda je ugotovila, da
to ni Lejla, temveč Urška. Medtem ko sta se pogovarjali, pa je v gostilno vstopil postaven
in velik moški. Obema je zastal dih. Urška je pogledala Rozamundo in ji zabrusila: »Moj je!«
Rozamunda pa ji je odgovorila, da bosta priredili tekmovanje. Tista, ki ga osvoji, bo uradno
razglašena za najlepšo žensko na svetu. Segli sta si v roki in obe na glas rekli: »Velja.«
Rozamunda se je odpravila domov. Ko je prispela, je odšla po cerkvi do glavne nune Marije
in ji povedala, da ne more več ostati v samostanu. Našla si je stanovanje v Ljubljani in se
tja preselila. Zjutraj se je oblekla zelo lepo in čakala v gostilni, da vstopi moški. In res, po
eni uri je končno le prišel. Rozamunda mu je rekla, da lahko prisede k njej in ni ji odrekel.
Ko sta se pogovarjala, je Rozamunda izvedela veliko o njem. Ime mu je bilo Luka, po poklicu
je kovač in ima svojo kovačnico. Rekla mu je, da se lahko še kdaj dobita in Luka je privolil.
Rozamunda je bila srečna in si je mislila: »Končno, končno bom spet lahko najlepša med
vsemi!« Urška pa je Luko osvajala na drug način. K njemu je šla kupit nekaj podkev za konje.
In tako sta dekleti to počeli iz dneva v dan, enkrat Rozamunda, enkrat Urška. Nato sta bili
nekega dne pred Luko obe in sta ga vprašali: »Bi se poročil z mano?« On pa ju je postrani
pogledal in naproti mu je prikorakala njegova žena Lea.
Urška in Rozamunda sta bili zgroženi in objokani sta odšli ven ter si rekli: »Nikoli ne bova
srečni.« En mesec po tem je Rozamunda sklenila, da odide nazaj v samostan, a za njo je
prikorakala tudi Urška. Skupaj sta se postarali in umrli v samostanu.
Gašper Colarič, 8. a
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Urška in Rozamunda- prijateljici ali sovražnici?
Ko je Rozamunda bivala v samostanu kot je obljubila, je na njeno presenečenje preko
glasnika dobila povabilo k srečanju s svojo sošolko iz osnovne šole - Urško. Bila je zelo
začudena, ker je po njenih podatkih Urška umrla v hudem viharju z neznanim moškim.
Mislila je, da gre za past, ampak se je vseeno odločila, da bo šla, ker sta bili z Urško v
osnovni šoli najboljši prijateljici.
Na vabilu je pisalo, da se dobita v nekakšnem gozdu blizu njenega samostana. Takoj po
maši se je odpravila tja. Ko je prispela v gozd, jo je bilo strah, ker tam nikogar ni bilo.
Naenkrat se je iz daljave zaslišal prijeten glas Urške. Korakala je proti njemu in jo zagledala.
Zelo vesela je bila, ko je videla, da je preživela. Skočili sta si v objem. Opazili sta, da se nista
veliko spremenili od zadnjega snidenja. Odšli sta na sprehod, da bi si izmenjali čim več
informacij. Prvo vprašanje je postavila Rozamunda, ker še vedno ni vedela, kako je Urška
preživela. Urška je povedala, da njena družina zelo skrbi zanjo in da jo pripravijo na vse
nesreče. Tudi na takšno nesrečo so pomislili. Tako so ji na ples v črni torbi prinesli
potapljaško masko. Vzela jo je in jo skrila pod obleko, da je nihče ne bi videl. Takoj ko sta s
Povodnim možem skočila v vodo, si je nadela masko in odplavala na površje. Odšla je
domov in si spremenila identiteto, da bi lahko zaživela. Tako sta si prijateljici izmenjali
veliko informacij. Ob pogovoru sta izvedeli, da sta bili obe s strani fantov speljani na tanek
led. Počutili sta se še bolj povezani, ker sta imeli za sabo podobno zgodbo. Obe sta sedaj
sami, Rozamunda je v samostanu, Urška pa se od pretresljivega dogodka še ni
spogledovala z nobenim fantom. Pogovor se je zavlekel in sonce je že zahajalo. Tako sta
izvedeli še več informacij. Odkrili sta, da sta bili obe zelo priljubljeni pri fantih, posledično
pa sta jih tudi veliko zavrnili. Obe sta tako spoznali pravega moškega, s katerim pa nista
ostali. Postali sta najboljši prijateljici.
Zvečer je prišel čas za slovo. Ker je bil ta dan tako zanimiv, sta se odločili, da bosta to še
ponovili. Tako se bosta družili vsaj med sabo, če že pri fantih nimata sreče.
Leon Drstvenšek, 8. a

France Prešeren je zamenjal našo učiteljico slovenščine
Moje osebno mnenje je, da je šola za naš psihološki razvoj zelo pomembna. Brez nje ne bi
bili samo neizobraženi, temveč se tudi v svetu ne bi mogli opredeliti s kakšnimi posebnimi
literarnimi, glasbenimi, likovnimi ali na sploh umetniškimi deli. Zato rada zahajam v šolo,
saj vem, da bom le tako lahko razvijala svoja nadarjena področja in okolici pokazala, kdo
sem.
Bilo je čudovito zimsko jutro. Ura je odbila že čez pol osmo. Tistega dne bi najraje ostala
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kar doma. Najprej bi se uredila, zajtrkovala, smuknila po sani in se odpravila na sosednji
breg. Tisti breg je vedno zelo zasnežen, zato se otroci iz naše soseske velikokrat tam zelo
zabavamo. A na žalost se prav nič od tega ne bo zgodilo. Morala bom v šolo. Že res, da v
šolo rada zahajam, a tistega zimskega dne res nisem imela volje do učenja. Sicer takrat
nismo imeli nobenih ocenjevanj, zato sem se od doma odpravljala brezskrbno in brez
stresa. Pravzaprav pa je bil še en razlog, zakaj me je šola tistega dne tako zelo odbijala.
Učiteljica za slovenščino nam je dan prej povedala, da je prav tega dne ne bo v šolo in
bomo imeli nadomeščanje. Oh, joj … spet tista grozna učiteljica matematike, ki naj bi nas
nadomeščala …
A kaj naj. V življenju se je pač treba marsičemu prilagoditi. Tako to je. Ko sem prišla v šolo,
sem bila mešane volje. Nekako dobre in obenem tudi slabe. Kaj pa vem … torej, prvo uro
smo imeli slovenščino. Ko smo prišli v razred, sem ugotovila, da nisem edina, ki si danes
ure slovenščine ne želim preživeti z zoprno učiteljico matematike, ki naj bi nas
nadomeščala. Takšno slabo voljo so odbijali tudi sošolci in sošolke.
In kar naenkrat se je zgodilo. V razred ni vstopila zoprna učiteljica matematike, temveč nek
moški. Bil mi je zelo znan. Kot bi ga že prej videla na nekih fotografijah … in potem sem
ugotovila! Pogledala sem na portret moškega, ki je bil v razredu. Pa saj to je France
Prešern! On?! Prišel je v naš razred in on nas bo poučeval slovenščino?! Pa saj to ni res!
Kakšna čast!
Tista šolska ura je bila res posebna. Naš novi učitelj je sicer tih, malo govori ter se zares
malokdaj nasmehne. A ura je bila res posebna prav zato, ker se ni osredotočil samo na
slovenščino in učno tematiko, ki bi jo morali obravnavati. Osredotočil se je na nas. Poslušal
nas je. To zmorejo le učitelji in učiteljice. Zares prisluhniti učencu. Večkrat med uro nam je
ponovil tale stavek: »Ko pišete pesmi … pišite jih iz srca.« Res zelo moder nasvet, kajne? In
ko je videl svoj portret v učilnici, nam je rekle: »Vedel sem. Vedel sem, kaj se bo zgodilo po
moji smrti. In res se je. Končno ste me začeli zares ceniti. In s tem niste začeli ceniti samo
mene. Začeli ste ceniti slovenski jezik, ki so ga Slovenci v mojem času cenili premalo. Začeli
ste ceniti slovenski narod. Začeli ste ceniti Slovence in s tem tudi sami sebe. In vedite … le
tako, s samospoštovanjem, lahko pridete do obzorij. Lahko dosežete obzorja. Prosim vas,
cenite svoj narod! Opredeljujte ga v svetu. Pokažite tujcem, kdo ste in koliko ste vredni.
Pokažite tujcem, da lahko tudi »majhen« Slovenec ali Slovenka spremeni svet. Ker jaz sem
ga. Vsaj zase. In verjamem, da lahko tudi vi!
Na koncu ure je še dodal: »Moja hči Ernestina je napisala knjigo o meni. Spomini na
Prešerna. Le preberite jo. Tako boste o meni zagotovo izvedeli še kaj novega … Sedaj pa
nasvidenje! In ne pozabite, kaj sem vam rekel.« Pomežiknil nam je in odšel.
To je bila nedvomno najboljša ura slovenščine do sedaj. In mislim, da se Prešeren ne moti.
Zakaj Slovenci začnemo nekoga ceniti šele po njegovi smrti? Menim, da bi se morali bolj
zavedati tega, kaj lahko en majhen človek naredi v velikem svetu. France Prešeren je
nedvomno nekdo, ki se je zapisal v zgodovino slovenske umetnosti. In če tega ljudje niso
cenili prej, cenimo to mi. To je največ, kar lahko storimo.
Ana Lackovič, 8. a
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RECEPT MESECA
Ledena torta
Prišlo je novo leto in z njim novi rojstni dnevi. Odločila sem se, da z vami delim svoj najljubši
recept za ledeno torbo, ki je odlična izbira ob tovrstnih priložnostih. To je ledena torta Karmen.

Sestavine za biskvit:







5 jajc
25 dag moke
25 dag sladkorja
1 pecilni prašek
1 dcl olja
2 žlici kakava

Sestavine za kremo:









11 dcl sladke smetane
20 dag sladkorja
Vanilijev sladkor
12,5 dag masla
4 jajca
sladkor
3 vrečke želatine
kakav

Postopek:
Rumenjake, sladkor, olje in vodo zmešamo. Dodamo moko in pecilni prašek, nazadnje pa
vmešamo še stepene beljake. Vlijemo v tortni model premera 26 cm in pečemo 35 minut na
180 stopinj. Biskvit poljubno navlažimo z mešanico mleka in ruma.
Nato se lotimo priprave kreme. Jajca, sladkor in vanilijev sladkor stepamo nad soparo, vendar
pazimo, da na ne zavre. Ko krema lepo naraste, jo odstavimo in ohladimo. Medtem želatino
namočimo v 1 dcl mlačne vode in pustimo, da nabrekne (10 minut), nato jo raztopimo nad
soparo in vlijemo v jajčno mešanico. Vse skupaj ohladimo, stepemo smetano in jo vmešamo v
kremo. Kremo ločimo na dva dela – eno polovico obarvamo s kakavom, drugo pustimo, kot je.
S kremo napolnimo biskvit in torto poljubno okrasimo s čokolado ali smetano.
Zala Simonišek, 7. a
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USTVARJALNICA
Izdelava oči kožuhca
V tokratni številki časopisa se bomo posvetili izdelavi oči kožuhca, tako imenovane follow me
eyes. Teh ni težko narediti, zato bo članek krajši kot običajno.
Oči se imenujejo follow me eyes oz. sledeče oči, saj imajo poseben efekt – če jih pogledate od
strani, se vam bo zdelo, kot da vam sledijo s pogledom oz. vas gledajo.
Pripomočki za izdelavo:
 škarje ali olfa nož,
 pištola za vroče lepilo,
 akrilne barve,
 trši čopič.
Potreben material:
 pena za ustvarjanje oz. craft foam,
 plastificirana mreža za lovljenje komarjev (lahko jo kupite v Inposu).
Postopek izdelave:
1. Narišite kakršno koli obliko za oči.
2. Narišite obris oči na peno (ne pozabite slike zrcaliti, da ne
boste imeli npr. dveh levih očes) in izrežite. Izrežite tudi dolg trak,
širok najmanj 1 cm.
3. Vzemite mrežo in jo pobarvajte z akrilnimi barvami, tako da
vzamete čopič ali gobico in pazite, da se luknjice ne zapolnijo z barvo. Lahko jih posušite z
sušilnikom za lase.
4. Ko se mreža posuši, izrežite polkrog v peno in mrežo
prilepite na ZADNJO stran očesa. Trak zalepite tako, da
bo stal pokonci na sprednji strani. Nato oči vstavite v
glavo oz. head base. Končni rezultat na bi izgledal, kot je
prikazano na fotografiji.

Žana Špiler, 7. a
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RAZVEDRILO
Kdor ne skače, ni Sloven'c
Oče je sina odpeljala na nogometno
tekmo, Med ogledom tekme je sin
opazil, da gledalci nekoga izmed publike
pretepajo.

Goran Janus, trener smučarskih
skakalcev, ob koncu treninga v Planici
stopi s trenerskega stolpa. Nekaj minut
že rahlo panično pogleduje po navijaški
areni. To opazi športna novinarka, ki
pristopi do njega: »Gospod Janus, ali
koga iščete?«

»Očka, zakaj ga pretepajo?«
»Zato ker je v sodnika vrgel steklenico
in ga ni zadel.«

»Našega Perota, nikjer ga ne najdem. Ste
ga kje videli?«
Zakaj je ženski nogomet tako redek ?

»Ja, poglejte v zrak. Še vedno leti!«

Zato ker je težko najti toliko žensk, ki bi
nosile enaka oblačila.

Janezek: »Kateri je najbolj varen šport?«
Oče: »Šah.«
Janezek: »In kaj je najhujša poškodba pri šahu?«
Oče: »Izpah čeljusti pri zehanju.«

Ali ste vedeli, zakaj so Gorenjci
tako dobri slalomisti?
Ker hočejo čim bolj izkoristiti
karto za žičnico.

Zakaj je obisk drame boljši od obiska košarkarske
tekme?
V drami že vnaprej veš, ali boš gledal komedijo ali
tragedijo!

Gal Brljavac in Matija Strgar Kunej, 7. a
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• CAJTENG, časopis OŠ Adama Bohoriča Brestanica, številka 10,
letnik 2019/2020
• Uredništvo: Šolska cesta 29, 8280 Brestanica
• Mentorica in urednica: Andreja Dvoršek
• Novinarji: Iza Bahčič, Hana Grubič, Gal Resnik, Žiga Čuber
Potočnik, Rožle Grubič, Zoja Požeg Dular, živa Ribič Vene, Eva
Sluga, Miha Župevc, Gal Brljavac, Lea Lebar, Alen Novak, Neja
Pirc, Zala Simonišek, Matija Strgar Kunej, Žana Špiler, Tinkara
Umek, Maša Vasiljević, Žan Zakšek, Gašper Colarič, Leon
Drstvenšek, Lovro Fila, Anej Gorenc, Jasmina Hotić, Ana Sluga
• Likovni in literarni prispevki: učenci OŠ Adama Bohoriča
Brestanica
• Drugi sodelavci: učitelji in učenci OŠ Adama Bohoriča Brestanica
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