Glasilo učencev Osnovne šole
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UVODNIK
Pozdravljeni, naši zvesti bralci!
Minile so zimske počitnice, ki tokrat niso upravičile svojega imena, ker ni bilo
nič snega in vreme je bilo kar pomladno. Za nekatere so bile počitnice kratke,
za učence 6. in 7. razreda pa so bile podaljšane za en teden, saj smo imeli
naravoslovni teden, ki smo ga preživeli ob morju, v Fiesi.
21. marec je prvi pomladni dan, s pomladjo pa se začne vse spreminjati.
Začele so cveteti prve spomladanske cvetlice, po zraku že letijo pisani metulji,
pridne čebele pa nabirajo cvetni prah. Zunaj postaja vse topleje in dnevi se
daljšajo.
Na šolske novinarje pomlad zelo dobro vpliva, veliko imamo novih zamisli in
polni smo energije. Komaj smo čakali, da s skupnimi močmi spet pripravimo
novo številko časopisa.
Tole je uvodnik, ki sta ga za letošnjo četrto številko Cajtenga začeli
pripravljati šolski novinarki Zoja in Lea, vendar jima ga ni uspelo dokončati.
Vse nas je namreč presenetila epidemija koronavirusa, nekaj, s čimer se
večina nas spopada prvič v življenju. Vse skupaj nas je presenetilo, življenje
se je skorajda čez noč obrnilo na glavo. Kar naenkrat nismo več smeli nikamor
– ne v službo, ne v šolo, ne na obisk k najbližjim, kmalu niti izven svoje občine
ne.
Z nastalo situacijo se je vsak izmed nas spoprijel po svoje, po svojih najboljših
močeh. V šolah se je tako pouk začel izvajati na daljavo, pri čemer smo se
spopadli z nemalo ovirami prav vsi: učitelji, učenci in seveda tudi starši. Vsi
skupaj smo dokazali, da lahko tudi na drugačen način ustvarimo marsikaj in
da zmoremo, če med seboj sodelujemo.
Rezultat takšnega medsebojnega sodelovanja je tudi številka Cajtenga, ki je
pred vami. Kljub slabim pogojem za delo so šolski novinarji in učitelji združili
moči in pomagali, da je nastal novi Cajteng, tokrat zgolj v spletni različici, ki
pa je najobsežnejša od vseh do sedaj izdanih glasil.
Bolj kot kadarkoli sem ponosna, da vam ga predstavljam in vas vabim, da ga
prelistate in preberete. Prijetno branje vam želim!
Andreja Dvoršek
Zoja Požeg Dular, 6. b in Lea Lebar, 7. a
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DOGAJALO SE JE … MARCA IN APRILA
Obisk hotela Ajdovec
V sredo, 19. februarja, smo učenke, ki obiskujemo izbirni predmet turistična vzgoja, odšle
na obisk v Sevnico v hotel Ajdovec. V Sevnico smo se odpravile z vlakom. V hotelu so nas
prijazno sprejeli, nam razkazali hotelske sobe in restavracijo Ajda ter nas pogostili s sokom
in torticami, ki jih pripravljajo v svoji slaščičarni Julija. Tortice so bile res dobre!
Povedali so nam veliko zanimivosti o gostinskih poklicih in o poteku dela v hotelu in
restavraciji. Predvsem smo spoznale, da so lahko gostinski poklici zelo zanimivi in na visoki
ravni, zaposleni pa imajo nenehno možnost izpopolnjevanja svojega znanja.
Neja Pirc in Tinkara Umek, 7. a
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Naravoslovni teden
Učenci 6. in 7. razreda smo imeli
podaljšane zimske počitnice, saj smo se v
ponedeljek, 2. marca, odpravili na
naravoslovni teden v obmorski kraj Fiesa.
Nastanjeni smo bili v CŠOD Breženka, ki je
tik ob našem morju. Vreme ni bilo
najlepše, a nam je bilo vseeno lepo.
Pomerili smo se v lokostrelstvu, lovljenju
ribic, v različnih športnih igrah, skupinsko
smo reševali naloge in hodili na pohode do mesta Piran. Po skupinah smo se tudi naučili hoditi
z nordijskimi palicami (nordijska hoja). Z njimi smo se sprehodili do mesta Bernardin, ki je znan
po samostanu.
V domu Breženka so bili istočasno nastanjeni tudi učenci iz prekmurske šole, natančneje iz
Goričkega. Govorijo jezik, ki nam ni najbolj všeč, saj čudno zavijajo z besedami. Najprej se
nismo najbolj razumeli z njimi, ampak fantje so se kmalu spoprijateljili. Spoznali smo tudi nove
učitelje, ki so nas cel teden učili o organizmih, ki živijo v morju, na obali in nasploh na
Primorskem. Eden izmed učiteljev nam je tudi pokazal, kako se pripravi školjke klapavice na
omaki iz drobtin. V četrtek zvečer smo imeli zabavo, na kateri smo plesali in se družili s
Prekmurci. Na kratko povedano: bilo nam je zelo lepo!
Lea Lebar, 7. a
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Kulturni dan: Ogled gledališke predstave Kit na plaži
V torek, 7. aprila, smo na naši šoli kar na daljavo izvedli kulturni dan za učence od 6. do 9.
razreda. Ogledali so si gledališko predstavo Kit na plaži v izvedbi Lutkovnega gledališča
Ljubljana. Predstava je nastala po istoimenski literarni predlogi slovenskega pisatelja Vinka
Möderndorferja, ki se je preizkusil tudi v vlogi režiserja. Predstavljamo vam vtise naših
učencev.

Zgodba govori o deklici Niki, ki se je v Slovenijo preselila iz Francije, in njenih sošolcih. Z
njimi je dobra prijateljica in veliko si pomagajo.
Nika ima posebnega brata Igorja, ki ima Downov sindrom in ki se ga sramuje. S sošolci gre
Nika večkrat skupaj domov, saj živijo v isti ulici, vendar ne želi, da se pri njej ustavijo. Vedno
si hitro izmisli, da ima neko obveznost.
Na željo staršev trenira balet in sabljanje ter obiskuje ure klavirja in nemščino, sama pa
tega ne želi. Nekega dne sošolci nenapovedano pridejo k Niki. Ko vidijo njenega brata,
zbežijo domov.
Naslednji dan v šoli šepetajo za Nikinim hrbtom in jo označijo za grebatorko. Nika zbeži iz
šole in teče k reki – plaži, kjer se s sošolci po navadi zbirajo. Spreleti jo misel, da bi skočila
v vodo. Utrujena, prestrašena in naveličana odide domov. Doma pove, da želi biti
normalna. Staršem izlije svoja čustva. Z bratom Igorjem nato skupaj pobegneta na plažo,
kjer Nika obudi spomine, kaj so ji starši govorili o bratu in njegovi bolezni. V pogovoru z
bratom ugotovi, da je on edini iskren in se ne zna pretvarjati.
Pobeg od doma se ponesreči, saj se Nika in Igor vrneta domov, kjer se pogovorijo in eden
drugemu opravičijo. Nika spozna, da je njen brat normalen, a drugačen. Brata ji ni več
nerodno predstaviti svojim prijateljem, katerim se na koncu zgodbe priljubi in usede v srce.
Gal Fuks, 7. a
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Predstava nam sporoča, da naj spoštujemo vse ljudi, saj ni nihče popoln. Naj nas ne bo
sram tega, kdo smo in kdo so naši bližnji. Predstavo bi priporočala vsem, ki mislijo, da je
človek manj vreden in neumen, če ni kot vsi ostali. Stavek, ki mi je najbolj ostal v spominu,
izreče Igor: »Saj nisem neumen. Saj veš, da sva kopalke pustila doma.«
Tinkara Umek, 7. a

Predstava mi je bila zelo lepa, ker mislim, da je katerikoli osebi dala misliti, da nismo vsi
popolni. Marsikateri osebi je dala vedeti, kako se osebe s posebnimi potrebami počutijo,
ko jih nekateri ljudje tako »čudno« gledajo. Ta predstava je bila zelo čustvena, priporočila
bi jo vsem, še posebej pa tistim, ki se norčujejo iz otrok s posebnimi potrebami.
Zala Simonišek, 7. a

Lepo je, da je Nika na koncu spoznala, da ni važno, kakšen si in da ni potrebno, da se Igorja
sramuje in se ga izogiba. Predstavo bi priporočila vsem, še posebej tistim, ki se radi
norčujejo iz drugih.
Žana Špiler, 7. a

Predstava mi je bila všeč, saj je bila zelo
poučna. Knjigo Kit na plaži sem že
prebrala, zato sem vsebino že poznala.
Kljub temu sem uživala v predstavi, saj
sem si tako prizore in like, o katerih sem
brala v knjigi, lažje predstavljala. Zanimiva
je tudi vsebina – ne samo poučna plat
zgodbe, ampak tudi »najstniška« plat,
preko katere lahko vidim, da nisem edina z
najstniškimi težavami. Predstava je bila na
trenutke tudi zabavna in smešna.
Ilustracija Kit na plaži
Ana Lackovič, 8. a

Ana Lackovič, 8. a
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Gledališka predstava Kit na plaži se mi je zdela zanimiva, predvsem poučna, iz nje sem se
naučila veliko novega. Ima takšen nauk, ki te k zgodbi privlači. Sama sem se v podobni
situaciji že znašla in menim, da sem v njej pravilno odreagirala, absolutno pa ne tako, kot
so se do Igorja vedli družinski člani, ki so ga hoteli skrivati pred svetom.
Hana Bogovič, 8. a

Všeč mi je bilo ozadje. Zelo so se potrudili z
risanjem in tudi ideja je bila izvirna in zanimiva.
Dobra se mi je zdela tudi zamisel, da Barbka
piše sporočila in ne govori. Tudi psiček se mi je
zdel simpatičen. Dobro so prikazali probleme,
s katerimi se soočajo najstniki. Zmotilo me je
le, da se je Nika zaljubila v učitelja klavirja.
Všeč mi je bil nauk zgodbe. Pomembno je, da
se pogovarjamo in poslušamo ter rešujemo
probleme.

Meni je bila predstava všeč, ker je
prikazala, da se ne smemo
sramovati oseb, ki so del našega
življenja. V predstavo so vključili tudi
osebo, ki je drugačna. S tem so
pokazali, da lahko tudi osebe z
Downovim sindromom igrajo v
predstavi, ki sploh ni tako
enostavna. Še bolj bi mi bilo všeč, če
bi namesto predstave posneli film.

Brina Ljubi, 8. a

Živa Milar, 8. a

Predstava mi je bila všeč, ker ponazarja življenje šolarja in njegove probleme. V predstavi
se je veliko dogajalo in nekateri igralci so igrali več likov, kar kaže na njihovo pripravljenost.
V delo so vložili veliko truda. Všeč mi je bil tudi način dela, ki smo ga imeli danes, ker gre za
drugačen način učenja, ki je prijaznejši do učencev.
Leon Drstvenšek, 8. a

Predstava mi je bila všeč, ker je
bila malo hecna. Všeč mi je bilo,
ko je Nika branila svojega
bratca. Ni mi bilo všeč samo to,
da so Nikini prijatelji tako grdo
odreagirali, ko so spoznali
Igorja.
Nejc Ban, 8. a
Ilustracija Kit na plaži
Leon Drstvenšek, 8. a
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Meni se je predstava zdela zanimiva in poučna. Najbolj mi je bilo všeč, ko sta se Igor in
Nika objela in si rekla, da se imata rada. To predstavo bi si morali ogledati tudi starši, ne
samo otroci. Menim, da je sporočilo predstave, da se ne smemo sramovati drugačnosti,
ker je pomembna notranja lepota človeka.
Lovro Fila, 8. a

Predstava mi je bila zelo všeč. Ko sem jo
gledala, sem se vživela v igro. V njej so bile
zanimive osebe, všeč mi je bil scenarij in da
so na začetku pokazali kita. Imeli so tudi
dobre pripomočke. Zanimivo se mi je zdelo,
da so v predstavo vključili fanta z Downovim
sindromom.
Pia Marija Sluga, 8. a
Ilustracija Kit na plaži
Pia Marija Sluga, 8. a

Kit na plaži
V predstavi mi je bilo všeč, da so se igralci zelo vživeli v like in jih dobro odigrali. Opazila
sem tudi, da je igralec odigral več vlog in v vseh je odlično prikazal njihov značaj.
Zelo dobro je bila predstavljena vloga Igorja in njegovega značaja. Mislim, da se o otrocih
z Downovim sindromom premalo govori. V tej predstavi so prikazani na zanimiv in poučen
način, da so ti ljudje neverjetno posebni in prijazni, drugačni so nam le na videz, v
notranjosti pa so velikokrat boljši od nas, saj povejo vse stvari po pravici.
Scenografija je bila zanimiva, saj so z dogodki dobro menjali ozadja in predmete. Tudi
kostumi so mi bili zelo všeč, še posebej, ko so predstavljali učitelje Nikinih krožkov.
Roman Kit na plaži sem že prej prebrala, saj sem ga imela tudi za Cankarjevo tekmovanje
in se mi zdi, da ni bilo posebnih razlik. V predstavi so zajeli bistvo romana in to mi je bilo
všeč. Na nekaterih delih sem si sicer dogodek v knjigi zamislila malo drugače, ampak me
to ni preveč motilo.
Maja Vertovšek, 9. a
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Kit na plaži
Danes smo si ogledali gledališko predstavo, posneto po knjigi Vinka Möderndorferja z
naslovom Kit na plaži.
Zgodba govori o deklici Niki in o tem, kako ona dojema dejstvo, da ima drugačnega brata,
da ima brata z Downovim sindromom. V predstavi mi je bilo zelo všeč, da je Nikinega brata
Igorja dejansko igral človek z Downovim sindromom, in mislim, da so nam na ta način
zgodbo še bolj približali. Zdelo se mi je zanimivo, kako so menjavali sceno, saj so sliko
preprosto projicirali na platno. Igralci so imeli oblečena najstniška oblačila, starosti
primerna. Opazila sem, da sem si jih med branjem knjige nekoliko drugače predstavljala.
Knjigo sem tudi sama nekajkrat prebrala, opazila sem sicer, da se knjiga in predstava
morda razlikujeta v nekaj podrobnostih, bistvo zgodbe pa je vsekakor enako. Razumljivo
je, da v gledališki predstavi niso zajeti vsi dogodki, ker je to praktično nemogoče. Sama
sem morda le pogrešala dogodek pred šolo, ko sta se Igor in Nika poslavljala pred očmi
vseh učencev.
Zelo pomembno je, da se naučimo sprejemati drugačnost, da sprejmemo dejstvo, da nismo
enaki, da vsak nosi svojo zgodbo, včasih celo zelo temačno, ki pa jo pogosto prepozno
opazimo. V tem primeru pa so posledice lahko takšne kot pri Barbki.
Ana Sluga, 9. a

Kit na plaži
Predstava mi je bila zelo všeč in veliko sem zvedel iz nje. Vidi se, kako ljudje, ki so normalni,
razlikujejo ljudi, ki niso. Enostavno jih vržejo iz svoje družbe. Predstava je bila v nekaj
trenutkih zelo žalostna in resnična, ampak se je vse končalo dobro. Nika se je sramovala
priznati, da ima takega brata, ampak ko so ga njeni sošolci prvič videli, so vedeli, zakaj jih
ni hotela nikoli peljati k sebi domov. Potem so spoznali resnico in vzljubili njenega brata.
Obisk v bolnici je dal videti, da tudi če si nenavaden, si v srcu najbližjih navaden. Igralci so
zelo prepričljivo odigrali svoje vloge, posebej pa Nika in njen brat. To pa zato, ker sta
enostavno pokazala, kako je, če si poseben. Nika je vedela o problemih, ampak je brata
ljubila. Scenografija je bila dobra, mogoče bi lahko uporabljali malo več predmetov, kot so
omara, stoli ... Kostumi so bili odlični in so se prilagajali vsakemu od igralcev. Konec je bil
zelo lep. Knjige na žalost nisem prebral, ampak mogoče jo bom zaradi te predstave.
Matija Zalar, 9. a
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Naravoslovni in tehnični dan: Žejni svet
V torek, 21. aprila, so imeli učenci 6. in 7. razreda tehniški, učenci 8. in 9. razreda pa
naravoslovni dan, ki smo ga naslovili Žejni svet. Učenci so spoznavali pomen vode na planetu
Zemlja, raziskovali zanimiva dejstva o vodi in si ogledali dokumentarni film francoskega avtorja
Yanna Arhusa-Bertranda, ki jih je pospremil na potovanje okoli sveta in opozoril na
problematiko pitne vode.

Nasveti za zmanjšanje porabe vode:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Med ščetkanjem zob zapri pipo.
Tuširaj se krajši čas.
Pralni in pomivalni stroj vedno napolni do konca, da se ne pere samo nekaj stvari.
Zalivaj vrt z zalivalko in zbiraj deževnico.
Popravi pipo, če kaplja iz nje.
Če rad piješ hladno vodo, ne čakaj, da voda odteče, ampak napolni vrč z vodo in ga
daj v hladilnik.
7. Namesti vodomer, tako boš lažje spremljal porabo.
Gal Fuks, 7. a

Zmanjšanje porabe vode
Zoja Požeg Dular, 6. b

Voda, vir življenja
Živa Ribič Vene, 6. b.
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Rezultati dela na daljavo pri naravoslovnih predmetih

Prikaz rastlinske celice
Žiga Čuber Potočnik, 6. b

Prikaz rastlinske celice
Žiga Čuber Potočnik, 6. b

Poskus kaljenja
Žiga Čuber Potočnik, 6. b

Poskus kaljenja
Žiga Čuber Potočnik, 6. b

Model členonožca: hišna striga
Žan Zakšek, 7. a

Model členonožca
Gal Fuks, 7. a
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Model členonožca
Žana Špiler, 7. a

Model členonožca: zelena gosenica
Lea Lebar, 7. a

Poskus s sodo bikarbono
Ana Sluga, 9. a
Matic Kovačič, 7. a, pri opravljanju
poskusa

Poskus s sodo bikarbono
Ana Sluga, 9. a

Poskus s sodo bikarbono
Ana Sluga, 9. a
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ŠOLSKA SKUPNOST IN ŠOLSKI PARLAMENT
Občinski in nacionalni otroški parlament
Zveza prijateljev mladine Slovenije bi morala v začetku aprila s predstavniki šolskih otroških
parlamentov zasedati na jubilejnem, 30. nacionalnem otroškem parlamentu v Državnem zboru
RS. Zaradi trenutnih razmer v državi je bil dogodek odpovedan, prav tako predhodno ni bil
izveden občinski otroški parlament v Krškem.
Na ZPM si kljub temu želijo ohraniti stik z mladimi parlamentarci, zato so otrokom in
mladostnikom omogočili, da izrazijo svoja mnenja glede letošnje teme Moja poklicna
prihodnost na spletni platformi v času od 9. do 30. aprila. S tem ustvarjajo priložnost za
aktivno sodelovanje mladih, ki želijo, da njihovo mnenje šteje in da se sliši njihov glas. Platforma
je dostopna na povezavi https://opin.me/sl/.
Andreja Dvoršek

Fotonatečaj Čudovita narava
Toplo spomladansko vreme, cvetoča drevesa,
čebelice, leteči metulji in žive barve so fotografe
od začetka pomladi kar silile, da so pograbili
svoje fotoaparate in se odpravili v naravo iskat
motive za svoje fotografije. Tudi naši učenci so
se veliko gibali v naravi in vmes ustvarili nekaj
lepih fotografij, ki so jih poslali na fotonatečaj, ki
smo ga naslovili preprosto Čudovita narava.
Mentorici šolske skupnosti sva imeli težko
nalogo, izmed vseh prispelih fotografij izbrati
najboljših deset. Te vam predstavljava, ker pa so
vse prispele fotografije po svoje lepe, objavljava
tudi ostale. Ob vrnitvi v šolo bodo najboljše
fotografije razstavljene na hodniku v zgornjem
nadstropju šole.
Andreja Dvoršek in Suzana Robek
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Top 10: Aleks Krhin, 6. a

Top 10: Lara Omerzel, 5. a
Top 10: Liam Lončar, 4. a

Top 10: Žana Ban, 5. a
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Top 10: Matic Kovačič, 7. a

Top 10: Rožle Grubič, 6. b

Top 10: Nika Kovačič, 5. a

Top 10: Nika Kovačič, 5. a

Top 10: Rožle Grubič, 6. b
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Aleks Krhin, 6. a

Natalija Jankovič, 5. a

Matija Strgar Kunej, 7. a

Karla Grubič, 4. a

Brina Omerzel, 2. a

Žana Gorenc, 4. a
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Brina Omerzel, 2. a

Karla Grubič, 4. a

Natalija Jankovič, 5. a

Matic Kovačič, 7. a

Žana Ban, 5. a
Žana Gorenc, 4. a

Natalija Jankovič, 5. a

Lara Omerzel, 5. a
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ŠPORTNE NOVICE
Košarka

Občinsko tekmovanje v košarki 3 x 3 je potekalo v sredo, 4. marca 2020, na Osnovni šoli
Podbočje. Organizacija tekmovanja je bila zelo dobra, prijavljenih je bilo 5 ekip. Tudi naša
šola je imela 2 ekipi, ki sta se borili pod košem.
Ekipo Brestanica 1 so sestavljali devetošolci Jaka Čuber Potočnik (kapetan), Urban Bračun,
Gašper Ružič in Matija Zalar.
Ekipo Brestanica 2 so sestavljali osmošolci Admir Imamović (kapetan), Lovro Fila, Luka
Kolenc in Leon Drstvenšek.
Obe ekipi sta pokazali ogromno košarkarskega znanja, na koncu je bila sreča tudi na naši
strani in ekipa Brestanica 1 je osvojila končno 2. mesto in s tem uvrstitev na področno
tekmovanje. Ekipa Brestanica 2 je osvojila končno 4. mesto.
Fantje, bravo, pokazali ste, da ste pravi borci! Pogumno naprej na področnem tekmovanju.
Natalija Rovan
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Šport na daljavo
Od 16. marca 2020 so naši učenci zaradi
izrednih razmer ostali doma in ure športa so se
začele izvajati »na daljavo«. Nekateri učenci
pridno gibajo vsak dan in si v spletni učilnici –
šport pogledajo, kaj sva za njih pripravila z
učiteljem Damjanom. Svoje dokumente in
fotografije o izvajanju športnih dejavnosti
pridno pošiljajo. S športom krepijo ne samo
svojega duha, temveč tudi svoje telo in zdravje, ki je v zdajšnjem času še kako pomembno.
In kaj počnejo? Tekajo okoli hiše, se vozijo s kolesom, skačejo po trampolinu, se žogajo, delajo
vaje za moč, igrajo badminton in namizni tenis, uporabljajo skiro, rolko, se odpravijo na dolg
sprehod v gozd, na travnik ali na krajši pohod do Grmade, Bohorja, Javornika, Bojance … prav
lepo je.
In še misel za konec: »Kdor giba, ohranja zdravje in se bori proti virusu!«
Natalija Rovan
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Meritve športnovzgojnega kartona
Vsako leto meseca aprila izvajamo v šoli meritve
športnovzgojnega kartona, pri katerih spremljamo telesni in
gibalni razvoj vsakega posameznika. Večina učencev komaj čaka,
da se spet pričnejo meritve, saj s tem opazujejo svoj lastni
napredek. Nekateri pa se meritev bojijo, še posebej če so manj
delali na sebi.
Ker smo sredi marca letos ostali doma zaradi izrednih razmer, se
je vsak učenec na meritve pripravljal sam. Tisti, ki želijo izboljšati
svoje rezultate, vedo, kako pomembno je vsakodnevno gibanje.
Zato sva z učiteljem pripravila meritve »domačega
športnovzgojnega kartona«, zato da se učenci malo preverijo v
svojih telesnih in gibalnih sposobnostih v tem času. Rezultati seveda niso uradni, so pa
pokazatelj vsakemu posamezniku, kako dobri so v tem trenutku.
Nekateri učenci so se izredno dobro organizirali, pokazali neverjetno veliko iznajdljivosti in
pripravili super testiranje. Verjamem, da so se ob tem tudi zelo zabavali. In to je bil tudi namen,
da se zabavajo in ob tem testiranju uživajo. Čestitam vsem učencem, ki so testiranje opravili
doma, saj so s tem pokazali, da vseeno gibajo in da je s športom prepleten njihov vsakdanjik.
Bravo!
Spodnje slike povedo prav vse.
Natalija Rovan
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Atletski športni dan na daljavo: »High five«
V sredo, 22. aprila, so učenci od 4. do 9. razreda izvedli 1. atletski
športni dan na daljavo. Vsi učenci so morali zbrati deset nalepk »High
five«, da so imeli športni dan opravljen. Nalepke so pobarvali,
fotografirali stran in jo poslali učiteljici Nataliji. Učiteljica si je
zabeležila, kdo od učencev je športni dan na daljavo opravil.
In kaj smo počeli? Učenci so morali opraviti deset aktivnosti:
1. Merjenje srčnega utripa v mirovanju, vstajanje, pospravljanje sobe.
2. Priprava zajtrka za vso družino, slika in ali zapis zajtrka = ogrevanje pred tekmo.
3. Umivanje obraza in zob = tek na 60 m.
4. Reševanje Kahoot kviza na temo atletskega ŠD = skok v daljino.
5. Ogled filma »I am Bolt« ali posnetkov, ki sta jih pripravila učitelja; učenci so zapisali
mnenje o filmu ali posnetku.
6. Opravili so pohod ali tek ali kolesarjenje; aktivnost je morala trajati najmanj 60 minut,
zapisati pa so morali tudi trajanje aktivnost in vrsto aktivnosti, ki so jo izvajali = tek na
300 oz. 1000 m.
7. Vaje atletske abecede (šola teka) in vaje za moč, ki so trajale vsaj 15 minut = suvanje
krogle oz. met vorteksa.
8. Merjenje srčnega utripa po obremenitvah in izračun maksimalnega srčnega utripa,
zapis opažanj.
9. Eno domače opravilo (pomivanje tal, pomivanje posode, sesanje …) in fotografija ali
zapis opravila.
10. Pomoč pri pripravi kosila = podelitev priznanj.
Športni dan je bil tako opravljen. Malce drugačen, a vseeno zabaven, saj je vključeval vse
družinske člane.
»Športnik ne more teči z denarjem v žepu. Teče lahko z upanjem v srcu in sanjami v glavi.« (Emil
Zatopek)
Natalija Rovan
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Igra zvezd – All Star Game
Igra zvezd oz. All Star Game je
košarkarska tekma, v kateri se pomerijo
najboljši košarkarji lige NBA. To ni samo
košarkarska tekma, temveč gre za pravi
dogodek, tridnevni festival košarke oz.
nastopov najboljših igralcev na svetu.
Vikend se vedno začne s predstavitvijo
novih članov hiše slavnih lige NBA,
nadaljuje se s tekmo znanih osebnosti ter obračunom med igralci z enoletnim in dvoletnim
stažem v ligi.
Tokratna igra zvezd je že 69. po vrsti. Začela 16. februarja v Chicagu, ki je takšno tekmo gostil
že tretjič. V Chicagu sicer domuje košarkarski klub Chicago Bulls.
Igralci so se pomerili v zabijanju, metanju
za tri točke in v izzivu spretnosti. Glavni
dogodek tridnevnega spektakla pa je bila
tekma zvezd. Košarkarji so bili razdeljeni
v 2 ekipi po pet igralcev plus menjave. Že
tretje leto zapored je potekala po sistemu
izbora dveh kapetanov, ki sta v spletnem
glasovanju prejela največ točk. To sta bila
LeBron James in Giannis Antetokounmpo.
Vsak od njiju je izbral svoje soigralce. Luko Dončića je kot tretjega po vrsti med člane začetne
peterke v ekipo povabil LeBron James.
Igra se je igrala do 157 točk. Zmagala je ekipa LeBrona
Jamesa, ki so jo sestavljali LeBron James, Anthony
Davis, Kawhi Leonard, ki je bil izbran za igralca tekme,
Luka Dončić in James Harden. Ekipo Giannisa pa so
sestavljali Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid,
Pascal Siakam, Kemba Walker in Trae Young.
Tekma je bila posvečena tragično umrli košarkarski
legendi Kobeju Bryantu. Imela je tudi dobrodelno noto, saj sta ekipi prisluženi denar podarili
izbranima ustanovama v Chicagu.
Naslednja Igra zvezd se bo začela v nedeljo, 14. februarja 2021.
Leon Drstvenšek in Lovro Fila, 8. a
24

Cajteng, 11. številka

2019/2020

MAREC IN APRIL

Tomos APN 4 in APN 6 (»štirka«)
V tej številki Cajtnga bova opisala moped slovenskega izvora Tomos APN 4 in APN 6. Za Tomosa
sva se odločila, ker sva oba ljubitelja motorjev in ker prihaja iz Slovenije.
Tomos je bila slovenska tovarna motornih koles s sedežem v Kopru. Tomosovi glavni izdelki so
bili mopedi, izdelovali pa so tudi izvenkrmne motorje za čolne, črpalke in stabilne motorje, ki
so jih vgrajevali v avtomobile Citroen. Tomosova najbolj znana mopeda sta bila APN 4 in njegov
naslednik APN 6.
Moped je kolo z motorjem, ime APN 4 pa pomeni, da je
moped imel štiri prestave in je iz skupine APN motorjev.
APN 4 so izdelovali od leta 1970 do 1984. Njegova
največja hitrost naj bi bila 48 km/h, seveda pa se je dosti
ljudi takrat odločilo za predelave. S predelanim izpuhom,
uplinjačem večjega motorja in vgrajeno peto prestavo so
štirke presegale tudi hitrost 75 km/h.
APN 6 so izdelovali od leta 1981 do 1987, v različnih
izvedbah pa so ga izdelovali do leta 2002. Razlika med
APN 4 in APN 6 je v obliki in materialu blatnikov, tanka
goriva in novejšega motorja. Zadnje izvedbe APN 6 so
imele vgrajene tudi smernike, števec hitrosti in
vzvratno ogledalo.
Mopedi so zelo vzdržljivi, saj se z njimi vozijo še danes, ko so že oldtajmerji in so stari tudi čez
40 let. Njihovo vzdrževanje pa postaja vedno dražje.
Tehnični podatki:
Maksimalna hitrost: 49 km/h
Prestave: nožne – 4
Prostornina motorja: 49 cm³
Moč motorja: 1,8 kW (2,5 PS) @ 5000/min-1
Masa: 55 kg (brez goriva)

Rožle Grubič, 6. b in Gal Resnik, 6. a
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Prestižni BMW – M8 Competition Gran Coupe
Podjetje BMW je svoj uspeh vedno gradilo
na dolgoročni viziji in odgovornem delu in
tako ustvarilo ekološki in trajnostni razvoj
prek niza vrednot, proizvodne odgovornosti
in jasne predanosti k ohranjanju virov kot
elementa svoje strategije.
V
preteklem
letu
je
podjetje
BMW nadaljevalo z intenzivno proizvodnjo
in trgu ponudilo številne nove in prenovljene modele, in sicer od BMW serije 1 do prestižne
osmice.
Ljubitelji znamke BMW že dolgo čakajo na naslednika priljubljene serije BMW 8. Zakaj se je
osmice prijela takšna popularnost, ni povsem jasno, očitno pa je, da si tudi dandanes kupci
želijo takšnega ultra-luksuznega Coupeja.
BMW M8 Competition Gran Coupe sodi med najbolj prestižne avtomobile znamke BMW. Je
osupljivo športno vozilo s štirimi vrati. Inženirsko znanje BMW M združuje z ekskluzivnostjo
luksuznega razreda BMW in prinaša izjemno izkušnjo vožnje s pridihom razkošja. Model ima
zapeljivo zmogljivost in je popolnost razkošja v avtomobilu.
Visokozmogljiv 8-valjni bencinski motor BMW TwinPower Turbo z delovno prostornino 4,4
litrov in 460 kW (625 KM) je najmočnejši od vseh motorjev v vozilih BMW standardne
proizvodnje. Opremljen je z dvema turbinskima polnilnikoma Twin Scroll, visokotlačnim
vbrizgavanjem goriva in sistemom Valvetronic, zato visokozmogljiva pogonska enota v BMW
M8 Competition Gran Coupé navduši tako na cesti kot na dirkališču: 750 Nm navora, pospešek
od 0 do 100 km/h v 3,2 sekunde in od 0 do 200 km/h v 11,0 sekundah.
Tudi takrat, ko miruje, ne pušča nobenega dvoma o tem, kakšno zmogljivost lahko razvije ta
izjemni avtomobil, saj ko ga vidiš, te enostavno navduši.

Miha Župevc in Žiga Čuber Potočnik, 6. b
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INTERVJU
Intervju z učiteljico Natalijo Salmič
Odločila sva se, da bova za to številko Cajtnga za intervju prosila učiteljico Natalijo Salmič, ki
nas poučuje gospodinjstvo in biologijo ter vodi našo šolsko prehrano. Pristala je, da nama bo
zaupala nekaj o sebi in tako sva izvedela veliko zanimivosti o njej.
Kako dolgo že učite?
Na naši šoli učim že 12 let, pred tem pa sem več let
poučevala na nekaj drugih novomeških šolah: OŠ
Grm, OŠ Šmihel in OŠ Stopiče.
Kako se počutite na naši šoli?
Počutim se zelo prijetno. Všeč mi je, ker smo majhna
šola, da se vsi med seboj poznamo in si vedno
pomagamo, smo si v oporo in pomoč.
Kateri je bil vaš najljubši predmet, ko ste sami sedeli v šolskih klopeh?
Moj najljubši predmet je bila kemija.
Zakaj ste se odločili za poklic učiteljice?
Pravzaprav me je za ta poklic navdušila učiteljica za biologijo v srednji šoli. Učiteljica nam je
znala biologijo predstaviti kot čudovit predmet, v katerem raziskuješ, eksperimentiraš, se
ukvarjaš z naravo, skratka bila je super učiteljica s pozitivno energijo.
Ste želeli postati učiteljica že v mladosti ali je želja prišla kasneje?
Želja po pedagoškem delu je prišla naključno, tekom študija. Sprva sem želela delati v
laboratoriju, v raziskovalnih vodah, vendar je splet okoliščin med študijem pripeljal do tega,
da sem se odločila za pedagoško smer in mi ni žal.
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Kakšno se vam zdi delo z učenci?
Večino časa uživam v poučevanju vas učencev, saj je poučevanje nekaj plemenitega,
zahtevnega, odgovornega in hkrati zabavnega. Noben dan ni enak prejšnjemu, poklic je
dinamičen, pester, nepredvidljiv. Ne predstavljam si, da bi delala nekje sama v pisarni, za
računalnikom. Uživam v svojem delu, z ljudmi.
Kako sestavljate jedilnik za vsak teden?
Sestavljanje jedilnika ni ravno enostavno opravilo. Nikoli ni mogoče sestaviti jedilnika, s
katerim bo zadovoljno npr. 300 ljudi. Trudim se, da si jedilniki niso podobni, da vključujem
veliko različnih jedi, včasih vključim kakšno novo jed. Upoštevam prehranske smernice in
načela, da dobite polnovredne obroke in da so okusni. Upam, da so vam moji jedilniki všeč.
Mislite, da bi lahko učenci predlagali jedilnik, bi se s tem strinjali?
Seveda je dobrodošlo, da se v jedilnike vključujete tudi učenci. Vsako leto, vsaj nekajkrat med
šolskim letom, upoštevam želje učencev različnih razredov, upoštevajoč prehranske smernice,
mimo katerih žal ne moremo. Žal pa ne moremo uresničiti vseh želja učencev. Npr. ocvrtih jedi
v šoli ne pripravljamo, rano tako ne kebabov, pic, ocvrtega krompirčka …
Vam je težje učiti na dveh šolah, kot pa na eni?
Delo na dveh šolah mi predstavlja nov izziv, vendar ni hudega. Zelo hitro sem sem privadila na
tak način dela.
Kaj najraje počnete v prostem času?
V prostem času najraje kolesarim, grem na dolg sprehod ali pa preberem kakšno dobro knjigo.

Gašper Colarič in Anej Gorenc, 8. a
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ŽIVAL MESECA
Labod
Opis
Labod je ogromen ptič. Samo njegov trup je dolg
okoli 80 cm, skupaj z vratom pa labod meri od 140
do 160 cm, razpon njegovih peruti pa od 200 do
240 cm. Ima belo perje. Njegov kljun je oranžen s
črno bazo, ima tudi črne noge. Glavo ima na zelo
dolgem vratu, ki ga med plavanjem drži navpično
ali pa v oblike črke S. labod se prehranjuje z
rastlinsko hrano. V vodi je ta veličasten ptič zelo eleganten, na kopnem pa neroden in
nebogljen. Labodi so rastlinojedi in živijo ob z rastlinjem bogatih sladkih vodah po vsem svetu,
razen Afrike. Včasih se zadržujejo tudi ob morju, še zlasti na plitvinah, kjer lažje dosežejo
hrano. Sodijo v rod velikih vodnih ptic iz družine plovcev, ki vključuje tudi gosi in race.

Gnezdenje
Labodje gnezdo je skrbno pripravljeno iz okoliškega
rastlinja in obloženo s perjem. Izvaljenih 5 do
7 jajc samica večinoma vali od 34 do 38 dni. Puhasti
sivkasti mladiči gredo v vodo takoj, ko zapustijo varno
lupino, in so v prvih mesecih življenja zelo lahek plen
za ptice ujede ali pa večje ribe. Med odraščanjem so
pod skrbnim nadzorom eh staršev, od katerih se
oddaljijo kvečjemu za meter ali dva, pa še to za zelo
kratek čas.

Zanimivosti
•
•
•
•
•

Labodi so živi zaščitni znak Bleda.
Odrasli labodi so poraščeni s snežno belim perjem, mladiči pa so umazano rjave barve.
Čez zimo se najraje odpravijo na slovensko obalo.
V Sloveniji vsako leto prezimi več kot 1500 labodov.
Labodi si poiščejo partnerja za vse življenje, čeprav se občasno pojavi tudi »ločitev«, ki je
običajno posledica neuspešnega gnezdenja.

Hana Grubič in Iza Bahčič, 6. a
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KNJIGA MESECA
Anna Sewel: Črni lepotec
To je zgodba o konju, ki jo pripoveduje junak sam. Črni
lepotec je ostareli žrebec, ki se na stara leta spominja
različnih prigod iz svojega burnega življenja. Potem ko je na
kmetiji na podeželju preživel srečno otroštvo, je hudo zbolel,
kasneje pa je preživel požar, ki je nekega dne zajel
konjušnico. Toda Črnega lepotca so čakale še hujše
preizkušnje. Za nove lastnike je moral opravljati razna
težavna dela, nazadnje pa je pristal celo v Londonu, kjer je
vozil kočijo.
Knjigo bi priporočali vsem tistim, ki radi berete zgodbe o
živalih, predvsem konjih. Primerna je predvsem za učence od
4. do 7. razreda.

Anna Sewell je angleška pisateljica, ki se je rodila 30. marca
1820 v Great Yarmouth, v Anglji. Leta 1824 si je Anna huje
poškodovala oba gležnja. Do konca življenja je imela težave,
saj ni mogla hoditi in stati. Najbolj znana je po svojem romanu
Črni lepotec, enem izmed najbolj prodajanih mladinskih
romanov vseh časov. Roman je nastajal v zadnjih letih
avtoričinega življenja, ko je bila povečini doma zaradi
zdravstvenih težav. Umrla je 25. aprila 1878. 30. marca smo
obeležili 100-letnico njenega rojstva.

Zanimivosti
• Avtoričin namen sprva ni bil napisati roman za mladino, temveč napisati roman, ki
spodbuja prijaznost, spoštljivost in razumevanje lepega ravnanja do konjev.
• Kot posledica avtoričinega neposrednega prikaza grdega
ravnanja s konji, se ni izboljšalo le življenje vprežnih konj,
temveč tudi življenje vseh drugih delovnih živali.
• Zgodba je doživela več filmskih in gledaliških uprizoritev,
upodobili pa so jo tudi v risanki.
Zoja Požeg Dular, 6. b in Lea Lebar, 7. a
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FILM MESECA
Mia in beli lev
Desetletni Mii se življenje obrne na glavo, ko se z družino iz
Londona preseli v Afriko, kjer družina upravlja kmetijo z levi. Ko
pride na svet mali beli lev Charlie, je Mia spet srečna in z njim
vzpostavi posebno vez. Čez tri leta Miino življenje znova
pretrese nepričakovana novica, saj odkrije, da njen oče prikriva
skrivnost. Ker se boji, da je Charlie v nevarnosti, se odloči, da z
njim pobegne. Dva prijatelja se tako odpravita na nepozabno
potovanje po južnoafriški savani, kjer iščeta kraj, kjer bi Charlie
znova lahko svobodno živel.

Žanr: drama/pustolovski film
Trajanje: 1 h 39 min
Leto izida: 2018
Država: Francija, Južna Afrika, Nemčija
Jezik: angleščina
Igrajo: Melanie Laurent, Langley Kirkwood, Daniah De
Villiers, Ryan Mac Lennan …
Režija: Gilles de Maistre
Scenarij: Prune de Mistre in William Davies

Zanimivosti o filmu:
• Film so snemali tri leta, v tem času pa bomo spremljali odraščanje tako Mie kot tudi
belega leva.
• Strokovnjak za leve Kevin Richardson, znan tudi kot levji šepetalec, je nadzoroval
celotno produkcijo filma ter vse medsebojne odnose med levi in otroci, in tako vsem
zagotovil varnost.
• Po produkciji filma šest levov še vedno živi skupaj na posestvu, ki je v lasati Kevina
Richardsona, zahvaljujoč skladu, ki ga je ustanovila produkcijska ekipa.
• Samo tri osebe so lahko bile v stiku z levi – Deniah De Villiers (ki je igrala Mio), Ryan
Mac Lennan (ki je zaigral Miinega brata) in Kevin Richardson.
Zoja Požeg Dular, 6. b in Lea Lebar, 7. a
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OSEBNOST MESECA
Dwayne Johnson – The Rock
Življenje
Dwayne Douglas Johnson, znan tudi kot The Rock (v
prevodu Skala), je ameriški filmski in televizijski igralec, ki
se je rodil 2. maja leta 1972 v Haywardu v Kaliforniji. Izhaja
iz družine rokoborcev in med odraščanjem je s starši veliko
potoval in opazoval očeta, ki je bil profesionalni rokoborec.
Dwayne je med šolanjem treniral nogomet in bil pri tem
tudi zelo uspešen. Zaradi poškodbe hrbta je leta 1995
opustil nogometno kariero in se za nekaj časa profesionalno
posvetil rokoborbi iz katere izhaja tudi njegov vzdevek.
Svojo rokoborsko slavo je prelil v filmsko in postal igralec.
Ima 3 otroke. Z nekadanjo ženo Dany Garcia imata hčerko Simone Alexandro Johnson, s
sedanjo ženo Lauren Hashian pa še dve hčerki, Tiano Gio Johnson in Jasmine Johnson. Dwayne
ima od leta 2014 ranč v jugozahodnem delu Floride, pa tudi v hišo Los Angelesu v Kaliforniji in
kmetijo v Virginiji. Visok je skoraj dva metra in tehta 118 kg.

Igralska kariera
Zvezda rokoborbe v ligi WWF, ki slovi po vnaprej odločenih in
režiranih spopadih, je v filmskem svetu zaslovel predvsem v
franšiznih filmih Hitri in drzni, bil je postaven reševalec v filmski
različici Obalne straže, naslednja franšiza, v kateri nastopa, pa
je Jumanji, v kateri je prvič nastopil leta 2017, naslednji film pa
je v kinematografe prišel letos. Poleg omenjenih je Dwayne
Johnson zaigral še v celem kupu drugih filmskih uspešnic in je po podatkih revije Forbes že več
let velja za najbolje plačanega igralca.

Zanimivosti
•

•
•

Leta 2003 je svoje oboževalce šokiral z ogromnim tatujem, ki prekriva večino njegovega
prsnega koša in ramen. Gre za tradicionalni Samoanski tatoo za moške – Dwayne namreč
po materini strani izhaja iz Samoe.
Prvič se je kot igralec preizkusil v vlogi svojega očeta, Rockyja Johnsona v seriji Oh, ta
sedemdeseta.
Boji se pajkov.
Iza Bahčič in Hana Grubič, 6. a
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SVET VIDEOIGRIC
Mario Kart
Mario Kart je serija dirkalnih video
iger v slogu kart, ki jih je Nintendo
razvil in objavil kot predvajanje iz
svoje blagovne znamke Super
Mario. Prvi v nizu, Super Mario
Kart, je bil leta 1992 predstavljen v
sistemu zabave Super Nintendo, ki
je doživel kritičen in komercialni
uspeh. S šestimi igrami Mario Kart,
izdanimi na domačih konzolah,
tremi na prenosnih ročnih
konzolah, štirimi arkadnimi igrami, ki so jih skupaj razvili z Namco in eno za mobilne telefone,
serija Mario Kart vključuje skupno štirinajst vnosov. Zadnja igra v glavni seriji Mario Kart Tour
je bila objavljena na iOS in Android septembra 2019. Serija je do danes prodala več kot 100
milijonov izvodov po vsem svetu.
Prvi naslov v seriji Mario Kart, Super Mario Kart, je izšel za sistem zabave Super Nintendo leta
1992. Razvoj prve igre je nadzoroval Shigeru Miyamoto, japonski oblikovalec video iger, ki je
ustvaril originalni Super Mario Bros., pa tudi številne druge uspešne igre za Nintendo. Darran
Jones iz podjetja NowGamer pravi, da je bil prvotni uspeh Super Mario Kart rezultat vključitve
likov, ki so jih prej videli v igrah Mario Bros., hkrati pa je bil tudi nov tip dirkalnih iger.
V seriji Mario Kart igralci tekmujejo na dirkah kartinga in nadzorujejo enega od likov, običajno
iz franšize Mario. V vsaki dirki se lahko poteguje do dvanajst znakov; natančno število se med
igrami razlikuje.
Ena od značilnosti serije je uporaba različnih elementov za napajanje, ki jih dobimo z vožnjo v
predmete, postavljene na progi. Ti dodatki vključujejo gobe, da igralcem pospešijo hitrost,
Koopa školjke, ki jih je treba metati na nasprotnike, bananine olupke in ponarejene škatle s
predmeti, ki jih je na tečaju mogoče postaviti kot nevarnost. Na vrsto orožja, ki ga prejme iz
predmeta, vpliva trenutni položaj igralca na dirki. Na primer, igralci, ki zaostajajo daleč, lahko
prejmejo močnejše predmete, na primer Bullet Bills, ki dajo igralcu večje hitrost glede na
mesto igralca, vodja pa lahko prejme le majhne obrambne predmete, kot so školjke ali banane.
Ta igralni mehanizem z gumijastim pasom omogoča drugim igralcem ali računalnikom realno
priložnost, da dohitijo vodilnega igralca. Med dirko lahko izvajajo tudi tehniko vožnje, kot so
raketi, drsenje in mini turbo.
Ko je serija napredovala, je vsak nov obrok uvedel nove igralne elemente, kot so nova vezja,
predmeti, načini in igralni liki.
Alen Novak in Žan Zakšek, 7. a
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POTUJEMO
Islandija
V tej številki vam bomo predstavile Islandijo. Potovanje na Islandijo je potovanje v svet bučečih
slapov, prostranih pustinj, mogočnih ledenikov, tlečih ognjenikov, brizgajočih gejzirjev in
pomirjajočih termalnih bazenov. To je otoška država v severnem Atlantskem oceanu, med
Grenlandijo in Veliko Britanijo, severozahodno od Ferskih otokov. Nastanek Islandije je
posledica razmikanja tektonskih plošč. Islandija je
bližje celinski Evropi kot Severni Ameriki, zato je otok
zaradi zgodovinskih, političnih, kulturnih in praktičnih
razlogov vključen v Evropo.
Njeno glavno mesto je Reykjavík. Državljani govorijo
islandščino. Je 18. največji otok na svetu in drugi
največji otok v Evropi za Veliko Britanijo. V smeri JZ–
SV poteka prek Islandije niz razpok, ob katerih so
številni ognjeniški
stožci in lavni tokovi. Na Islandiji je tudi pet ledenikov.
Največji se imenuje Vatnajökull in pokriva okrog 8300 km²,
kar je celo več kot vsi ostali ledeniki v Evropi. Najdaljša reka
je Þjórsá. Za otok so značilni tudi številni slapovi,
najmogočnejši po količini pretoka je Dettifoss in je visok
44 m. Na Islandiji se nahaja več kot 100 vulkanov, med
katerimi jih je več kot 25 bruhalo v novejši zgodovini; med
najopaznejšimi so Hekla, Eldgjá, Askja, Grímsvötn, Krafla,
Katla in drugi. Izbruhi se pojavljajo približno vsakih 5−10 let.
Vulkanizem povzroča tudi širitev Islandije, saj so najmlajši deli mlajši od 700 tisoč let.
Islandija je znana tudi po vročih točkah, gejzirjih, in izvirih vroče vode, ki jih je kar 800. Z
geotermalno energijo ogrevajo kar 87 % stanovanj v državi, ogrevajo tudi nekatere pločnike in
ceste, toplo vodo uporabljajo za ogrevanje rastlinjakov in turistična kopališča ter številne
bazene, ki so v vsaki vasi na Islandiji.
Naj za konec izpostavimo še nekaj zanimivosti: ime
otoka izhaja iz islandske besede, ki je zložena iz
besed is v pomenu led in land v pomenu dežela. Na
Islandiji tudi ne prestavljajo ur na poletni oz. zimski
čas, riganje v družbi pa se pri njih ne smatra za
nekulturno.

Eva Sluga, Živa Ribič Vene, 6. b in Maša Vasiljević, 7. a
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RAZMIŠLJAMO
Korona virus
Le kaj bi bilo bolj aktualnega za našo tokratno
rubriko Razmišljamo kot korona virus? Njegovo
ime izhaja iz besede corona, ki v latinščini pomeni
krona, izbrali pa so ga zaradi videza virusa pod
mikroskopom, saj ima obliko krone.
Uradno ime bolezni je SARS-CoV-2, virus COVID19. korona virus je sicer med nami prisoten že
dolgo v različnih oblikah, zato tokratno obliko
imenujemo tudi novi korona virus, saj ga do sedaj
še ni bilo v tako hudi obliki.

Korona virus pod mikroskopom

Vse se je začelo 31. decembra 2019, ko je WHO (World Health Organization oz. Svetovna
zdravstvena organizacija) iz Wuhana na Kitajskem prejela prve informacije o tedaj še
neznanem virusu, ki stoji za številnimi primeri pljučnice.
Kar se je začelo kot epidemija, je zdaj resnično postalo svetovna pandemija. 11. marca 2020 je
namreč WHO izbruh Covida-19 uradno razglasila za pandemijo.
Bolezen je odkrita že v več kot 150 državah, najbolj razširjene izbruhe beležijo Kitajska, Italija,
Iran in Španija.
Virus se prenaša kapljično. Za prenos je potreben tesnejši stik z okuženim na razdalji 1,5 metra.
Po nekaterih podatkih se lahko okužimo tudi brez stika z okuženim, ker lahko kapljice v zraku
ostanejo še nekaj časa.
Preventivni ukrepi proti korona virusu:
• izogibamo se stikom z ljudmi;
• ne dotikamo se oči, ust, nosu;
• ostajamo doma, da pomagamo sebi n drugim (šole so z razlogom zaprte, to niso
»počitnice«);
• ne dotikamo se gladkih materialov na javnih površinah (kovina, plastika, karton …) oz.
si takoj umijemo roke;
• upoštevamo pravila higiene kašljanja;
• pogosto si umivamo roke z vodo in milom, po potrebi tudi razkužimo, vsebnost etanola
v razkužilu naj bo najmanj 60 %.
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Zelo pomembno je, da delujemo preventivno, za skupno dobro, saj mladi res nismo močno
ogroženi, vseeno pa smo lahko prenašalci in virus prenesemo na starejšo skupino ljudi, kjer pa
se vedno ne konča dobro.
Lahko si okužen že dva dni pred pojavom prvih znakov bolezni. Najpogostejši simptomi:
• slabo počutje,
• utrujenost,
• nahod,
• povišana temperatura,
• kašelj,
• pri težjih oblikah tudi občutek pomanjkanja zraka in
• pljučnica.
Pri nekateri ljudeh, okuženih z virusom, bolezen sploh ne kaže znakov. Ti so sicer podobni
ostalim simptomom akutnih okužb, kot je npr. gripa, zato bolezni ne moremo določiti le po
njenem razvoju in bolnikovih težavah. Opraviti moramo posebno testiranje.
Zdravila zaenkrat še ni, zdravimo lahko le simptome. Prav tako ni natančne inkubacijske dobe,
po navadi je med 2 in 12 dnevi, vendar ne daljša od 14 dni. Pri blagem poteku okužbe s Covid19 se lahko ljudje pozdravimo v enem ali dveh tednih. Ob resnem poteku pa lahko zdravljenje
traja tudi od 4 do 6 tednov.
Smrtnost zaradi novega virusa je med 2 % in 4 %, najbolj ogroženi so ljudje, starejši od 80 let
oz. ljudje s slabim imunskim sistemom ali pridruženimi srčno-žilnimi in drugimi kroničnimi
boleznimi. Verjetno za smrt pri človeku, ki se okuži s korona virusom in ima pridružene srčnožilne bolezni, je npr. kar 10,5 %, če pa človek nima predhodnih bolezenskih stanj, pa je ta
odstotek precej nižji, zgolj 0,9 %. Poleg srčno-žilnih bolezni težavo predstavljajo še npr.
sladkorna bolezen, kronične bolezni dihal, povišan krvni tlak ter rakava obolenja.

Lepo se imejte in ostanite zdravi.
Ana Sluga in Jasmina Hotić, 9.a
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LIKOVNI KOTIČEK
Likovno ustvarjanje iz naravnih materialov v 2.
razredu

Jakob Župevc, 2. a
Patrik Potočnik, 2. a

Zara Povhe, 2. a

Marcel Potočnik, 2. a

Alex Erkić, 2. a

Mitja Mlakar, 2. a
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Apolonija Germ, 2. a

Pinija Ljubi, 2. a

Maj Požeg Dular, 2. a

Natalija Levičar, 2. a

Laura Fila, 2. a
Zoja Arenšek, 2. a
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Leana Kunej, 2. a

Tia Tršelič, 2. a

Leja Glas, 2. a

Brina Omerzel, 2. a
Jaka Milar, 2. a
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Sara Hočevar, 2. a

Gašper Mozer, 2. a

Mišel Vodopivc, 2. a

Ula Belinc, 2. a

Ida Sluga, 2. a

Neja Dular, 2. a

Adeja Shurdhaj, 2. a
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Metulji upanja v 3. razredu

Nika Zakšek, 3. a

Nikita Cvirn, 3. a

Žana Zupančič Jevšnik, 3. a

Alexei Gabrič Vintar, 3. a

Tilen Resnik, 3. a

Žan Zupančič Jevšnik, 3. a

Jakob Ferlan, 3. a
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Mark Bohorč, 3. a

Zoja Moškon, 3. a

Andraž Povhe, 3. a

Zoja Moškon, 3. a
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LITERARNI KOTIČEK
Pravljice drugošolcev
Moja pravljica
Nekoč pred davnimi časi je živel škorpijon, ki je znal leteti. Letel je visoko pod oblaki in jih
rezal na različne oblike. Te različne oblike oblakov so razveseljevale otroke. Škorpijon je
imel tudi dvanajst strupnikov in v vsakem izmed njih je bil različen strup. Strup je škorpijon
dobival iz oblakov.
Nekega dne je kralj poslal svoje pomočnike, da so ukradli škorpijona. Tega dne se je
namreč kraljici rodil princ in kralj mu je želel škorpijona podariti. Škorpijonu so zaprli
strupnike, zdaj tudi ni več mogel rezati oblakov in črpati strupa. Vsi otroci so bili žalostni
in so jokali. Eden izmed otrok se je odločil, da dobi škorpijona nazaj. Šel je k dobri vili in jo
prosil za čarobno palčko. S čarobno palčko je lahko postal neviden. Tako se je pritihotapil
v kraljev grad in vzel škorpijona. Škorpijona je s pomočjo čarobne palčke spremenil v
nevidnega in ga izpustil nazaj v oblake.
Nihče več ga ni nadlegoval in je srečno živel do konca svojih dni.
Jakob Župevc, 2. a

Trije bratje in kraljica
Nekoč pred davnimi časi so živeli trije bratje. Zelo so ljubili princeso, zato so odšli k njej,
vendar je princesa zbolela. Vsi so se potegovali za njo.
Vsi trije so imeli mucice, ki so bile čarobne in zelo prijazne. Vsem bratom so dale tisto, kar
so zahtevali. Prvemu čudežno limono, drugemu čudežno preprogo, tretjemu pa čudežen
mlinček za kavico.
Prvi brat je princesko odpeljal s čudežno preprogo, da bi se naužila svežega zraka. Drugi ji
je z mlinčkom zmlel kavico, da bi spila kavico, vendar ji je bilo še bolj slabo. Tretji brat pa
je rekel limoni: »Limona, limona, hitro, hitro, ožemi se, da moja ženica ozdravela bo.« In
princeska je popila zelo kisel sok, da bi ozdravela in je ozdravela.
Potem se je slišal glasen vzklik princese, dvignila se je v zrak in potem se je vse umirilo.
Princesa se je odločila, da se bo poročila s tretjim bratom. Na poroki je bilo veliko cvetja.
Živela sta srečno do konca svojih dni.
Ula Belinc, 2. a
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Piškotek
Nekoč je bila za devetimi gorami dežela iz sladkarij. V njej je živel najmlajši piškotek. Vsi so
se mu smejali, ker je bil tako majhen. Da bi bil večji, si je dal na noge sladkarije, ki so se
takoj zmečkale. Potem si je naredil hodulje iz sladkarij. Ampak niso bile dovolj trdne.
Nato je odšel v šolo. Enemu piškotku so padli ključi v kanal. Piškotek je šel v klet, plezal po
škatlah in šel v zračni kanal. Prišel je do ključev in jih prinesel ven. Ključe je dal piškotku, ki
jih je izgubil. Takrat je spoznal, da je vseeno, ali si majhen ali velik, še vedno si lahko
uporaben. Nihče ga ni več zafrkaval.
Pinija Ljubi, 2. a

Pravljica o zlati pomaranči
Pred davnimi časi so živeli trije sinovi. Mama je vsakemu sinu dala po tri pomaranče in jim
naročila: »Pojdite v grad in pomaranče zamenjajte za cekine.«
Prvemu sinu ni uspelo, ker se je ustrašil velikana. Prav tako ni uspelo drugemu sinu, ker se
je tudi ustrašil velikana. Tretji sin pa je prišel do gradu in ga je velikan vrgel v jamo. Ostal
je v jami. Neke noči ko pa je bila polna luna, je z neba priletela zlata pomaranča in so se
prikazala vrata. Sin je položil zlato pomarančo v ključavnico in vrata so se odprla. Vodila so
v grad. Tam je spoznal princeso in se takoj zaljubil vanjo, princesa se je tudi takoj zaljubila
vanj.
Kralj mu je rekel, če želi ostati na gradu in se poročiti s princeso in dobiti vrečo zlata, naj
mu prinese mlinček, ki melje zlato, kaktus, ki rodi pomaranče in veliko pomarančo, ki je
večja od gradu.
Prvi dan je sin prosil zlato pomarančo naj mu prinese mlinček, ki melje zlato, in zlata
pomaranča mu je željo izpolnila. Drugi dan je prosil zlato pomarančo, da mu prinese
kaktus, ki rodi pomaranče, in mu ga je prinesla. Tretji dan pa mu je zlata pomaranča
prinesla pomarančo, večjo od gradu.
Ker je izpolnil kralju vse tri želje, je lahko ostal na gradu in dobil veliko vrečo zlata. Zlato je
poslal domov mami, on pa se je poročil s princeso in živela sta srečno do konca svojih dni.
Maj Požeg Dular, 2. a
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Poustvarjanje ob zgodbi Moj dežnik je lahko balon
Tretješolci so spoznali zgodbo Ele Peroci Moj dežnik je lahko balon. Po branju so se preizkusili
v pisanju svojih zgodb, v katerih so se prepustili domišljiji in napisali, kam bi poleteli, če bi tudi
njihov dežnik lahko letel.

Moj dežnik je lahko balon
Nekoč je živel Jakob.
Padal je dež in s svojo bradato agamo je šel ven. Pihalo je in vzletel je. Potem je pristal na
neznani daljavi. Videl je, da je med spanjem potoval v čas. Bil je v Patagoniji med
koritozavri. Začeli so teči, vedel je, da se bliža nevarnost. In res, iz gozda je prilomastil
daspletozaver. Jakob je skočil na mladega koritozavra, daspletozaver pa je ujel zadnjega
koritozavra. Potem je Jakob na skrivaj skočil na daspletozavrov hrbet. Hotel ga je zajahati,
a ga je dežnik odnesel. Spustil se je in padel na pterozavra. Ta ga je odnesel nazaj domov.
Bradato agamo je odložil v terarij in šel počivat po napornem dnevu.
Jakob Ferlan, 3. a

Moj dežnik je lahko balon
Če bi bil moj dežnik balon, bi me odpeljal v deželo čarovnije. Tam bi videla svoje prijatelje.
Skupaj bi čarali, se sankali po sladoledu, kepali bi se s čokolado in leteli. Ta dežela bi se
imenovala Dežela sladkarij. Dežnik bi me potem odpeljal v deželo, kjer bi deževala hrana.
Spet bi videla svoje prijatelje. Naredili bi si hiške iz sladkarij. V eni hiški bi bil frizerski salon,
v drugi pa gostilna.
Zoja Moškon, 3. a

Pisateljica Ela Peroci
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Prazniki v 4. razredu
Ker smo letošnje velikonočne praznike zaradi koronavirusa preživeli malo drugače, kot jih
običajno, so četrtošolci v svojih besedilih pripovedovali o svojem velikonočnem vikendu.

Moji prazniki
Danes bom opisal, kako sem preživel velikonočne praznike. Nekaj časa nazaj se je pojavil
virus, zato smo vsi morali ostati doma, saj bi se lahko okužili. Vsi smo zato raje ostali doma.
Ko je prišel veliki ponedeljek, je bila velika noč in moj dedi je imel rojstni dan. Babi je za
dedija spekla tudi torto, za veliko noč pa potratno potico. Vse je bilo slastno. Do konca smo
pojedli šele drugi dan. Z mami sva tudi barvala jajčke in delala zajčke. Jajčke sva dala v
vodo, zraven pa olupke od čebule. Ko se je zelo prekuhalo, sva dala jajčke ven iz vode in
jajčki so bili obarvani. Zajčke pa sva naredila iz papirja. Popoldan sva z mami odšla peš na
Sremič. Pot je bila malo strma, a vseeno sva prišla na vrh. Videla sva grad Rajhenburg in
eno podrto hišo. Ko sva prišla na vrh, sva se usedla pred cerkvijo in pojedla jabolko. Nato
sva se odpravila nazaj do avta. Ko sva prišla domov, naju je bila Nika zelo vesela.
Tim Požun, 4. a
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Moji prazniki
Letošnji velikonočni prazniki so se začeli precej drugače kot sicer, saj nas je zaznamovalo
virusno obolenje koronavirusa, ki nas je prikovalo na dom oziroma bližino doma, ter nas
obenem oddaljilo od šole, prijateljev ter svojcev.
Seveda smo se ob epidemiji virusa začeli šolati od doma na daljavo, kar nam je sprva bilo
nekoliko težje, sedaj pa sem se že kolikor toliko navadil. Šolanje doma ni tako težko, kot
sem sprva mislil, saj je zelo podobno kot v šoli, samo da naloge naredim doma in imam
mogoče tudi malo več prostega časa. Na veliki petek pa me je učiteljica še posebej
razveselila, saj se je odločila, da bomo imeli naravoslovni dan o Beli krajini, zato ni bilo
nalog. Zjutraj sem najprej naredil od trideset do štirideset trebušnjakov, sklec ter počepov,
da sem se malo razmigal in ogrel mišice ter telo in pripravil možgane na delo. Nato sem si
pogledal predstavitev o Beli Krajini, ki jo je pripravila učiteljica. Na Youtube-u sem si
pogledal še video posnetke, kako z voskom izdelujejo belokranjske pisanice. Na
velikonočno soboto pa sva se s sestro po hiši igrala in iskala skrite pirhe, barvali smo jajca,
lepili sličice na pisanice, kuhali šunko, pekli potico ter pripravljali ostale dobrote, značilne
za praznovanje velike noči.
Kljub temu pa je bilo to praznovanje nekoliko drugačno. Letos nismo pripravili košaric in
odšli na žegnanje dobrot v cerkev, kot vsako leto, ampak smo ostali doma in blagoslov
dobrot spremljali po televizijskem programu. Bilo je zanimivo, vendar drugače. To je imelo
svoje prednosti in neko posebnost, vendar upam, da se ne bo nikoli več ponovilo, saj sem
rad med ljudmi in prijatelji. Ker smo morali ostati doma, saj je zelo pomembno, da smo
ostali zdravi, me je med prazniki razveseljevala naša psička Bela, ki je pred tremi tedni
skotila osem mladičkov. V teh prazničnih sončnih dneh sem bil zelo rad zunaj, kjer sem
spustil psa in se poigral z našimi malimi kužki ter jih opazoval, kako se igrajo in jih seveda
tudi malo pocrkljal. Sedaj že vsi gledajo in hodijo, nekateri pa tudi že veselo opazujejo
dogajanje okoli sebe, saj prvič vidijo v novi svet. Ker že radi sami poskusijo kakšen košček
hrane, jih je veselje opazovati. Med prazniki sem veliko časa posvečal tudi športu, igral
sem nogomet, košarko, se vozil s kolesom.
Minuli prazniki mi bojo ostali v spominu, saj so bili drugačni kot sicer. Ker pa že zelo
pogrešam svoje prijatelje, sorodnike, po malem pa tudi šolo in učitelje, si želim, da bi bilo
epidemije kmalu konec, da se bomo vsi vrnili nazaj v šolo zdravi in srečni ter polni nekih
novih spoznanj in doživetij.
Kristjan Kostevc, 4. a
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Moji prazniki
Letos smo praznike praznovali doma. V petek smo se že začeli pripravljati na praznovanje.
Najprej smo za potico zmleli orehe. Za kruh smo pripravili belo moko, kvas in mleko. Pri
gnetenju testa smo si pomagali z ročnim mešalnikom. Preden je šel kruh v pečico, je bil
premazan z jajcem. Skuhali smo čebulne olupke, da so se do jutra ohladili. V soboto je šel
najprej na štedilnik lonec, v katerem se je kuhalo meso. Pripravili smo nadev za potico.
Potem smo pripravili testo za potico. Testo smo valjali, ga premazali z nadevom, zvijali,
pustili vzhajati in ga na koncu spekli. Ko je potica vzhajala, sva z mamico pripravili jajčka.
Jaz sem šla na vrt poiskati deteljico in regrat. Na jajčka sva dali deteljico in regrat in ju zavili
v hlačne nogavice. Kuhali smo jih v čebulnih olupkih osem minut. Po kosilu je bilo potrebno
samo še do konca pospraviti.
Ob treh popoldan smo se zbrali pred televizijo, kajti tokrat je bil blagoslov jedil kar preko
TV-prenosa. Proti večeru sva si z mamico podajali frizbi ali igrali badminton. V nedeljo je
bil velikonočni zajtrk ob 8.30. Mašo smo gledali preko TV- prenosa iz Maribora. Potem smo
odšli na sprehod. Na sprehodu sem srečala Emo. Po sprehodu smo imeli kosilo. Po kosilu
so se Miha, Jernej in ati odšli peljat z motorjem, medtem je mami brala knjigo, jaz pa sem
igrala na klavir. Zvečer sva si z mamico spet podajali frizbi. Ati je odšel v službo, ostali smo
odšli spat.
Mojca Rostohar, 4. a

Moji prazniki
Letos se moji velikonočni prazniki razlikujejo od prejšnjih. Vsako leto smo povabili mojo
teto Mojco z družino in z njimi preživeli čudovite praznike. Letos pa smo jih preživeli sami
v krogu najožje družine. Pripravili smo tradicionalno pojedino. Okrasili smo stanovanje z
okraski v velikonočnem duhu. Kupili smo tudi čokoladna jajca. Vsi skupaj smo bili za mizo
in pohvalili meso. V mislih smo bili z ljudmi, ki nimajo veliko dobrot in so revni. Moja mami
in babi sta spekli kruh in potico. Ati in bratec sta barvala jajca. Jaz sem naribal hren. V času
teh praznikov je bilo toplo, sončno vreme, zato smo veliko časa preživeli zunaj. Imeli smo
se zelo lepo. Vesel sem, da tudi učiteljica ni dala obveznosti za šolo, ker sem si zato lahko
nabral novih moči. Zelo rad preživljam prosti čas zunaj in pomagam pri obveznostih,
povezanih z delom na prostem. Kar pomeni, da tudi med prazniki moramo poskrbeti za
hrano za živali in jim vsakodnevno zamenjati vodo. Vesel sem, da imam družino, s katero
se zelo lepo razumem in imamo veliko skupnih lastnosti.
Filip Kelher, 4. a
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Moji prazniki
Letošnji velikonočno prazniki so bili malo drugačni, saj sem bil z družino vse dni doma.
Super je bilo to, da je bilo sončno in toplo vreme. Tako sem bil skoraj ves čas zunaj.
V petek zjutraj sva izdelala z mamico vsak svojega zajca ter napisal sem velikonočno voščilo
za razredničarko Anjo. Popoldne sva z mamico šla na sprehod skozi gozd na travnik, kjer
so bile ovčke in je bil sončni zahod. Nekatere ovčke so bile majhne, črno bele barve. Potem
sva z mamico šla proti domu. Na velikonočno soboto sem mamici pomagal barvati pirhe.
Jajčka sem zavil skupaj z listom od rastline v nogavico ter jih dal kuhati v vodo. Voda je bila
polna čebulnih olupkov. Ko so bili jajčki kuhani, sem jajčka pobral iz vode ter jih dal ven iz
nogavic. Vsi jajčki so bili lepo rjavi z odtisi različnih rastlin. Bili so zelo različni. Potem sem
pomagal atiju pri pometanju in pospravljanju kozolca. Vse smeti sva naložila na traktorsko
prikolico. Popoldan smo šli z družino 2 uri kolesarit. Bilo je naporno. Zvečer so me bolele
noge.
V nedeljo smo imeli skupaj z babico in dedkom velikonočni zajtrk. Na mizi smo imeli
domačo šunko, klobaso, hren, kruh, potico in kuhana jajca. Hren me je v ustih zelo pekel.
Ob deseti uri sem na televiziji z družino gledal mašo. Popoldne smo se šli igro skrivanje
čokoladnih jajčk v dnevni sobi. Čokoladne jajčke sem skril mamici in sestri Lei. Jajčke sem
skril na vrata, na list rože, enega sem pa dal atiju v usta. Preden ga je mami našla, se je ta
že skoraj stopil.
V ponedeljek sem že zgodaj zjutraj igral z atijem badminton. Lea in mami sta igrali odbojko.
Popoldne je pihal veter, ampak smo vseeno šli z družino na daljši sprehod po gozdu.
Drevesa imajo že zelene liste, smreka ima pa že majhne vršičke.
Doma z družino mi je lepo, ampak počasi že pogrešam sošolce. Najbolj pogrešam naše
skupne igre. Upam, da ostanemo vsi zdravi in da ne bo več virusa v Sloveniji, saj bi rad šel
s sošolci v Nerezine na morje.
Urban Lebar, 4. a

49

Cajteng, 11. številka

2019/2020

MAREC IN APRIL

Moji prazniki
Zelo rada imam praznike. Ti velikonočni prazniki pa so bili prav posebni. Preživeli smo jih
skupaj.
V petek zvečer smo barvali jajčka. Ko so se jajčka posušila, smo na njih nalepili še nalepke,
ki smo jih v predalu našli še od lani. Letos sem se odločila, da bom družino razveselila na
praznično jutro in naredila sem zajčke. Kozarcem za vlaganje sem naredila nos, oči in ušesa.
V soboto zjutraj je mami prinesla zajčke na mizo. V zajčkih so bili lešniki, orehi, bonboni z
okusom kokakole, čokoladna jajčka in za noge so imeli dolge bonbone. Ati in brat Rožle sta
se zajčkov razveselila. Ko smo bili že vsi budni, je mami začela kuhati, mesiti in peči. Ostali
smo se oblekli in šli ven. Mami nas je ob pol dvanajstih poklicala. Prišli smo noter. Jaz in
Rožle sva naredila še vsak eno pleteničko in jo dala peči. Jaz sem v svojo dala še modro
pisanko. Medtem ko so se potica, pletenici in kruh pekli, smo kartali. Zadnje čase veliko
igramo remi. Mami je zelo lepo pripravila mizo in smo jedli. Jedli smo pleteničke, potico,
jajca, hren, šunko, klobase, domač kruh, domače krekerje … V nedeljo smo šli ven in se
zabavali. Šli smo na sprehod do potoka, kjer sta mami in Rožle pogumno namočila noge.
Videli smo močerada in ugotovili, da je odličen plavalec. V ponedeljek smo zlagali drva, saj
smo v četrtek podrli na dvorišču tri orehe. Z mamico sva presajali mlade rastline, ki smo
jih pred štirimi tedni sejali v korita, ko pa bo dovolj toplo, jih bomo presadili na vrt. Imam
svojo gredo in se že veselim.
Ti dnevi so mi bili zelo všeč, ker smo skupaj delali, ustvarjali, se igrali in se imeli lepo.
Karla Grubič, 4. a
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Moji prazniki
Čas ko se družina zbere skupaj, so najpogosteje prazniki, tokrat so to bili velikonočni
prazniki. To leto je bilo nekoliko drugače. Tako kot vsako leto smo pobarvali ogromno jajčk.
Mamica se je ukvarjala s peko peciva, zato sem jaz prevzela vlogo barvanja jajčk.
Pred začetkom sem vse lepo pripravila po maminih navodilih. Potem sem zmešala barve
in skuhala jajčka. Sledilo je izmenično tunkanje jajčk v barvo. V naprej pripravljene
posodice sem odlagala jajčka, da se posušijo. Na koncu sem jih še lepo poslikala in
namazala z oljem, da so se lepo svetila.
Vreme je bilo sončno, zato smo veliko časa preživeli na domačem dvorišču. Zelo sem se
razveselila novice, da bo moj brat za praznike pripotoval iz Švice. Hudo mi je bilo, da zaradi
razmer v svetu in zaradi zdravstvene varnosti, ki je te dni še posebej pomembna, z nami ni
mogla biti sestra z njeno družino. Zaradi virusa, ki se je pojavil, moramo biti vsi v svojih
domovih. Vsako leto je sestra prišla iz Krškega, zložile smo vse potrebno v košare, jo
prekrile z lepimi prtički, v košaro dale tudi narcise in jih skupaj odnesle v cerkev. To leto
tega nismo naredile. Potem bi imeli skupno kosilo, se pogovarjali in smejali. Tokrat smo
bili doma brat, starši in jaz. S sestro sva se slišali preko telefona in video klica.
Čas je vseeno mineval hitro, vse skupaj je bilo zanimivo. Igrali smo družabne igrice, različne
igre z žogo, tekmovali smo v tenisu in pikadu. V nedeljo zvečer smo gledali Delovno akcijo,
dan pred tem pa kuharsko oddajo Mali šef. Pred časom sem s svojim denarjem kupila
otroško gugalnico, ki mi jo je ati za praznike namestil, tako da jo je pričvrstil na velik oreh.
Potem smo jo vsi preizkusili saj je taka, da se v njej lahko sprostiš ob nežnem guganju,
opazuješ drevo, nebo in oblake, ki potujejo po njem, lahko tudi zaspiš.
Zadovoljna sem, kako mi je uspelo vse delo z barvanjem jajčk. Rokavice so mi bile rahlo
prevelike in so mi malo ponagajale. Zaradi toplih jajčk sem kako tudi spustila in razbila. Na
koncu sem ob pogledu na svoje prvo samostojno delo za velikonočne praznike zadovoljna.
Tudi mami me je pohvalila in priznala, da je to kar zahtevno delo ter da sem ji veliko
pomagala. Pomembno je, da smo bili skupaj, da smo vsi zdravi, zato sem srečna.
Hana Škoberne, 4. a
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Guliver med pritlikavci v 6. razredu
Učenci 6. razreda so na daljavo spoznavali besedilo Jonathana Swifta Guliver med pritlikavci.
Predstavljamo vam ilustracije ob prebranem besedilu, ki so jih tvorili v literarne mape.

Gaj Bračun

Gašper Hriberšek

Hana Grubič

Zoja Požeg Dular

Živa Ribič Vene
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Dolgčas v 7. in 8. razredu
Učenci 7. in 8. razreda so čas, ki so ga morali zaradi korona virusa preživeti doma, izkoristili
tudi za pisanje pesmic z aktualnim naslovom Dolgčas. Predstavljamo vam nekaj njihovih
izdelkov.
Dolgčas
Dolgčas
Dolgčas mi je,
doma pišem in pišem,
ampak nič si ne zapišem.

Kam to vodi ? Ta dolgčas …
Dopoldan garam, popoldan umiram.
Ah, ta dolgčas … kaj naj delam?
Po hiši capljam, se v krogih vrtim,
ne vem več, kaj lahko doma uredim.
Pospravljam, sesam, vse naredim,
samo da se tega dolgčasa znebim.
Lahko bi s prijatelji košarko igral,
pa COVID 19 nas je vse z igrišča pregnal.
Zdaj mi je tudi računalnik odveč,
na njem me čaka vsak dan nalog več.
Res šolo pogrešam, ne da se mi več,
dolgčasa v hiši vedno je več.

Zunaj pada dež,
zraven pa še sneg,
v ponedeljek pa potres,
to pa je res.
Dolgčas, dolgčas mi je,
notri se nič ne dogaja,
zunaj pa korona nagaja
Monika Levičar, 7. a

Gal Fuks, 7. a
Dolgčas
Dolgčas nam je lahko velikokrat:
v službi, šoli ali doma,
takrat ne vemo kaj naj naredimo,
zato pogosto kar zaspimo
ali pa se s čokolado nadgradimo.
Dolgčas ti je lahko vsak čas,
takrat pokličeš prijatelja in narišeš njegov
obraz.
Tinkara Umek, 7. a
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Dolgčas

Dolgčas

Ko korona je prišla,
smo bili vsi veseli, da bomo doma.
A čez nekaj dni smo vsi šolo pogrešali,
mar ni to noro?

Kaj je dolgčas?
sprašujejo me vsi,
ej, ne vem, vedno se mi kam mudi,
zato s tem nimam skrbi.

Šola nam kar nekaj časa vzame,
ampak vseeno ga še nekaj za nas ostane,
in šele takrat nam dolgčas postane.

A zdaj?
Ko se vsem domov mudi,
se mi zdi,
da dolgčas pred vrati ždi.

Takrat je moja glava prazna,
da v njej kar odmeva,
mar ni ta dolgčas grozna zadeva.

Se mi prav nič fino ne zdi,
ker preveč bolnih je ljudi,
in nikamor ne moremo mi,
zato dolgčas krajšamo doma
z igro si.

Neja Pirc, 7. a

Žan Zakšek, 7. a
Dolgčas
Dolgčas težko preživljaš,
ker se nad njim izživljaš.
Izživljaš se nad njim zato,
da minil bo kar tako.
Minil pa ne bo kar tako,
ker je trmast kot nebo.

Dolgčas
Malo pomislim:
dolgčas, kaj je to?
Saj to učenje na daljavo
sploh ni tako težko.

Dolgčas je stvar, ki se ji ne moreš izogniti,
saj nam zna sam pobegniti.
Ko nam pobegne, smo vsi veseli,
a kmalu spet nazaj prihiti,
in konec veselja že bobni.

Ko že mislim, da sem vse naredil,
zopet pismo pride na G-mail.
Saj sploh ni veliko, si rečem,
potem pa delam skoraj cel dan.

Živa Milar, 8. a
Dolgčas, dolgčas,
kaj je že to?
Anej Gorenc, 8. a
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Dolgčas
Dolgočasno doma je biti,
a kaj ko v šolo ne moremo iti.
Nekaterim otrokom to je všeč,
da to zabavno je, misleč.
Spet drugim pa ravno ne,
saj doma dolgočasno je nadvse.
Le šola nam zapolni čas
in s svojim delom zamoti nas.
Potlej ko šolsko delo postorimo,
brezdelno dalje v strop strmimo.
Nesrečno kričimo: »Kaj naj storimo?«
Popoldneve dolgočasne vse prespimo,
ali naj se končno zbudimo?
Čakamo in čakamo,
da dneva konec bi bilo
in končno v odejo zavijemo se lahko.

Dolgčas
Doma mi je dolgčas,
a vseeno ne spim,
čakam na delo,
da ga hitro naredim.

Na žalost nič ne kaže,
da kmalu konec bo,
dolgčas vztraja in nadležno nagaja,
da pomislimo, da rešitev za nas več ne
obstaja.

Vsak dan se ob enajstih zbudim,
ker pozno zaspim,
ko zajtrk pojem,
nazaj v posteljo grem.

A mi le iščemo dokaz,
da tudi dolgčas doleti lahko poraz.

Ko se dokončno zbudim,
še zunaj nekaj časa preživim,
potem pa že pozno je in
spet v postelji ležim.

Ana Lackovič, 8. a

Dolgčas mi je, preden zaspim,
zato si obrok naredim,
na koncu posodo uredim in
sladko zaspim.
Hana Bogovič, 8. a
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Dolgčas

Dolgčas
Dolgčas je čas, ki je dolgočasen in
brezčasen pa tudi časen,
je najbolj dolgočasen
in ob tem brezčasen zato, ker ne počneš nič.
Obenem pa časen, ker ura teče in nič ne
reče.
Ko se dolgočasiš, se nikoli ne oglasiš,
zato ker delaš stvari, ki te odvračajo od
dolgočasnosti.

Zaradi virusa doma moramo biti,
ampak proti šoli ne moremo se boriti.
Spimo do desetih, jemo, se igramo,
virusu se ne damo.
Včasih je dolgočasno in bedno,
ampak nikoli za vedno,
pridno delamo in se učimo,
dodatno znanje gradimo.
Med odmori se nadihamo svežega
zraka,
včasih zunaj ostanemo do mraka.
Šoli se dosti posvetimo,
a velikokrat zraven zvezkov zaspimo.
Konec dela se veselimo,
da lahko kasneje svoje stvari
postorimo.
Aljaž Belinc, 8. a

Ko dolgčas ti ni, vedno čas zapolniš si,
a ko dolgčas ti je, poskusi zamotiti se.
Dolgčas premagali so že vsi,
zakaj ga ne bi tudi ti.

Dolgčas

Ko sedim v sobi in gledam v zrak,
se mi zdi ,da dolgčas na mene ves čas preži.
Ko mislim že, da izginil je,
kot strela švigne in spet pojavi se.
Sedim, ne vem, kaj naj storim, saj dolgčas
oblega me,
kot strela z jasnega prikazal se je.
Ta dolgčas je nadležna stvar, saj vsem
nagaja noč in dan.
Če radi bi se ga znebili vi, delajte to, kar vas
veseli.
Gašper Colarič, 8. a

Dolgčas je kot voda,
ki se ne ustavi,
vse dokler se ga ne nadzira.
Dolgčas lahko uničiš tako,
da ne gledaš na to, kaj je bilo,
ampak gledaš na to, kaj še bo.
Ustvari si svet, kot ga želiš,
ker drugače se u drugem se svetu
zgubiš.
V dolgčasu lahko se kar hitro zgubiš,
zato le hitro najdi si delo,
ki zabavalo te bo
in nič na svetu ne bo te moglo
spraviti nazaj v čas,
v katerem grdo in slabo in dolgčas ti je
bilo!
Matej Merlin, 8. a
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Dolgčas

Dolgčas je strup,
ki nas spravlja v obup.
Hitro pride, a kmalu ne gre,
na pomoč, noče 'z moje glave!

Dolgčas je občutek v telesu,
ki ni prijeten.
Zavračaš ga,
čeprav ti on ni naredil nič.
Sam si ga odprtih rok sprejel
in sedaj se te oklepa.

Zadnje čase me ves čas preganja,
kot hrček, ki kolo poganja.
Ne pomaga več knjiga, ne pomaga
več telefon predrag,
kot da v pekel vzel bi me vrag.

Čeprav ga lahko za nekaj časa omiliš,
je to edini prijatelj, ki veš, da se bo vrnil.
Leon Drstvenšek, 8. a

Filme gledam in skoraj zaspim,
ne vem več, kaj naj naredim.
Dolgčas ubija me,
nekdo naj trpljenja reši me!
Dolgčas
Edino kar me pri življenju drži,
je dopisovanje s prijateljicami.
Prijatelje objela bi,
a karantena me stran od njih drži.
Da zmešalo se mi ne bo,
sedla bom na kolo.
Nekaj krogov se bom zapeljala,
da dolgčas bom odgnala.
Dolgčas, če slišiš to,
vedi, da te konec bo.
Res močan nasprotnik si,
a v tej bitki ne moreš zmagati.
Brina Ljubi, 8. a

Doma cele dneve bedimo in pred korona
virusom bežimo.
O moj bog, kaj nas je doletelo, da tudi v šolo
več ne smemo.
Lahko cele dneve na računalniku visimo in
tako šolo na daljavo naredimo.
Groza, kakšen »lajf« je to, da tudi stika s
sošolci in »frendi« nimamo.
Čudno že to vse zgleda, upam da se ta
pandemija kmalu neha.
A vem, da bodo prišli lepši časi za nas, tedaj
bomo zavriskali, da se nas bo slišalo v deveto
vas.
Sporočam vam, ostanite zdravi in zavedno
nasmejani.
Lovro Fila, 8. a
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Sedmošolci ob besedilu Potolčeni kramoh
Naši sedmošolci so na daljavo spoznavali kratke zgodbe slovenskega pisatelja Lovra Kuharja –
Prežihovega Voranca iz zbirke Solzice. Posebej so se posvetili zgodbi Potolčeni kramoh, ki se
odvija v času pisateljevega otroštva. Pisatelj pripoveduje, kako je spletel nenavadno
prijateljstvo s siroto Cencljem, ki so ga otroci zmerjali z vzdevkom Potolčeni kramoh.

Pisatelj Lovro Kuhar – Prežihov Voranc

Zbirka črtic Solzice

Prizadel sem prijatelja
V naši vasi je nekoč živel deček, ki je bil v primerjavi z njegovimi sovrstniki zelo majhen.
Nekega dne, ko smo se igrali je prišel na igrišče in vprašal, če se lahko igra. Vsi so mu začeli
govoriti, da naj odide z igrišča. Ker ni hotel oditi, so ga začeli pretepati. Objokan je stekel z
igrišča. Ko sem se zvečer vračal domov sem v grmovju slišal ihtenje. Bil je on. V grmovju je
jokal. Zelo mi je bilo hudo, zato sem ga skušal pomiriti, tako, da sem mu obljubil, da se bo
lahko z mano igral kadar hoče. Tako sva se dolgo igrala. Nekega dne, pa ko sva se igrala na
igrišču, so prišli tisti, ki so ga daljno nazaj zafrkavali. Ker nisem hotel, da izvejo, da sva
prijatelja sem ga začel zmerjati. To ga je zelo presenetilo, ko pa je opazil še druge, pa je
začel jokati in odšel. Imel sem zelo slabo vest.
Čez dan sem šel k njemu domov, da mu bi vse razložil, a so bili v njegovi hiši čisto drugi
ljudje. Razložili so mi, da se je njegova družina odselila, zaradi tega, ker so njihovega sina
zafrkavali in se ni dobro počutil v njihovi družbi. Počutil sem se zelo slabo.
Žan Zakšek, 7. a

58

Cajteng, 11. številka

2019/2020

MAREC IN APRIL

Prizadel sem prijatelja
Moja babica in dedek živita na Zgornjem Obrežu v Artičah. Tam imam tudi zelo dobrega
prijatelja Matjaža. Matjaž živi v sosednji hiši in že od malih nog se zelo dobro razumeva.
Zelo rad se smeje in mi vedno priskoči na pomoč, če kaj potrebujem. To mi je pri njem zelo
všeč.
Velikokrat grem v Artiče, saj lahko tam vedno počnem kakšne vragolije. Z Matjažem sva
se čez vikend odločila, da greva skupaj na bližnji potok v Vrbino lovit ribe. Vzela sva
plastična vedra, dve stari in raztrgani ribiški mreži ter leseni palici. Že ko sva govorila, na
kakšne načine bova s temi pripomočki lovila ribe, sva se pošteno nasmejala. Vzela sva vsak
svoje kolo, babica pa nama je v nahrbtniku pripravila sendviče in sok. Peljala sva se skozi
vas, ko naju je ustavil Matjažev sošolec Igor in vprašal kam greva. Ko sva mu povedala, je
vprašal ali lahko gre zraven. Videl sem, da me je Matjaž malo čudno pogledal. Jaz sem samo
prikimal, Matjaž pa je rekel, da lahko. Ko je šel Igor iskat svoje kolo, mi je Matjaž zaupal,
da ga ne mara preveč, saj v šoli vedno povzroča težave. Vprašal sem ga, zakaj mu je potem
rekel, da lahko gre zraven. Priznal je, da si ni upal reči ne, ker je močnejši od njega in bi se
mu lahko v šoli maščeval.
Igor se je vrnil s svojim kolesom in drveli smo proti potoku. Po makadamski poti smo prišli
do izvira potoka. Z Matjažem sva vzela svojo opremo, Igor je imel samo vedro. Dogovorili
smo se, da bom z Matjažem lovil ribe, Igor pa bo držal vedro. Bili smo zelo razigrani, polivali
smo se z vodo in metali kamenčke. Po dolgem času je Matjažu med drugim le uspelo ujeti
eno ribo. Poklical je Igorja, da mu prinese vedro. Igor se je približal Matjažu, vendar je,
namesto da bi zajel ribo, porinil Matjaža v vodo.
Igor in jaz sva planila v smeh. Igor je dodal še nekaj besed, kar pa je spravilo Matjaža v jok.
Sploh ne vem, kako se je lahko tako hitro pobral iz vode in bil že na kolesu. Še vedno v
smehu, sem za njim zaklical naj počaka, kam gre. Ko je izginil izza ovinka, sem spoznal, da
sem ga prizadel.
Hitro sem vzel kolo in z vso močjo hitel za njim. Dohitel sem ga tik pred domom. Bil je
objokan. Takoj sem se opravičil, ker sem se mu smejal. Vedel sem, da mu je težko, ker
Igorja že tako ne mara, ta pa ga je osramotil še pred menoj. Podal sem mu roko in obljubil,
da ga ne bom nikoli več pustil na cedilu, saj je moj najboljši prijatelj. Stisnil mi je roko in
skupaj sva se vrnila k moji babici, ki ni opazila, da ribolov ni šel čisto po načrtu.
Gal Fuks, 7. a

59

Cajteng, 11. številka

2019/2020

MAREC IN APRIL

Prizadela sem prijateljico, mamo
Črtica govori o dečku po imenu Cencelj, ki ni bil tak kot ostali. Bil je bled, reven, in slabše
oblečen kot njegovi prijatelji ter tudi sirota, zato so ga klicali Potolčeni kramoh. Njemu ta
vzdevek ni bil všeč, zato je z njimi poračunal, jih pretepal.
Nekega dne se je s svojimi prijatelji igral igro lovljenja, a ker je imel majhne, kratke noge,
ga je v teku vsak premagal. Ko ga je lovil Voranc, je skočil preko potoka in zaradi prekratkih
nog ter preširokega potoka padel vanj. Voranc ga je pričel žaliti, zato je Cencelj začel jokati.
Voranc ga je vprašal, zakaj joka. Cencelj mu je odgovoril, da za to, ker ga kličejo Potolčeni
kramoh. Voranc mu je obljubil, da mu nikoli ne bo več rekel tako, in, da če ga še kdo tako
pokliče, bo on poravnal z njim in ga branil pred nadaljnjimi žaljivkami.
Vzdevki so za človeka zelo priročni, vendar če je njemu ta vzdevek všeč. Lahko so grdi, lepi,
smešni, čudni ali pa kar čisto brez pomena. Nekateri ljudje imajo radi svoje vzdevke ali pa
si jih dajo kar sami, naprimer pevka Lady Gaga. Ljudje največkrat niti ne poznamo pravega
imena teh oseb in jih poznamo samo pod vzdevkom.
Obstajajo pa tudi žaljivi vzdevki. V tem primeru ljudem to, da jih kličejo po žaljivem
vzdevku, ni všeč. Žaljivi vzdevki so lahko popačeni priimki ali pa opisujejo zunanjost neke
osebe. Ti vzdevki lahko človeka zelo prizadenejo, užalostijo.
Moje mnenje je da so vzdevki koristni, če niso žaljivi. Človek se po nekaj letih navadi na
njih. Mene ne kličejo po žaljivem vzdevku, vendar pa sem nekega dne z vzdevkom močno
užalila svojo mamo, mojo najboljšo prijateljico. Ker sem bila malo razposajena in sva se z
očetom malo prerivala po kavču, nama je mama rekla, da naj prenehava, da se ne bo zopet
kaj zgodilo in bo potem jok. V tistem trenutku razposajenosti sem njen priimek spremenila
v živalski vzdevek in jo poklicala z njim. Mama me je samo užaljeno pogledala, se obrnila
in odšla iz prostora. Z očetom nisva vedela kaj sem storila narobe in tako je bilo cel dan,
kajti mami se z menoj ni želela pogovarjati. Šele pozno zvečer sem ugotovila, da sem jo z
besedo, vzdevkom, mogoče užalila, prizadela. Povprašala sem jo o tem in povedala mi je
osnovnošolsko zgodbo ravno o tem vzdevku, katerega še danes nadvse sovraži.
Tistega dne sem spoznala, da tega ne smem nikoli več ponoviti niti pri mamici niti pri drugih
prijateljih, saj lahko s tem izgubim dobrega prijatelja in ga močno užalim.
Žana Špiler, 7. a
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Scenarij: Potolčeni kramoh
1. prizor
Na vasi se igrajo otroci, na sredini je Cencelj (sirota, oblečen v bela zakrpana oblačila,
majhen, okrogel, beli lasje, bela koža, bele obrvi ).
Otroci (kričijo Cenclju): Potolčeni kramoh, Potolčeni kramoh.
Cencelj (jih jezno skuša ujeti).
Otroci (se prestrašeno razbežijo).
2. prizor
Otroci se igrajo se na jasi obdani z jelševjem, zraven teče potok. Igrajo se jastreba in piške.
Cencelj je jastreb, lovi ostale.
Voranc je piška, teče ob potoku.
Otroka skačeta čez potok. Voranc z lahkoto, saj ima dolge noge, Cencelj pa večkrat
štrbunke v vodo.
Voranc (z nasprotne strani, zakriči): Šleka pac!
Cencelj se jezno požene za njim in ga skoraj ujame. Voranc urno odskoči.
Voranc (zavpije in večkrat ponovi): Potolčeni kramoh, skoči na ta breg, če moreš! Potolčeni
kramoh! Potolčeni kramoh!
3. prizor
Cencelj se ustavi in počepne za jelšo, se ne premika.
Voranc (zakliče): Skoči, Potolčeni kramoh!
Cencelj je tiho, nič ne odgovori.
Voranc (zaskrbljeno): Kaj pa ti je?
Cencelj je še vedno tiho.
Voranc (skoči čez potok in pristopi k Cenclju): Cencelj, kaj pa ti je?
Cencelj (prizadeto, žalostno): Zakaj me tudi ti zmerjaš za Potolčenega kramoha? Gotovo
zato, ker sem velik, zapuščen sirotej.
Vse je tiho, Voranc opazuje Cenclja.
Cencelj (čisto tiho): Zakaj mi tudi ti praviš Potolčeni kramoh?
Voranc (usmiljeno stisne Cencljevo roko): Cencelj, jaz ti nikoli več nebom tako rekel
(večkrat ponovi ).
Cencelj (pogleda Voranca nezaupljivo in ga gleda, prime ga za roko, s komaj slišnim
glasom): Ali mi res ne boš nikoli več tako rekel?
Voranc (mu je odleglo): Nikoli več, Cencelj, (ponovi še enkrat in hitro dostavi). In če ti bo
kdo še tako rekel, ga bom nabil; le verjemi mi.
4. prizor
Držita se za roke in gresta do tovarišev, ki se igrajo nižje ob potoku. Zdaj sta prijatelja.
Voranc pretepe vsakega, ki Cenclju reče Potolčeni kramoh.
Neja Pirc, 7. a
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Literarna razmišljanja osmošolcev

Svet, v katerem živimo
Kaj se je moralo zgoditi, da smo se ponovno zazrli v lepote? Lepote našega sveta, lepote
nas samih. Kaj se je moralo zgoditi, da smo se ponovno zazrli vase? Če pretiravam, lahko
rečem: »Naš planet se nam maščuje.«
Za nami je nepredstavljivo število let. Vseh teh let, ki so jih zaznamovali dogodki, ki še
danes odmevajo po svetu. In te dogodke povzame beseda z devetimi črkami in z ogromnim
pomenom. Pomenom, ki nas razdvaja in povezuje. Vsi zagnani začetki in trpeči konci vojn,
vse hude bolezni, ki so izbruhnile in uničile mnogo ljudi, vsa žalost in nesreča, ki se je
oprijela ljudi in jih ni hotela izpustiti … »Zgodovina« je ta, ki ne bo nikoli pozabljena in ta,
ki nas bo za vedno zaznamovala. In naša naloga je, da poskrbimo, da bo sedanjost boljša
in s tem dokažemo sebi in drugim, da smo se iz vsega, kar je bilo, naučili, da zmoremo
ustvariti to, kar je, boljše in mogočnejše.
Sedanjost je trenutno v pretresljivi vojni. V vojni s koronavirusom, ki je naš svet spremenil
in ga prikazal v dveh lučeh. In ti dve luči prikazujeta realnost, ki je brez nastale situacije
morda nikoli ne bi opazili … bili smo enostavno preveč hiteči, naš planet pa je želel, da se
upočasnimo …
Prva negativna luč, ki jo trenutno lahko opazimo v svetu, je naša sebičnost. Ljudje se
moramo zavedati, da panika ne pomaga. Vedeti moramo, da je vsega dovolj za vse in da
bo za vse poskrbljeno. Mi pa moramo poskrbeti, upoštevamo vsa navodila za zajezitev
virusa in tako pomagamo sebi in drugim. To kar se dogaja v svetu je zares žalostno. Ljudje
množično umirajo, pandemija je dosegla prav vsak kotiček našega planeta. Naš svet lahko
vidimo iz perspektive, ki ni povsem običajna. Je pa realna.
Druga, pozitivna luč situacije s koronavirusom pa smo mi. Mi in naša lepota. Lepota, ki se
sčasoma pokaže … karantena zaradi novega virusa nam jo je pomagala najti in nam dala
vpogled vase. In ne samo to. Dala nam je vpogled v naravo. Vse se je spremenilo. Tudi
narava je postala za odtenek lepša.
Koronavirus, sneg na prvi spomladanski dan, potresi … morda je že čas, da prisluhnemo
naravi. Nedvomno nam nekaj sporoča.
Ana Lackovič, 8. a
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Svet, v katerem živimo
V kakšnem svetu sploh živimo? To je filozofsko vprašanje, ki si ga mnogi večkrat zastavimo.
Toda, a vedno najdemo odgovor? Tudi na to je težko odgovoriti. V nadaljevanju se bom
poglobila v zastavljeno vprašanje in poskušala nanj odgovoriti iz mojega stališča.
Svet je večkrat nepravičen in krut. Povzroča nam občutek ničvrednosti in na naš nasmejan
in srečen obraz večkrat prinese solze. S skupno besedo, prinaša nam bolečino. Obstajata
dve vrsti bolečine. Fizična in psihična. Fizična je, ko se poškoduješ, ali pa te poškodujejo
drugi. Dobimo rane, praske in modrice. Včasih tudi brazgotine. Ampak čez čas bolečina
izgine. Potem pa je tu psihična bolečina. To je, ko ti nekdo vlije občutek ničvrednosti in te
zadane naravnost v srce. Pride ti do dna duše in tam pusti brazgotino, ki boli bolj kot katera
koli druga brazgotina. Včasih si to bolečino zadamo tudi sami brez potrebnega razloga.
Bistvo je, da potrebujemo več časa da se znebimo tega občutka ničvrednosti in se zopet
začnemo ceniti. Nekateri sicer hitreje kot drugi, a vsekakor dlje bolijo besede kot modrice.
Nekdo te udari in v tistem trenutku te zelo zaboli in morda ti po licu stečejo solze, a če ti
nekdo reče da si ničvreden in ti nihče ne izkaže ljubezni, te bo bolečina spremljala dlje časa.
Lahko tudi celo življenje. Psihična bolečina nas lahko najde tudi ob izgubi ljubljene osebe.
Pa naj ga vzame smrt, ali pa ga je življenje enostavno popeljalo v drugo smer. Za nekatere
ljudi, odrasle ali otroke je ta svet prekrut in ne najdejo več smisla v življenju, zato si ga
enostavno vzamejo. Bolečina je kot temna senca, ki se pojavi tudi na najbolj sončen dan in
se je ne moreš znebiti. Je kot izziv. Pride do tebe v trenutku in te razžira dokler te ne
pokonča, ali pa se odločiš, da se je boš znebil in boš zopet srečen. Boriš se sam s sabo in s
svojimi demoni, ki jim vlivaš vedno večjo moč, da te pokončajo. Moraš zbrati pogum in
premagati bolečino. Obkrožiš se z ljudmi, ki te podpirajo in ti pomagajo pozabiti na vse zlo
in te ponovno nasmejati. Na svetu je vedno nekdo, ki ti bo pomagal preživeti težke čase.
Ne more pa tega narediti namesto tebe. Tudi sam se moraš odločiti, da se boš nehal smiliti
sam sebi in početi stvari zaradi katerih boš zopet srečen.
Svet je torej krut in neprizanesljiv. Ampak a je res le to? Seveda ne. Za vsako nevihto posije
sonce in prikaže se mavrica. Polna lepih živih barv s srečo, veseljem in upanjem. Če se
človek sam tako odloči je lahko s pravimi ljudmi ob sebi zopet srečen, poln energije in zasije
kot najsvetlejša zvezda v vesolju. Med vsemi ljudmi na Zemlji ne boš nikoli všeč vsem in te
ne bodo vsi cenili. A to je normalno. Pomembno je, da se obkrožiš s pravimi ljudmi zate, ki
te bodo cenili in se ne zmeniš za tiste, ki te ne. Le tako lahko res zaživimo srečno in brez
skrbi, da moramo biti vsem všeč. Svet je torej lahko super! Če damo življenju priložnost…
oz. še bolje! Če sami ustvarimo nove priložnosti za srečo in res uživamo v življenju, kot da
je vsak dan naš zadnji, nas ne more nič ustaviti in nam priti do živega.
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Torej… kakšen je naš svet? Naš svet je kot barvit travnik. Na njem cvetijo temne in svetle
rože. Nekatere čisto na koncu življenja. Nekatere od njih ponovno ugledajo sonce in
zacvetijo v živih barvah. Nekatere od njih pa zavrnejo priložnost, da bi zopet ugledale v
sonce in dokončno ovenijo v senci. Nekatere rože pa že lepo cvetijo in se nasmihajo soncu.
Nekatere od njih se za nič na svetu ne prenehajo nasmihati, nekatere pa doleteti nevihta,
ki jim izbriše nasmeh. Morda za vedno, morda pa le začasno.
Vsaka od teh rož je malo drugačna in ima svojo zgodbo. Nekatere je včasih božalo sonce,
zdaj pa nad njimi bedi nevihta. Nekatere pa zdaj tako lepo plešejo na soncu, da je težko
verjeti, da so včasih v senci čepele s sklonjeno glavo.
Večina ljudi bi verjetno na to vprašanje odgovorila drugače. Svet bi prikazali kot Zemljo, ki
se utaplja v smeteh zaradi nemarnosti ljudi, jaz pa na svet gledam drugače. Svet je zame
naša družba. Kajti, a bi bil naš svet res svet brez nas? Morda si ga res ne zaslužimo saj grdo
ravnamo tako z Zemljo, kot s sočlovekom, a smo po mojem mnenju ključen element sveta.
»Svet je velik in hočem si ga dobro ogledati, preden se stemni.« (John Muir)
Brina Ljubi, 8. a

List iz mojega dnevnika v koronačasu
Dragi dnevnik,
zdaj ko je prišla bolezen korona, je vse drugače – zaprte so velike trgovine, picerije,
gostilne, hoteli, bazeni, kino …. Zdaj je čisto drugačen dan med tednom, kot je bil pred
pojavom bolezni.
Zjutraj vstanem dve uri kasneje kot po navadi, naredim nalogo in se učim, ampak nikamor
ne smem iti, razen ven pred hišo, z nobenim prijateljem se ne smem družiti in mi je kar
dolgčas. Dobro je pa tudi, da se lahko veliko družim z družino in imam več prostega časa,
kot sem ga imel prej. Zdaj lahko več naredimo doma ali na vikendu, kakor pred boleznijo,
lahko tudi dlje bedim.
Tudi šola poteka drugače, na daljavo, meni je ta način dela s šolo bolj všeč kot prej.
Ta bolezen traja že tretji teden in upam, da bo kmalu minila, da bomo lahko zopet kam šli
in se družili s prijatelji in sorodniki.
Nejc Ban, 8. a
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Svet, v katerem živimo
Vsi si želimo nekaj, ob čemer bi se počutili dobro. Vsak si želi živeti življenje brez skrbi, biti
srečen, zaslužiti dovolj denarja, biti zdravi, imeti srečno družino, dobre prijatelje. Vendar
svet, v katerem živimo, ni vedno tak, kot si ga želimo.
Ko smo srečni, je vse lepo, radi se smejemo, v slabih stvareh ali ljudeh najdemo dobre
lastnosti, prijazni smo do svojih bližnjih. Na žalost pa vse to skupaj prevečkrat jemljemo
samoumevno. Ne moreš biti srečen, če nisi svoboden ali če nisi zdrav. Večkrat sem
razmišljal, kako bi mi bilo, če ne bi bil svoboden, če bi bil omejen v določenem prostoru,
kjer se ne bi mogel svobodno gibati, razmišljati, izražati ... Ob teh mislih, sem se počutil
utesnjenega, preplavila me je žalost in glej ga zlomka, ravno to se nam sedaj dogaja. Cel
svet je preplavil virus, ki je zelo nalezljiv in je najbolj nevaren za starejšo populacijo.
Imenuje se korona virus, ta otežuje dihanje pri osebi, lahko privede celo do smrti. Vlada
nam je prepovedala hoditi v šolo, druženje s prijatelji na igrišču, druženje z babicami in
dedki. Hvala bogu za video klice, da se vsaj tako vidimo in pogovorimo. Zaprte so skoraj
vse trgovine. Na razpolago imamo samo trgovine z živili, lekarne, bencinske črpalke in
pošto. Z družino večino časa sedaj preživimo doma. Zjutraj opravim šolske naloge, ki nam
jih učitelji posredujejo, nato pomagam pri pripravi kosila. Vsi skupaj se odpravimo na
sprehod v gozd ali pa na ribnik. Ob večerih se zabavamo z raznimi družabnimi igrami.
Priredimo si tudi družinski turnir v biljardu, namiznem tenisu, ročnem nogometu. Sprva mi
je tak način življenja še odgovarjal, sedaj pa že resnično pogrešam tisto staro življenje.
Najbolj druženje s prijatelji, sošolci, prav tako pogrešam treninge rokometa. Vse je obstalo,
v naši ulici ni več slišati smeha in norenja otrok. Ko pogledam skozi okno svoje sobe, ne
vidim nikogar, vse se je umirilo. Družabno življenje je kar naenkrat izgubilo pomen.
Počutim se, kot da sanjam in da se bom kmalu zbudil iz te nočne more. Videti je kot, da
živimo v mestu duhov.
Želim, da kmalu zopet zaživimo svobodno življenje. Včasih nisem znal ceniti stvari, ki sem
jih imel. To mi bo bila dobra šola za v prihodnje, da začnem razmišljati, katere stvari v
življenju nas zares osrečujejo. Zato sedaj toliko bolj cenim svobodo ter zdravje.
Lovro Fila, 8. a
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Svet, v katerem živimo
Svet, v katerem živimo, ni prav nič lep, tako grd pa spet ni. Ta svet je bil pred milijoni let
lep, kot si ga ne moremo predstavljati. Bil je raj. Na začetku ni bilo nič, potem pa se je
življenje začelo. Bilo je res lepo. Veliko različnih obdobij je prestal. Ampak za moderno
zgodovino bi lahko rekli, da je njegov najslabši čas.
Ne samo moderna zgodovina ampak že novi vek. Ko smo se ljudje razvili, smo bili
enakovredni, zdaj pa so razlike med nami tako velike kot v srednjem veku in mi si pravimo
civilizirani ljudje. Najbolje je bilo, ko nas še ni bilo. Poglejmo malo še s svetle strani, saj smo
razvili veliko znanosti, ki nam pomagajo v življenju in jih celo rešujejo. Npr. medicina
trenutno rešuje ljudi, ki so okuženi z COVID-19. Medicina nam še marsikje pomaga reševati
življenj,a npr. če se pri plezanju na goro ponesrečiš, ti bodo kaj kmalu prišli na pomoč.
Gradbeništvo je zelo pomembno, saj zaradi te znanosti živimo pod streho in ne sredi
travnika. Vprašajmo se, kaj če bi lahko šli nazaj v čas, kaj bi spremenili? Kar koli že, bi to
sigurno vplivalo na današnje življenje. Če bi prej razvili električne avtomobile, bi bilo danes
okolje veliko bolj čisto. Lahko bi preprečili svetovne vojne. Na svetu ne bi bilo zamer, če bi
bili vsi prijazni drug do drugega.
Pa poglejmo še z druge, temne strani. Svet pred nami je bil lepši, zakaj? Najbrž zato, ker ni
bilo dovolj inteligentnih bitij, ki bi ga lahko uničile. Mati narava že zna poskrbeti zase,
ampak ne tako hitro, kot jo mi uničujemo. Korona virus je prišel ravno pravi čas in ustavil
življenje ljudi. Saj če bi pogledali na karto, na kateri so vidni delci pepela v zraku na
Kitajskem, bi videli, kako je bilo prej veliko pepela, sedaj pa se je to močno zmanjšalo. Kot
sem rekel, ravno pravi čas, da nas je nekaj spet saj malo povezalo.
No tako si jaz predstavljam svet, v katerem živimo, pa ti, kako si ga ti predstavljaš? Malo
pomislimo, kdo smo, zakaj smo, od kje smo … mogoče pa le nismo sami, ne? Za konec pa
še: svet je poln slabih in dobrih stvari. Na svetu je tema, ampak je prav tako tudi svetloba.
Saj veste, ena brez druge ne more. Saj se nasprotja privlačijo. Kaj misliš ti, si ti bolj na
črnogled ali bolj gledaš, kako je svet lep in si optimističen?
Matej Merlin, 8. a
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Učiteljice ni bilo nazaj
Bil je navaden četrtek šolski dan kot vedno. Prvo uro smo imeli biologijo, naslednjo
matematiko, nato malica in sledila je slovenščina, angleščina in to je bilo to. Odpravil sem
se domov in oče mi je povedal, da se danes šole zaradi koronavirusa zaprejo. O tem nisem
vedel nič, zato sem šel na internet pogledat, če me je samo nahecal ali pa so to res izredni
ukrepi. Po kakšnih 5 minutah brskanja sem našel podatke, da je vlada sprejela odločbo, da
so vse šole do nadaljnjega zaprte. Sprva se mi je to zdelo super, doma bom bil, igral igrice
in čisto odmislil šolo.
Vendar ni bilo dva dni, ko smo že dobili spisek, kaj moramo delati. Bilo je težko, a počasi
sem se navadil. Vsak dan smo prejemali gradiva, si jih zapisovali in utrjevali. A nato sta
minila dva tedna, trije tedni in naenkrat kar ni bilo več gradiv, da bi jih dobivali kot da bi
učiteljice izginile. Nekaj pri tem je bilo sumljivo. Zato smo se s sošolci odločili, da stvar
začnemo raziskovati. Vsi smo si nahrbtnike do vrha napolnili s hrano pijačo in oblekami.
Izgledalo je, kot da smo v filmu. Na pot smo se odpravili trije fantje: jaz, Luka in Aljaž. Začeli
smo iskati po šoli, ampak tam je bilo tako opustošeno, da se sploh ni nič videlo. Tam smo
ostali dva dni. Jaz sem pregledal celo zgornje nadstropje, Luka telovadnico in ostale
športne prostore, Aljaž pa spodnje nadstropje. Našli nismo ničesar. Naslednje jutro smo
vzeli vse stvari in se odpravili naprej. Pot s kolesi je bila dolga zato smo imeli več postaj,
kjer smo se ustavljali. Pot smo nadaljevali do hiš posameznih učiteljic. Tam smo večkrat
zvonili, a ni bilo nič, odšli smo po hišah res vseh, a našli nismo ničesar. Ko smo prišli na
naslov naše razredničarke, pa se je tam nekaj premikalo. Šli smo zelo počasi, da nas ne bi
kdo ali kaj prestrašil. Bolj kot smo se približevali, bolj se je neznana senca oddaljevala, kot
bi vedela, da nekoga iščemo. Nato je Luka šel okoli in ulovil to senco. Z Aljažem sva hitro
kolikor se je le dalo pritekla na pomoč, a ugotovili smo, da je bil samo majhen nedolžen
kuža. Zaceli smo se smejati in ga nahranili ter tisto noč prespali kar v učiteljičini hiši. (imeli
so zelo udobne postelje).
Naslednje jutro se je naše potovanje nadaljevalo. Veliko je bilo mimoidočih, a nihče tudi
ko smo jih povprašali po učiteljicah niso vedeli nič, dokler nas niso napotili k njihovim
sosedom. V hiši je živela stara uboga gospa. Vprašali smo jo, če jih je kaj videla in se je
spomnila, da jo je neke noči zbudil preplah. Malo je pogledala skozi okno in v treh
sekundah ni bilo na mestu več nikogar, samo pes je še lajal, je povedala. Ponudila nam je
prenočišče in seveda smo sprejeli in povedala nam je tudi, da zadnje tri dni čudni glasovi
prihajajo tudi iz bližnjih hribov. Ko se mrak pokaže, začne grmeti in začnejo se smehljati.
Rekla nam je, da niti pod razno ne smemo iti pogledati. Vsi smo rekli, da ne bomo hodili
gor in odšli spat. Celo noč mi ni dalo miru, ko sem gledal skozi okno, pa sem na točno tistih
hribih, ki jih je opisovala gospa zagledal ogenj in zaslišal glasove. Takoj sem zbudil moja
prijatelja in skupaj smo se po tiho odpravili iz hiše ter pustili listek z obvestilom, na katerem
je pisalo, da se ji opravičujemo, ampak da moramo najti naše učiteljice.
Odpravili smo se v hribe s kolesi. Luka je skoraj zaspal, a sva ga z Aljažem nenehno budila.
Ko smo bili malo pred koncem, smo videli samo
67 sence in so takoj izginile. Ogenj je ugasnil,
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Tam smo prespali noč. Ko se je sonce prikazalo, sem nam že pripravil zajtrk. Odločili smo
se, da gremo še na eno zadnjo lokacijo. To je bila hiša ravnateljice. Notri smo šli šele zvečer,
saj je po dnevi bilo okoli preveč ljudi. Spet smo našli prazen nič. Luka je želel že oditi, ampak
sem ga prepričal da je ostal do konca. Odpravili smo se do naših hribov in tam ostali do
večera. Ko sta spet Luka in Aljaž zaspala, sem jaz razmišljal o vsem, kar se nam je v teh treh
tednih zgodilo. In spet sem gledal naokoli. Veter je močno zapihal in med drevesi sem
videl človeško podobo. Vzel sem svetilko, da bi se ji približal, a je izginila in videl sem samo
še senco ter zaspal od adrenalina.
Zjutraj smo se zbudili in se odpravili za pot domov. Cel čas sem mislil na tisto od včeraj in
ni mi šlo iz glave. Ker pa tega nisem povedal Luki in Aljažu, pa je bilo še toliko težje to
prikrivati.
Čez 1 mesec in pol smo spet prišli v šolo. S tem da prvi dan, ko sem hodil v šolo, je spet
zapihal tisti veter kot takrat. Začel sem gledati in gledati, a ni bilo nič. V šolo so prišle čisto
nove učiteljice. Cele ure nisem in nisem mogel odmisliti tega in še dan danes ne morem.
Ta misterija o učiteljicah ni razrešena še do danes in tudi ne vem, če kdaj bo. Tudi sam še
včasih začutim tisti veter, a ne prikaže se nikoli nič. Učiteljice so izpuhtele v zrak in nikoli
več jih nismo videli.
Gašper Colarič, 8. a
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V življenju ne gre za čakanje, da nevihta mine, temveč za učenje plesati po
dežju
Ljudje gremo večkrat čez hude čase. Lahko zaradi določene osebe, ali pa ker enostavno
sami sebi vlivamo občutek ničvrednosti. Takrat smo žalostni, morda tudi jezni. Nasploh
torej potrti. Te hude čase bi lahko primerjali nevihto. Kako se torej ljudje spopadamo s to
nevihto? V nadaljevanju bom poskušala odgovoriti na to vprašanje.
Na svetu smo različni ljudje vsak se drugače spopada s svojimi problemi. Večina se jih na
žalost loti na napačen način. Smilijo se sami sebi in si v glavi predstavljajo manjši problem
kot velik zalogaj. Ta način seveda ni učinkovit in naše psihično stanje samo še poslabša.
Začenjamo verjeti, da je naše življenje popolna potrata časa in velika bolečina. Vendar pa
niso popolnoma sami krivi. Nekateri so pač bolj občutljivi kot drugi in se s svojimi strahovi
in demoni težje spopadajo. Taka je njihova narava, ki pa jim ne dela usluge. Svet vidijo kot
veliko senco, ki jih vedno spremlja in jim preprečuje, da bi bili srečni in živeli najlepše
možno življenje. Neprestano imajo občutek ničvrednosti in se bojijo, da jih nihče ne mara
in so sami na svetu, na njih pa preži nešteto problemov. To stanje lahko izboljšajo s
pomočjo prijateljev, družine ali pa tudi s pomočjo psihiatra, če je potrebno. Vendar le to ni
dovolj, da se naučijo spopadati s problemi. Tudi sami se morajo za to odločiti in pri tem
vztrajati. Da to storijo, morajo zbrati veliko poguma in moči ter iti iz svoje cone udobja. Za
njih je to težek boj, ni pa nemogoč in na koncu je vredno truda.
Drugi pa se s težavami spopadajo bolje. Enostavno gledajo na stvari bolj pozitivno in se ne
glede na morebitne težave zabavajo in uživajo v življenju. Nekateri najraje ignorirajo
težave, kot da jih sploh ni, kar pa tudi ni najboljši način spopadanja s problemi. Enkrat se
bo namreč vse nabralo in iz njih bo izbruhnila nevihta težav, ki jih bo potrla in se bodo
morali navsezadnje le enkrat spopasti z njimi. Podoben problem imajo tudi tisti, ki se bojijo
odpreti bližnjim, saj imajo občutek šibkosti po nepotrebnem. Drugi pa se svojih problemov
lotijo na učinkovit način. Obkrožijo se z ljudmi, ki so jih pripravljeni poslušati in jim
pomagati. Problem razumno ocenijo in poskušajo nanj gledati čim bolj pozitivno in se ga
lotiti umirjeno. Na ta način so lahko srečni, ne glede na ovire v življenju.
Kaj nam torej ta misel sporoča? Če imamo težave, ni prav, da se smilimo sami sebi ali pa
jih potlačimo in enostavno čakamo, da odidejo. Moramo se naučiti spopadati z njimi,
pogledati na svetlo stran, se sprostiti in živeti najboljše možno življenje. Z eno besedo,
zaplesati.
Brina Ljubi, 8. a
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RECEPT MESECA
Jabolčni drobljenec
Ko smo še bili v šoli, smo pri angleščini spoznavali novo snov in pri tem v učbeniku naleteli tudi
na recept za jabolčni drobljenec, ki vam ga predstavljam v tokrat. Priprava je zelo preprosta,
rezultat pa okusen, zato vas vabim, da ga preizkusite.

Sestavine:
•
•
•
•
•
•

3 velika jabolka
300 g moke
200 g masla ali margarine
100 g sladkorja
voda
smetana ali sladoled

Postopek priprave:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Olupi jabolka in jih nareži na rezine.
Jabolka daj v posodo z malo vode in 50 g sladkorja. Jabolka naj vrejo 10 minut.
Moko, maslo ali margarino in ostali sladkor z vilico zmešaj v posodi.
Kuhana jabolka stresi v pekač.
Jabolka pokrij z mešanico moke, masla ali margarine in sladkorja.
Posodo daj v pečico in peči na 180 stopinjah 30 minut.
Jabolčni drobljenec postrezi s smetano ali sladoledom.

Zala Simonišek, 7. a
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USTVARJALNICA
Izdelava tačk kožuhca
Tokrat vam bom predstavila, kako naredite tačke za vašega kožuhca. Te tačke imajo znotraj
polnilo, saj tako izgledajo bolj realistično.
Material, ki ga potrebujete:
• umetno krzno,
• minky/velur,
• elastičen trak.
Pripomočki:
• škarje ali olfa nož,
• šivalni stroj ali šivanka in močan sukanec.
Navodila za izdelavo:
1. Na spletu poiščite tako imenovan pattern (vzorec) za tačke. Natisnite ga na papir in izrežite.
Lahko pa vzorec narišete tudi sami.
2. Na dlako obrišite dele, ki ste jih izrezali. Če se boste šivanja lotili s šivalnim strojem, ob
straneh pustite 1,5 do 2 cm, če boste šivali na roke, pa manj (od 0,5 do 1 cm). Ko rišete vzorec
na zadnjo stran umetnega krzna, ne pozabite obrniti papir na drugo stran, sicer boste na koncu
dobili dve levi oz. desni tački.
3. Ko ste izrezali krzno, navodilih, ki so pogosto priložena zraven, to zašijte ali poiščite navodila
za šivanje na spletni strani You Tube.
Jaz osebno najraje uporabljam vzorce, ki jih najdem na spletnih straneh www.curlworks.net
ali www.freakhoundstudios.com

Žana Špiler, 7. a
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RAZVEDRILO
Korona svet
Mama mi je ves čas govorila, da ne
bo nič iz mene, če bom cele dneve
poležaval v postelji. A poglejte me
sedaj ... rešujem svet!

Moj hladilnik je imel v 24 urah 250
ogledov!

Pol ure že izobražujem doma svojega
mulca. Predlagam, da so učitelji od
sedaj naprej plačani po 10.000 € na
mesec.

Lahko bi bilo še slabše! Lahko bi se zgodilo pred
15 leti ... zaprti v hiši z Nokio 3310, na voljo 50
SMS in 10 ur za klice.

A mogoče ti veš, kaj je fora z
zalogami WC papirja? Ne, človek bi
si mislil, da razsaja driska, ne
korona.

Policija svetuje: v avtu na vidnem mestu ne
puščajte vrednejših stvari, kot so konzerve,
makaroni, toaletni papir ...

Gal Brljavac in Matija Strgar Kunej, 7. a
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