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UVODNIK 
 

Hojla! 

 

Ţe je tu maj in s tem tudi nova številka šolskega glasila Časotepec. Vsi ţe nestrpno pričaku-

jemo mesec junij, saj vemo, da bo kmalu konec šole. Po dolgi in mrzli zimi se prileţe malo 

toplega sonca. Vsi bi šli ţe radi na morje, a bo treba še malo počakati. Šole še ni konec! Da 

se ne boste preveč dolgočasili, si osveţite spomin na šolo v naravi. Rešite lahko kviz in 

sudoku ter se nasmejete ob šalah. Preberite si še rubriko iz sveta slavnih in posebne 

»poletne« recepte. A da vam ne bom vsega izdala, je najbolje, da glasilo preberete kar sami! 

 

Katja Kavšek  7. a 
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KAZALO 

V 2. ŠTEVILKI ČASOTEPCA LAHKO PREBERETE: 

  
  

POROČILO IZ ŠOLE V NARAVI 

  

IZ SVETA MODE 

  

LITERARNO DELO NAŠIH UČENCEV 

  

PLESNA SKUPINA GUAPA 

  

IZ SVETA GEOGRAFIJE 

  

ŢIVALSKI SVET 

  

OCENA KNJIGE 

  

ŠPORT 

  

IZ SVETA SLAVNIH 

  

NEKAJ SLADKEGA 

  

RAZVEDRILO 

  
  



5 

2009/2010 ČASOTEPEC 2. številka 

ŠOLA V NARAVI – DOM PECA 

 
 

V ponedeljek, 3. 5. 2010, smo se učenci 7. a odpravili z avtobusom na dolgo 

voţnjo v dom Peca. Vozili smo se nekaj več kot 3 ure, vmes pa smo imeli še 

postanek. 

 

Ko smo prispeli pred dom Peca, sta nas učiteljici razdelili v sobe. Imeli smo čas, da si pripra-

vimo in uredimo sobe, nato pa je bilo kosilo. Skupaj s sošolkami v sobi smo se dogovorile, 

katera bo deţurna v sobi in jedilnici tisti dan. Kako so pospravljene sobe, pa je ocenjevala 

snaţilka. Imeli smo veliko prostega časa. Šli smo na pohod na dom pri Pikovem, šli po 

Koroški … S kolesom smo se odpravili v rudnik, kjer smo prevozili okoli sedem km. Sezna-

nili smo se s športnim plezanjem in lokostrelstvom. Šli smo tudi k Junčarjevemu potoku, 

kjer smo iskali in ulovili drobcene ţivali, ki smo jih kasneje določili z določevalnim klju-

čem. Odšli smo tudi v gozd, kjer smo spet iskali gozdne ţivali, kasneje pa jih določili z dolo-

čevalnim ključem. Vsak večer smo imeli večerno animacijo, v četrtek pa je bila zabava. V 

petek smo morali spakirati obleke v kovček. Kasneje smo imeli še tekmovanje; orientacijski 

pohod. 

 

Po kosilu in razglasitvi rezultatov orientacijskega pohoda ter podelitvi priznanj za najbolj 

pospravljeno sobo pa nas je pričakal avtobus. Svojo prtljago smo naloţili v avtobus, ki nas je 

odpeljal domov. Imeli smo se zelo lepo, saj smo se naučili in izvedeli veliko novega. 

 

Katja Kavšek, 7. a 
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ŠOLA V NARAVI – DOM GORENJE PRI ZREČAH 

 

3. maja smo se učenci 7. c-razreda OŠ Stična odpravili v šolo v naravi. Odšli smo v dom 

Gorenje pri Zrečah. Ko smo prispeli, smo razpakirali svoje stvari, nato so nas seznanili s 

pravili. Zvečer smo imeli zabavni večer, kjer smo brali svoje dnevnike, ki smo jih morali 

pisati vsak dan. Tisti, ki ga niso napisali, pa so dobili prav posebno nagrado. Spat smo 

odhajali ob 22.00, vstajali pa ob 7.00. Telefone smo ponoči morali dati učiteljicam, ki so 

nam jih zjutraj vrnile. Med tednom smo imeli pohode, streljali smo z lokom, odšli smo 

kolesarit, zakurili smo taborniški ogenj, raziskovali potok, na koncu pa smo odšli na orien-

tacijski pohod. V četrtek smo imeli zabavni večer, kjer se je vsaka soba morala predstaviti. 

Bilo je zelo zanimivo in zabavno. Po zabavnem večeru je sledil ples, po končanem plesu 

pa spanje. Naslednje jutro smo spakirali in odšli še na zadnji pohod – orientacijski pohod. 

Po končanem pohodu pa smo se odpeljali nazaj v OŠ Stična, kjer so nas pričakali starši.  

 

Urša Kohek, 7. c 
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Vse skice je narisala Tjaša Bradač, 7. b 
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OH, TI ODRASLI  

 

Vsak dan se mi isto zgodi, 

mami mi skoz' teţi, 

začne pa s tem,  

da smo poredni. 

 

Včasih jo poslušam, 

včasih pa ne, 

saj je ne morem ubogat'  

zmerej za vse. 

Govori mi, da ljubezen ni za me, 

ampak za odrasle. 

 

Starši so včasih najboljši, 

včasih najslabši. 

Starejšim otrokom ne dajo miru, 

le majhni punčki ali fantku. 

 

Moj bratec dela same lumparije, 

čeprav mami nič ne ve za njegove packarije, 

ker pravi, da je še vedno mlad, 

čeprav je ţe 12 let star. 

Meni pa pravi, da sem dovolj odrasla, 

ker sem 15 let stara. 

 

Meni pa mami vedno teţi, 

včasih pomislim, da me ne mara, 

ampak potem ugotovim,  

da materinska ljubezen včasih čara.  

ŠOLA, LJUBEZEN IN ODRASLI 

 

Za šolo in pospravljanje odrasli pravijo, 

da je najpomembnejše. 

Pravijo, da te šola uči vse, kar moraš zna-

ti, 

čeprav je stokrat laţje  

svojemu fantu poljubček dati. 

 

Starši našo ljubezen ne razumejo, 

saj pravijo, da potem šolo zanemarimo. 

Ljubezen pa je zame  

lepa stvar na svetu … 

Ljubezen je nekaj najlepšega na celem 

planetu. 

OH, TI ODRASLI 

 

Oh, ti odrasli. Nekateri so modri ter pametni, drugi spet so zadirčni in sitni. 

Jaz osebno nimam teţav z odraslimi, potrebno jih je le poslušati in niso tako sitni. Starši, 

učitelji … so le naši starejši prijatelji. Ţelijo nam dobro in hočejo, da bi postali pošteni ter 

zgledni. 

A vseeno bi lahko z nami preţiveli več časa. 

 

Janez Meglen, 8. d 

OH, TI ODRASLI 

Zerina Ljubijankić, 8. a 
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PESEM O LJUBEZNI 

 

Ljubezen ni bolezen, 

zaradi katere zboliš, 

ljubezen je zdravilo, 

zaradi katerega se zbudiš. 

 

Ko v srcu nekaj čutiš, 

ljubezen se zbudi, 

če pa te prizadene, 

v srcu te boli. 

 

Ljubezen ni le čustvo, 

ki čutiš ga močno, 

ljubezen je ţivljenje, 

s katerim bolje bo. 

 

Ljubezen se dogaja 

v šoli in doma, 

ko čutiš, premišljuješ, 

če vse je to za dva. 

 

Ko nekaj gre narobe, 

sva ţalostna oba, 

a v srcu je ljubezen, 

nepozabljiva za oba. 

 

Zdaj spet prišla sva skupaj, 

vesela sva oba, 

saj rada se imava, 

ljubezen to je ta. 

 

Lidija Strniša, 7. c 

PESMI 

MOJA MAMI JE  … 

 

Moja mami je čistilni stroj.  

Vsaka soba, ki urejena ni,  

ji grozi, da jo mami uredi. 

 

Moja mami je radijski sprejemnik.  

Veliko nasvetov mi da,  

ker me rada ima. 

 

Moja mami je kuhalni stroj.  

Iz kuhinje prihajajo sočne jedi,  

ki jih z veseljem naredi. 

 

Moja mami je zdravnik,  

vsako buško in rano oskrbi,  

pri roki ji vedno obliţ tiči. 

 

Moja mami je arhitekt.  

Z lego kockami zgradi prima objekt, 

še bratcu se zdi dober za umret. 

 

Moja mami je vse to.  

In še več.  

Njenih objemov ni nikoli preveč. 

 

       

                     Lana Lavrih, 6. b 
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POTOVANJE PO ČUDEŢNI NITKI 

 

 
To potovanje se začne takole: 

Nekega dne se je fantek Videk napotil v šolo. Prvo uro so imeli slovenščino, učiteljica je 

govoril, da bodo prebrali neko domišljijsko pesem z naslovom Mesta. 

Vidku se je pesem zdela zanimiva, čeprav si tega ni upal povedati naglas, kajti sošolci so 

govorili, da je ta pesem zanič in da je nerazumljiva. Nato pa se je oglasil zvonec. Zdaj so 

imeli zgodovino. Ko je učiteljica razlagala učencem o Rimljanih, se je Vidku nenadoma 

prikazala mavrična nitka. Ne da bi pomislil, je stopil nanjo in ţe ga je popeljala v domiš-

ljijski svet. 

Najprej je prišel v sobo, v kateri so bile slike. Ko si jih je natančno ogledal, je sprevidel, da 

se osebe na slikah premikajo kot na televiziji. Opazil je, da je na vsaki sliki on. Malo je 

premišljeval, nato pa je ugotovil, da so to njegovi najlepši spomini. Medtem ko je hodil po 

sobi in gledal slike, je našel vrata, ki jih je odprl. Prišel je v prečudovito deţelo. V tej deţe-

li so bili kamni iz Vidkovih najljubših sladoledov. Dotaknil se je vode in spremenila se je v 

tekočo čokolado. Dotaknil se je znova in si zaţelel, da bi tu tekel kakav in ţe je ugotovil, 

da zdaj v reki teče kakav. Odšel je naprej in srečal jeţka brez bodic. Videk ga je pozdravil 

in jeţek mu je pozdrav odvrnil. Videk se je predstavil, nato pa je po imenu vprašal še jeţ-

ka. Jeţek je z otoţnim glasom odgovoril, da je Jaka. Tako sta postala prijatelja. Jeţek Jaka 

mu je povedal, zakaj je ţalosten. Govoril je o tem, da se vsi spravljajo nanj, ker nima 

bodic. Videk je razmišljal, kaj bi storil, da bi temu naredil konec. Najprej se je pogovoril z 

ostalimi jeţi. Ti so trdili, da si sploh ne zasluţi strehe nad glavo. Videk jih je poskusil pre-

pričati, vendar mu to ni uspelo. Poskusil jih je narediti iz vej, toda tudi tokrat ni uspelo. 

Nato se je Videk spomnil, da je to njegova domišljija. Zamislil si je, da je Jaka dobil svoje 

bodice in ko je odprl oči, je videl, da Jaka ima bodice. Jaka je vpil Videk, Videk in Vidka 

je streslo. Mislil je, da je potres, vendar je ugotovil, da je med zgodovino zaspal. 

Učiteljica zgodovine ga je okarala in mu za domačo nalogo dala spis Potovanje po čudeţni 

nitki v zgodovini. Videk pa si je mislil, da po taki dogodivščini to ne bi teţko. 

 

Marjeta Nose, 6. c 
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MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA  
 

Jaz nimam najljubše knjige, imam le najljubšo zbirko. To je Lov na pošasti. V njej nastopata 

Tom in Ellena, junaka Avantie, čudeţne deţele, v kateri so dobre počasti, ki jih Malvel, zlo-

bni čarovnik, v prvem sklopu zgodb podredi svojemu nadzoru. Tom jih poskusi rešiti in na 

prvi nalogi sreča Elleno z njenim volkom Sivkom. Tom ima iskrega ţrebca Bliska, ki je naj-

hitrejši konj v deţeli. Pomaga jima čarovnik Adaro. V drugem sklopu knjig jima pomagajo 

počasti Avantie in premagajo 6 zlobnih pošasti, ji jih ustvari Malvel. Na koncu zadnje pre-

magane naloge se odprejo levja vrata, prehod v Gorgorio. V prvem sklopu Tom pomaga 

dobrim pošastim in za plačilo dobi magične spominke. V drugem sklopu premaguje zlobne 

počasti, nazaj pa dobiva dele magičnega zlatega oklepa. V tretjem sklopu so dobre počasti 

ujetnice zlobnih v Gorgorii. Tom jih mora premagati, da se vrnejo v Avantio. Za nagrado 

dobi magične drage kamne. Četrti sklop, ki se ga ţe zelo veselim, izide v septembru. Za bra-

nje me je navdušil bratranec Izidor, ki jih tudi rad bere. 

 

Jernej Brlek, 6. c 

RADA IMAM KNJIGE  
 

Knjige sem vzljubila šele v 2. Razredu, saj pred tem nisem znala dobro brati. Ker sem v 3. 

razredu brala ţe kar dobro, so me začele zanimati tudi knjige. Zdaj zelo rada berem. Rada 

imam romantične in razburljive knjige. Knjiga, ki mi je dobra, je tista, ki je po desetih stra-

neh razburljiva in me veleč naprej, naj jo preberem. Nekatere izmed prebranih in zanimivih 

knjig so: Harry Potter, Punce v stiski, Zaljubljene punce, Veliko srce, Otok modrih delfinov, 

Skrivnost zlate reke itd. Rada imam debele knjige, čeprav tudi kratke niso zanič. 

 

Marjeta Nose, 6. c 

OPRAVIL SEM BRALNO ZNAČKO  
 

Na začetku šolskega leta mi ni kaj dišalo, da bi bral knjige za bralno značko. Po nekaj mese-

cih pa sem si v knjiţnici izposodil dobro knjigo. Ţe po slikah se mi je zdela dobra. Ko sem jo 

prebral, sej jo povedal za bralno značko. V knjiţnici sem si izposodil še nekaj knjig iz te 

zbirke. Branje je nenadoma postalo zabavno. Bral sem in bral in potem sem opravil bralno 

značko. Bralno značko bom opravljal vse do devetega razreda. Upam, da me bodo knjige 

spremljale vse ţivljenje, saj v knjigah vedno izveš nekaj novega ali zanimivega. 

 

Luka Hočevar, 6. c 

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE — 6. RAZRED 
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KNJIGA JE NAJVEČJI ZAKLAD  
 

Nekega dne sem se zbudil ves vesel, saj mi je mama povedala, da gremo na izlet. Toda 

nisem vedel, kam se bomo odpravili. Brat je bil seveda zelo nestrpen. 

Oče in mama sta ţe sedela v avtu, tudi brat je bil ţe zelo blizu. Le še jaz sem iskal svojo 

novo knjigo, ki sem si jo sposodil v knjiţnici. To je bila knjiga Nejke Omahen Ţivljenje kot 

v filmu. Ko sem jo končno našel, sem pohitel do avtomobila in odpeljali smo se. 

Oče mi je povedal, da gremo taborit. Našli smo prelep kotiček in postavili smo šotor. Bilo je 

ţe pozno in vsi smo se odpravili spat. Brat je spal na eni strani šotora z mamo in očetom, na 

drugi strani pa sem bil jaz. Bral sem knjigo. Bila je zelo napeta. Med stranmi sem našel zem-

ljevid. Skril sem ga ter sklenil, da ga raziščem zjutraj. 

Zgodaj zjutraj sem vzel zemljevid in hodil, kakor je prikazovala risba. Prišel sem do slapa. 

Za slapom je bila votlina, sredi votline pa skrinja. Pomislil sem, da bi bil notri zaklad, toda 

ko sem odprl skrinjo, jo bile notri vse knjige Nejke Omahen. 

 

Primoţ Lesjak, 6. c  
 
 

POROČILO KULTURNEGA DNE (ZAKLJUČEK BRALNE 

ZNAČKE)  

 

V ponedeljek, 7. junija, je na Osnovni šoli Stična potekal kulturni dan. Udeleţili smo se ga 

vsi razredi 6. razredov. Prišla je pisateljica Nejka Omahen. predstavila nam je njena dela, pa 

tudi o svojem ţivljenju je veliko povedala. Učenci smo se prvi dve uri pogovarjali s pisatelji-

co Nejko Omahen, po pogovoru pa smo odšli v jedilnico, kjer smo se do sitega najedli. Nas-

lednjo uro je bil kviz o knjigah in o slovenščini. Vsak razred je izbral tri učence, ki so opra-

vili bralno značko. Bilo je izenačeno, a na koncu je zmagal 6. d-razred. Sledilo je podeljeva-

nje priznanja in nagrad. Na koncu smo se tisti učenci, ki smo opravili bralno značko, foto-

grafirali. Učiteljice pa so učence spodbujale k temu, da bi naslednje leto tudi sodelovali pri 

bralni znački. Čeprav se nismo obnašali najbolj kulturno, smo preţiveli lep kulturni dan. 

 

Matic Hočevar, 6. c 
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Učenci 6. razredov, ki so opravili bralno 

značko v šolskem letu 2009/2010. Na 

sredini gostja, Nejka Omahen. 
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PREDAJA KLJUČA 

Kot so se lansko leto potili deveti razredi, so se letos štirje osmi: 8. a, 8. b, 8. c in 8. d. Nalo-

ge za ključ so pripravili učenci iz devetega c. 

Ţe prva naloga ni bila lahka: jabolko je bilo navezano na vrvico, učenec pa je moral z zave-

zanimi očmi, brez pomoči rok, v treh minutah pojesti čim več jabolka. Pri naslednji nalogi 

pa so se učenci preizkusili v logiki. Sledili so talenti! Prepričati komisijo, kateri razred ima 

najboljši talent. V komisiji pa so bili: Ţiga, David, Mojca in učiteljica Mateja Trtnik. Najbol-

je se je odrezal 8. c in dobil največ točk. Vmes je nastopila Maja Štibernik, ki nam je zaple-

sala. Sledili sta dve nalogi v vezi s hrano. Prva je bila v paru. Prvi je čebulo, brez pomoči 

rok, potegnil iz vode in jo predal drugemu. Nato je drugi čebulo stoje vrgel na kroţnik. Spo-

dbujala jih je tudi publika. Pri naslednji nalogi pa so morali s plastičnim noţkom olupiti 

polovico limone in jo v čim hitrejšem času pojesti. Tako so se končale vse naloge. 

Končno smo dobili rezultat, da je zmagovalec in dobitnik ključa 8. d. Za zaključek je cel raz-

red zapel himno. 

 

 

 

Teja Bavdek, 7. b  

Zmagovalci — 8. d 
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9. b-razred in Queen. 

Maja Štibernik 

Pogled na občinstvo. 
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OŠ STIČNA IMA TALENT (NO, 8. a, 8. b, 8. c in 8. d) 

TALENTI 
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PRIJATELJSTVO 
 

Prijateljica je vedno tam, kamor si ne upam sama. Stoji mi vedno ob strani, mi svetuje, 

pomaga in mi nudi oporo v teţkih časih. Moja dolgoletna, najboljša prijateljica je Natalija. 

Spoznali sva se v tretjem razredu. Nisva se preveč marali. Njeno notranjost sem začela spoz-

navati v 4. razredu. Veliko sva se kregali, ampak vedno sva se tudi kmalu pobotali. V teţkih 

trenutkih mi vedno nudi oporo. Z mano ravna kot s kraljico. Posveča mi veliko časa. Ob njej 

se počutim veliko bolje kot pri ostalih. V druţbi izstopa in kar ţari. Ima posebne lastnosti, ki 

ti polepšajo dan. Skupaj sva preţiveli najlepše in najhujše trenutke. V mojem ţivljenju je 

nastopila v posebnem obdobju in se vtisnila tja, kamor je teţko priti. Zelo mi je hudo, da na 

srednji šoli na bova skupaj. 

Zelo sem vesela, da mi pomaga. Zelo me osrečuje. Polepšala mi je ţivljenje.  

»Hvala, ker te imam.« 

 

Maja Štibernik, 9. a 

MAMA 
 

Moja mama je najboljša mama na svetu. Ţe od rojstva me vzgaja in spodbuja pri mojih dose-

ţkih. 

Z njo minejo časi zelo hitro. V slabih trenutkih mi stoji ob strani. Z njo sem doţivela veliko 

lepih trenutkov. Skupaj se zabavava, kadar ni dela, in me spravlja v dobro voljo. Pri mojih 

prvih začetkih šolanja mi je veliko pomagala. Skupaj sva se učili brati, pisati in računati. 

Poštevanka je bila zame trd oreh, vendar mi je pomagala, da sem premagala teţave. Pri 

mojih uspehih na športnem, šolskem in kulturnem področju je bila vedno prisotna. V ţivljen-

ju me je usmerjala na prave poti. Še vedno samo ona ve, kaj je zame prav in kaj ne. Vsak 

otrok je naveza na svojo mamo. Mame so posebne sorte. So kot sonček, ki svetijo noč in 

dan. Deţeven dan ti spremenijo v sončen dan. 

Mama je ena sama. Brez moje mame ne bi bilo popolnega ţivljenja. Vesela sem, da jo imam 

in polepša mi vsak dan mojega ţivljenja. 

 

Maja Štibernik, 9. a 

Prijateljstvo. :) 
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MOJ NAJSREČNEJŠI DOGODEK (doţivljajski spis) 
 

Povedala vam bom, zakaj mislim, da je bil ravno ta dogodek najsrečnejši v mojem ţivljenju. 

Ljudje smo si različni. Eni smo majhni, drugi veliki, eni so prijazni, drugi hudobni, eni sta-

rejši, drugi mlajši, nekateri ljubijo dojenčke, spret drugi jih sovraţijo. Jaz dojenčkov zagoto-

vo ne sovraţim, saj sem se z vsakim malčkom, ki sem ga kdajkoli srečala, zelo hitro »ujela«. 

Res pa je, da nisem imela kakšnega mlajšega bratca ali sestrice. Nekateri namreč zasovraţijo 

dojenčke, ko dobijo bratca ali sestrico. Pri meni pa je bilo malo drugače. 

Bil je lep, sončen torek. Tistega dne smo bili 6. oktobra 2008. Moja sestra Maja je bila ţe 

nekaj časa noseča. Pa da ne bo pomote. Stara je bila 28 let, kar je primerna starost za noseč-

nost. Velikokrat sem prišla k njej in jo masirala ter opazovala, če dete kaj brca. In je. Veči-

noma. Vse je bilo lepo in prav. Ko pa sem tistega dne prišla iz šole, me je na mobilniku 

čakalo sporočilo. Poslala ga je moja mami. Vsebina je bila taka: »Pripravi se na nov stan.« 

Kaj? Sporočila nisem razumela. Brat Martin pa je trenutek zatem povedal, da je on dobil 

enako sporočilo. Skupaj sva prišla do zaključka, da bova verjetno postala teta in stric. Neka-

ko sva postala ţivčna in vznemirjena. Nato sva šla na dvorišče. Kot ţe velikokrat prej sva 

tudi tisti dan iskala štiriperesne deteljice. Da bi jo podarila Maji, ki bi jo obiskala. Nisva ime-

la sreče. 

Čez nekaj časa sem morala na plesne vaje. Takrat sem postala še bolj vznemirjena. Ko sem 

prispela do dvorane, sem vsem hitela pripovedovati o tem, kar se dogaja. Nekaterim se je 

zdelo čudno, da bom postala teta. Meni se ni. Le upala sem, da bo s sestro in z malčkom vse 

v redu. 

Do plesnih vaj sem cel dan pošiljala sporočila svoji sestri, če je morda kaj novega. Pa ni bilo. 

Zvečer sem v mislih, da bo vse še dobro, zaspala.  

Potem pa se sredi noči zbudim. Mami se z nekom pogovarja po telefonu. Slišala sem tole: 

»A res?! Manco imate? Hu, potem je pa velika punca!« Kotički na ustnicah so se mi razlezli. 

To je torej pomenilo »moj novi stan«. Postala sem teta! To je hitro potrdilo še sporočilo o 

tem, da se je rodila Manca, teţka pribliţno tri kilograme in pol. Tisti dan je bil ţe sreda, torej 

7. oktober 2010. Naslednji dan sem skoraj vsem »raztrobila« to novico. Bila sem ponosna na 

to, da imam nečakinjo. 

Popoldne smo jo obiskali. Bila je tako ljubka in lepa. Res se mi je zdela čudovita. Zelo sem 

bila vesela, da se je rodila. 

Zdaj je Manca stara ţe sedemnajst mesecev in je pravi »sladkorček«. Še zmeraj sem zelo 

vesela, da jo imam, in jo imam rada. Zato se mi zdi, da je bilo njeno rojstvo najlepši trenutek 

v mojem ţivljenju. 

 

Sara Sever, 6. b 
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MAJA PIRC  je ustanoviteljica plesne šole – kluba. Vodi 7 skupin iz: Ambrusa, Viš-

nje Gore, Muljave, Krke… 

Ker je bila noseča in ni zmogla plesati ter nas poučevati, je zaprosila članice iz Ivanč-

ne Gorice, da so jo nadomeščale. Nekatere še zdaj poučujejo, ampak Maja je prišla 

nazaj in poučuje le nekaj skupin. 

 

 

GUAPA je bila ustanovljena leta 2004. Poimenovala se je po mucki Guapi, ki jo je 

utopil mlajši otrok, ker se še ni zavedal, kaj se bo zgodilo. In tako je nastala plesna 

šola Guapa. 
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TRENINGI PLESNE ŠOLE GUAPE: http://www.guapa.si/dance/dokumenti/URNIK_2009_2010.pdf 

 
 

Za starejše mladince in članice prihaja tudi break dancer Janez Ječnič, ki ga kličemo 

ĐJ. 

  

Med zimskimi počitnicami smo odšli ambruški starejši mladinci in članice v Maribor 

na zimsko plesno šolo 2010. Poučeval nas je znan koreograf Takao Baba, ki prihaja iz 

Japonske, in Ţeljko Boţič. 

 
V Mariboru s Takao Baba. 

 

 

                                      Tjaša Bradač, Teja Bavdek, Anita Zoran, 7. b 

http://www.guapa.si/dance/dokumenti/URNIK_2009_2010.pdf
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NAJDALJŠE REKE SVETA 
 

 

KATERA REKA JE NAJDALJŠA REKA NA 

SVETU? 

Znanstveniki še ne vejo točno, katera je najdaljša 

reka na svetu; Nil ali Amazonka. Nedavno naj bi 

potrdili, da je reka z najdaljšo strugo na svetu 

Amazonka. Amazonka naj bi bila dolga kar 6400 

km, Nil pa 6715 km. 

  

 

 

 

REKA NIL 

Za reko Nil poznamo več imen: Modri, Beli, Viktorijin 

(izvira iz Viktorijinega jezera), Albertov in Gorski Nil. Reka 

Nil izvira na nadmorski višini 1134 m. Izliva se v Sredo-

zemsko morje. Nil teče v glavnem v smeri severa. Večina 

starodavnega prebivalstva in mest je bilo v Nilovi dolini. 

Reka še vedno vzdrţuje večino prebivalstva v Egiptu. Reka 

vsako pomlad poplavlja in odlaga rodovitno zemljo na polja. 

 

 

AMAZONKA 

Amazonka nastaja s stekanjem rek Marafion in Ucayali, ki izvirata visoko (5597 m) v peruj-

skih Andih. Amazonka ima med vsemi rekami na svetu največji pretok. O tem, kako je 

Amazonka dobila svoje ime, poznamo dve teoriji. Po prvi naj bi bili prvi evropski prišleki ob 

potovanju po reki navzdol napadeni od Indijancev. Med njimi so opazili tudi ţenske, ki so 

jih imeli za Amazonke – bojevnice iz grške mitologije, po katerih so poimenovali reko. Dru-

ga teorija pravi, da je bilo ime Amazonka izpeljano iz indijanske besede "Amacunu", ki 

pomeni bučanje vode. 

 

TRETJA NAJDALJŠA REKA – JANGCE 

Jangce (Chang Jiang) je tretja najdaljša reka na svetu. Ta reka je dolga 6300 km. Teče izklju-

čno po ozemlju Kitajske. Tradicionalno predstavlja mejo med juţno in severno Kitajsko. Na 

tej reki je postavljenih veliko jezov in hidroelektrarn, med drugim tudi največji jez na svetu 

– Jez Treh sotesk. 
 

 

 

 

  

 Katja Kavšek, 7. a 
 

 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nilova_dolina&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pomlad
http://sl.wikipedia.org/wiki/Poplava
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Marafion&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ucayali&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Peru
http://sl.wikipedia.org/wiki/Peru
http://sl.wikipedia.org/wiki/Andi
http://sl.wikipedia.org/wiki/Prostorninski_pretok
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Indijancev&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Amazonka_%28mitologija%29
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%A1ka_mitologija
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EVROPSKI BOBER 
 

 

OPIS 

S 30 kg telesne mase je največji glodavec v 

Evropi. Spada v druţino sesalcev. Ima valjasto 

telo, ki je prilagojeno ţivljenju v vodi. Ponavadi 

je rjave barve oz. temno rjave barve. Trebuh je 

vedno svetlejši od hrbta. Se odlično potaplja in 

zelo dobro plava. Pri plavanju si pomaga s pla-

valno koţico med prsti in z velikim, ploskim repom, pokritim z golo luskasto koţo. 

 

 

BOBROV JEZ 

Bober slovi po gradnji jezov, velikih bobriščih, v katerih ima svoj brlog. Slovi tudi po 

kanalih, ki povezujejo vode na njegovem teritoriju. 

  

 

RAZMNOŢEVANJE   

Bobri spolno dozorijo v drugem letu ţivljenja, vendar se 

navadno parijo šele v tretjem. Parjenje poteka v vodi, od 

januarja do marca. Brejost traja povprečno 107 dni. 

Samica skoti enkrat na leto, navadno maja ali junija. V 

leglu je 1–5 mladičev, največkrat dva ali trije. Mladi bob-

ri ob rojstvu ţe vidijo. Tehtajo 500–700 gramov. V raz-

mnoţevalnem brlogu ostanejo od enega do dveh mese-

cev. Mladiči iz prejšnjih legel pomagajo pri vzreji naraščaja (negovanje, straţenje, hranjen-

je).  

 

 
ŢIVLJENJSKA DOBA  

Ţivljenjska doba v naravi je do 17 let (povprečno 7–8 let), v ujetništvu pa do 35 let. Smrt-

nost je največja v prvih mesecih ţivljenja in ob osamosvojitvi. Najpomembnejši bobrovi 

plenilci so volk, medved in ris. Največ smrtnosti verjetno povzroči volk, ki lahko uravnava 

populacijsko gostoto bobrov. 

 

 

  

 

 

Katja Kavšek, 7. a 
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ORKA  
 

 

 

OPIS 

Orka (Orcinus orca) je največja vrsta v druţini delfinov. 

So morski sesalci, ki so strahospoštovanje vzbujali ţe 

davno, ko je to vrsto opisal Plinij Starejši. Orka je dobi-

la ime po svoji hrbtni plavuti, ki je pri samcih lahko 

velika tudi 180 cm. Zraste lahko od 4,5 do 9 m in tehta 

od 2500 do 4500 kg. 

 

 

 

PREHRANA IN LOV                                                                                                       
Orka je edina vrsta delfinov, ki se prehranjuje s toplokrvnimi ţivalmi, 

tudi s sinjimi kiti. Od tod je tudi dobila ime kit ubijalec. Ima zelo pestro prehrano: morski 

psi, kiti, morske krave, ţelve ... Ponavadi si pri lovu pomagajo. Plenu zadajo toliko ran, da 

izkrvavi. 

 

 

BREJOST IN PREBIVALIŠČE 

Paritev traja celo leto. Brejost samice je 14 mesecev, mladič pa mleko sesa 

dalj kot eno leto. Dolg je 2 m. Ţivijo v čredah od 5 do 20 ţivali. Prebiva v 

hladnejših morjih od Arktike do Antarktike, Atlantskem oceanu, občasno 

pa tudi v Baltiškem in Sredozemskem morju. Plava s hitrostjo 55 km/h. 

 

 

 

 

ZANIMIVOST 

Po svetovni razširjenosti je orka takoj na drugem mestu (takoj za človekom). Orke v divjini 

ne napadajo. Občasno poročajo le o napadih ork v morskih parkih. Nedavno je orka na Flori-

di ubila svojo skrbnico. Zgrabila jo je in z njo plavala po bazenu kar tri velike kroge, nato jo 

je ubila. Ta orka, pod imenom Tillikum, je do sedaj ubila ţe tri ljudi. Skrbnica Dawn Bran-

cheau je njena tretja ţrtev. 

 
 

 

 

 

Katja Kavšek, 7. a 
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OCENA KNJIGE 
 

Saga Somrak: Mrk (Stephenie Meyer) 

 

Tretja knjiga sage Somrak: Mrk je zelo napeta zgodba. Vse se začne z novico, da je Seattle 

preplavila kupica nerešenih umorov, ki so jih zagrešili novorojeni vampirji, ki ne morejo 

nadzorovati svoje ţeje po človeški krvi. 

 

Bello še vedno išče maščevalna Viktorija, zato nevarnost preţi na vsakem koraku. Bella se 

mora odločiti med ljubeznijo do Edwarda ali med prijateljstvom z Jacobom. Zaveda se, da 

s svojo odločitvijo lahko sproţi večni boj med vampirji in volkodlaki. Njena izbira bo 

odločala o ţivljenju in smrti. Ko se Cullenova druţina bojuje z novorojenimi vampirji, se 

Edward močno trudi premagati Viktorijo in zaščititi Bello. Ko Cullenovi pokončajo in seţ-

gejo novorojene vampirje, pridejo Voltuirji. 

 

Na koncu se vse srečno konča. Saga Somrak je tako uspešna, da so posneli filma Somrak 

in Mlada luna, v začetku julija pa v kinematografe prihaja tretji del sage Somrak: Mrk. 

 

Po četrti knjigi sage Somrak: Jutranja zarja smo na slovenskem trgu zasledili zbirko Vam-

pirska akademija, katere pisateljica je Richellle Mead. Menim, da je Vampirska akademija 

kopija sage Somrak, pisateljica te knjige pa bi si rada pridobila velik uspeh, kot ga ima 

saga Somrak, vendar mislim, da tega ne bo dosegla. Nekateri očitajo sagi Somrak, da se 

ustavi le pri poljubu, Vampirska akademija pa naj bi šla še dlje od poljuba. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Katja Kavšek, 7. a 
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ROBIN HOOD 
 

Film smo se šli ogledat v torek, 15. 6. 2010, s šolo. Šlo je za bojni film. Zakaj? Zato, ker film 

prikazuje začetek legende o Robinu Hoodu. Vsem je dobro znano, da naj bi Robin Hood 

ţivel v času kriţarskih vojn, torej v 12. do 13. stoletju. Film ne prikazuje ţivljenja Robina 

Hooda, ampak nastanek Robina Hooda. To pa se začne, ko John zavrne podpis Magne Char-

te in Roberta Longstridea (kasneje znanega kot Robert Loxley), filmskega Robina Hooda, 

proglasi za izobčenca. 

Torej film nam predstavi zgodbo, preden je Robin Hood postal izobčenec. Domnevni Robin 

Hood je ţivel v 12. stoletju, pesniki in pisatelji pa zgodbe o njem pišejo vse do danes, ko 

svojo zgodbo predstavi Hollywood. Prve zgodbe o Robinu Hoodu so iz 14. stoletja. Pisali so 

jih različni pesniki in pisatelji. Vsaka zgodba je takorekoč »zgodba zase«, v nekaterih razli-

čicah Robin Hood celo umre. S prihodom Hollywooda pa so tudi hollywoodski ustvarjalci 

podali svojo zgodbo o sherwoodskem izobčencu. V filmu, ki sem si ga ogledal, najprej spoz-

namo Roberta Longstridea (kasnejšega Robina Hooda) kot navadnega vojaka pri obleganju 

francoskega gradu. Skozi zgodbo spoznamo Scottov (reţiser) pogled na zgodbo o Robinu 

Hoodu, kako je spoznal svojo ljubezen Mary, pa tudi, kako je postal junak ljudskih src. 

 

Robina Hooda je odlično odigral Russell Crowe, 

ki pa je ţe prej sodeloval z reţiserjem Ridleyjem 

Scottom v uspešnici Gladiator. Filmu da velik plus 

to, da se je dogajal nekako pred Robinom Hoo-

dom, pa čeprav sem si ţelel videti tudi zgodbo iz 

poznejših časov, ko je bil Robin Hood izobčenec.  

Film si zasluţi oceno 4 zvezdice. 

 

Vid Kavšek, 7. a  
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Malo utripa s tega tekmovanja.  

ČETRTFINALE DRŢAVNEGA TEKMOVANJA V  

NAMIZNEM TENISU (POSAMEZNO IN EKIPNO) 
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HARRY POTTER 

OSVOJIL TUDI PLANICO 

 

Nepremagljiv švicarski čudeţni deček Simon Amman je po dveh olimpijskih naslovih in 

zmagi v skupnem seštevku svetovnega pokala v smučarskih skokih slavil tudi na svetov-

nem prvenstvu v smučarskih poletih. 

 

Ekipno tekmo so po pričakovanjih z velikim naskokom dobili Avstrijci. 

 

Letošnjo sezono so smučarski skakalci ţe po tradiciji sklenili v Planici, kjer je tokrat pote-

kalo 21. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Z naslovom prvaka se je okitil Švicar 

Simon Amman, ki je s tem uspehom zgolj začinil sanjsko sezono, v kateri je osvojil skoraj 

vse, kar se je osvojiti dalo. V vitrini švicarskega Harryja Potterja namreč ţe visita dve zlati 

odličji z letošnjih olimpijskih iger in veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku 

svetovnega pokala, medtem ko mu je naslov najboljšega v skupnem seštevku smučarskih 

poletov speljal slovenski orel Robert Kranjec. 

 

 
 
Amman je nesporno dokazal svojo superiornost, saj je bil najboljši kar v treh od štirih seri-

jah posamične preizkušnje svetovnega prvenstva. Po prvi seriji je bil švicarski junak s 

poletom. dolgim 215,5 metra, na drugem mestu, zaostajal pa je le za poljskim veteranom 

Adamom Malyszem, ki je bil dva metra daljši. Najdlje je sicer uspelo poleteti prav sloven-

skemu adutu Kranjcu, ki je pristal pri 223,5 metra, vseeno pa je njegova daljava zaradi 

novega sistema točkovanja, ki upošteva vetrovne razmere pri posameznem skakalcu in naj 

bi bil tako bolj pravičen do vseh tekmovalcev, zadostovala le za sedmo mesto. V drugi 

seriji se je pričel Ammanov šov, ki mu niso  mogli slediti niti Švicarjevi najhujši tekmoval-

ci za osvojitev prestiţnega naslova, z mladim Avstrijcev Gregorjem Schlierenzauerjem na 

čelu. 216,5 metra je Ammana potisnilo na vrh prvega dne posamične tekme, vodilni po 

prvi seriji, Malysz, pa se je moral zadovoljiti z drugim mestom. Tretji je bil ţe omenjeni 

Schlierenzauer, medtem ko je Kranjec v drugi seriji kljub krajšemu poletu, ki je meril 

203,5 metra, napredoval za  eno mesto. 
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V tretji in četrti seriji je švicarski junak le potrdil svoj letošnji primat, močno pa je zadišalo 

tudi po svetovnem rekordu, ki ga je pod Poncami mrzlično pričakovala nepregledna mnoţica 

gledalcev. Amman je v tretji seriji doskočil pri 227 metrih, v  četrti pa je z 236,5 metra 

opmetel z vso konkurenco in le za dva metra in pol zgrešil rekordno znamko, ki je od leta 

2005 v lasti Norveţana Einarja Romoerena. 

Robert Kranjec je končal na petem mestu, kar je tretja najboljša slovenska uvrstitev na sveto-

vnih prvenstvih v poletih. Ekipno tekmovanje so Slovenijo zastopal zastopali Robert Hrgota, 

Juri Tepeš, Jernej Damjan in Robert Kranjec. 
 

Jerca Hočevar, 7. c 
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     MARY-KATE IN ASHLEY OLSEN 
 
Mary-Kate in Ashley Olsen sta se rodili 13. junija 1986. Leta 1998 sta začeli snemati serijo 

Dvojčici, leta 2001 pa sta posneli filma Winning London in Počitnice na soncu. Njun zad-

nji film je bil Smrklji v New Yorku. 

Imata mlajšo sestro Elizabeth in starejšega brata Trenta. Starša sta se ločila. Kasneje sta 

obe odšli na kolidţ New York. Leto pozneje pa se je Mary-Kate preselila nazaj v Kalifor-

nijo, Ashley pa ostala v New Yorku. Ostali sta v tesnih stikih. 

 

 

Neţa Clemente, 7. c 
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Skupino Jonas Brothers sestavljajo 3 bratje: Nick Jonas (17),  Joe Jonas (20) in Kevin 

Jonas (22). Skupino so ustanovili leta 2005. Prvi je nastopati začel Nick, najmlajši član 

skupine, potem pa še Joe. Skupini sprva ni šlo ravno najbolje in so se morali kar potruditi, 

da so prišli tako visoko na glasbene lestvice. Skupina pa je dokončno slavo dosegla šele 

takrat, ko so začeli nastopati na Disney Channelu. V poletju 2008 so posneli film Camp 

Rock z zelo dobro prijateljico Demi Lovato in se tako dvignili še višje proti vrhu. Skupina 

je izdala ţe štiri albume: It`s about time, Jonas Brothers, A little bit longer in Line vines 

and trying times. Z zadnjim albumom so po vsem svetu prodali osem milijonov izvodov 

albumov. Trenutno pa so na svoji turneji.  

JONAS BROTHERS 

Urša Kohek, 7. c 
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NOVA NAJSTNIŠKA ZVEZDA 
 

JUSTIN BIEBER 
 

 
Novi najstniški pevec Justin Bieber je rojen 1. marca 1994, ki zaenkrat še ne meša glave 

številnim dekletom po celem svetu. Ţe julija je izdal prvi pop/r'n'b singl One Time, pozno 

jeseni pa je izšel njegov prvenec My World ter singla One Less Lonely Girl in Love Me. 

Od nekdaj je bil nor na glasbo. Pri 4 letih je začel igrati bobne, pri šestih je začel igrati 

kitaro, pri desetih letih pa je začel peti.  

Večina pesmi govori o ljubezni in o puncah. V pesmi Down To Earth prepeva o tem, kako 

se je počutil, ko sta se mama in oče ločila.  
 

 

Neţa Clemente, 7. c 
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SKUTINO PECIVO 

 

Testo:  
3 jajca 
6 žlic sladkorja 
6 žlic moke 
6 žlic olja 
½  pecilnega praška 

Vse to zmešamo skupaj in vlijemo v okrogel namaščen pekač. 
 
Masa: 

½  kg skute  
2 kisli smetani 
2 jajci 
1 vanilijev puding 
6 žlic sladkorja 

Vse zmešamo skupaj in vlijemo na sredino testa, NE MEŠAMO! 
 
Pečemo 45 minut na 180°C.  
 

Tjaša Bradač, 7. b 
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PEHTRANOVA POTICA 
 

Sestavine za 4 osebe 

 

Za testo:  

600 g moke 

40 g kvasa 

80 g masla 

3 jajca 

1 ţlica ruma 

250 ml mleka 

limonina lupinica 

drobtine 

sol 

 

Za nadev: 

3 šopke pehtrana 

150 g masla 

100 g sladkorja 

3 jajca 

250 ml sladke smetane 

 

Moko stresemo v skledo, jo pokrijemo in postavimo na toplo. Medtem zdrobimo kvas, mu 

prilijemo dve ţlici mlačnega mleka, dodamo dve ţlici moke in ţličko sladkorja. Zmešamo in 

postavimo na toplo, da vzhaja. 

Medtem penasto zmešamo maslo, dve jajci in sladkor. Mleko rahlo pogrejemo in ko je mlač-

no, ga osolimo in mu dodamo nastrgano limonino lupinico ter penasto umešana jajca s slad-

korjem in maslom. 

Iz pogrete moke, vzhajanega kvasa in mlečne mešanice zamesimo ne pregosto testo in ga 

stepamo tako dolgo, da se loči od sklede in kuhalnice. Pokrijemo ga s prtičem in postavimo 

na toplo, da vzhaja. 

Za nadev umešamo maslo z rumenjaki in sladkorjem, dodamo zelo gosto smetano in nazad-

nje sneg iz beljakov. 

Ko testo toliko naraste, da se njegov obseg podvoji, ga razvaljamo za prst na debelo. Nama-

ţemo ga z nadevom, potresemo s sesekljanim pehtranom, testo zvijemo v zvitek in poloţimo 

v pomaščen in z drobtinami potresen model. 

Postavimo ga na toplo, da še enkrat vzhaja. Potem potico premaţemo s stepenim jajcem in 

postavimo v ogreto pečico. 

Rečemo pri pribliţno 200 ºC eno uro. Ko je pečena, jo takoj zvrnemo iz modela, da ne posta-

ne vlaţna in da skorjica ne odstopi. 

 

DOBER TEK! 

 

Matic Hočevar, 6. c 
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SUDOKU 

 
Sudoku je logična uganka, katere cilj je zapolniti kvadratno mreţo, velikosti 9 x 9, s števili 

od 1 do 9. Vsako število se lahko pojavi natančno enkrat v vsakem stolpcu, vsaki vrstici in 

vsakem manjšem kvadratu velikosti 3 x 3. V mreţi so nekatera števila ţe podana. 

Veliko sreče. 

 

 

9     3   4 6 1 2 

7       2 6 8 9 5 

2       9   4 7 3 

6 2     3 1 5     

1 5   9 6 8     7 

8 3 9 2   7     4 

5   8       2   1 

3 6 2 7   9       

4 7 1 6 5 2 9 3 8 

 

1     5         9 

  4       6   7   

  9         1     

8     2         3 

        4   2     

2   5 3     7     

    9 8     3     

  2     6     9 5 

6     9           

rešitve 

 

1 7 2 5 3 4 6 8 9 

3 4 8 1 9 6 5 7 2 

5 9 6 7 8 2 1 3 4 

8 1 4 2 7 5 9 6 3 

9 3 7 6 4 8 2 5 1 

2 6 5 3 1 9 7 4 8 

4 5 9 8 2 7 3 1 6 

7 2 3 4 6 1 8 9 5 

6 8 1 9 5 3 4 2 7 
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MALO SMEHA 
 

LAŢ 

»Vsaka beseda, ki pride iz tvojih ust, je laţ!« »Lepotička moja …« 

 

ŠOPEK 

V travmatološko kliniko je vstopil moţakar s šopkom roţ in rekel medicinski sestri: 

»Te roţe izročite pacientu Bogdanovskemu.« 

»Toda, saj nimamo pacienta s tem imenom.« 

»Vem. Pripeljali ga bodo danes zvečer. Jaz sem namreč njegov nasprotnik v boksarskem 

dvoboju.« 

 

SKUPAJ 

Črnolaska in blondinka se peljeta v dvigalu. Dvigalo se pokvari. 

Črnolaska vpije: »Na pomoč!« 

Nato reče blondinki: »Kaj ne bi vpili skupaj?« 

Blondinka zakriči: »Skupaj! Skupaj!« 

 

KRATEK STIK 

Blondinka je pripeljala avto v avtomehanično delavnico, ker ni deloval, kot bi moral. Meha-

nik ga je pregledal in rekel: »Za cukanje avta je kriv kratek stik.« 

Lotil se je popravila. Blondinki pa je bilo čakanja kmalu dovolj in je rekla: »Koliko časa pa 

boste še potrebovali, da boste stik podaljšali?« 

 

VOZNIŠKI IZPIT 

Blondinka Marina je vozniški izpit opravila ţe v tretjem razredu osnovne šole, ko je komaj 

dopolnila osemnajst let. 

 

KOT 

Zakaj se blondinke v mrzli zimi ponavadi zadrţujejo v kotu stanovanja? 

Ker so slišale, da je v kotu običajno 90 stopinj. 

 

ZID 

Zakaj se podre betonski zid, če se blondinka nasloni nanj? 

Pametnejši popusti. 

 

STRAH PRED LEVOM 

»Lukec, ali poznaš ţival, pred katero trepeta tudi lev?« 

»To je levinja.« 

OMARA 

Mujo in Haso sta morala omaro iz masivnega lesa odnesti na vrh stolpnice v dvanajsto nad-

stropje. Ko sta prispela v enajsto nadstropje, je Haso vzkliknil: »Mujo, imam dobro in slabo 

novico.« 

»Povej najprej dobro.« 

»Še eno nadstropje je do vrha.« 

»Kakšna pa je slaba novica?« 

»Nisva v pravi stolpnici.« 
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PRALNI PRAŠEK 

»Danes sem pri gospodinjstvu namesto moke v lonec pomotoma stresel pralni prašek.« 

»In kaj je rekla učiteljica gospodinjstva?« 

»Popenila je!« 

 

VEČJA PLEŠA 

Prijatelja se pogovarjata in prvi reče: »Ti si bolj plešast od mene.« 

»Kako sem lahko bolj plešast od tebe, ko pa sva oba popolnoma plešasta?« 

»Ker imaš večjo glavo!« 

 

MUČENJE 

Gostitelj je pripovedoval gostom, ki jih je povabil na večerjo: 

»Tole ribo, ki jo vidite na mizi, sem iz vode potegnil z veliko muko. Kar eno celo uro sem se 

mučil, da sem jo dobil ven.« 

»Ja, ja,« se je oglasila ena od gostij, »tudi jaz imam doma tako slab odpirač za konzerve.« 

 

SREČO IMA 

Pešca podre kolesar. 

»Ste imeli pa srečo,« reče kolesar pešcu. 

»Zakaj pa srečo?« se čudi ta. 

»Ponavadi vozim tovornjak.« 

 

LAS 

Kaj pomeni en las na plešasti glavi? 

Spomenik padlim. 

 

FILHARMONIJA 

Moški je na cesti ogovoril mimoidočega: »Oprostite, kako pridem v filharmonijo?« 

»Veliko morate vaditi!« mu je pojasnil. 

KODRI 

»Ţelite kodre obdrţati?« je vprašal frizer. 

»Seveda!« 

»Šik!« so se zaslišale škarje, frizer pa je rekel: »Kar v vrečko vam jih bom shranil.« 

 

NEVEDNEŢ 

»Ali veš, kako izgleda krava znotraj?« 

»Odkod naj bi to vedel?« 

»Saj to ve vendar vsako tele.« 

 

DRUGA STRAN 

Blondinka se je sprehajala ob reki in na drugi strani reke zagledala drugo blondinko. 

»Kako se pride na drugo stran?« ji je zakričala. 

»Saj si na drugi strani!« ji je odgovorila blondinka. 
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KVIZ 

 
To je kviz o knjigah in knjiţevnosti. Pod vsakim vprašanjem obkroţi pravilen odgovor. Nato 

pa črke pravilnih rešitev prepiši še na koncu. Dobil boš rešitev. Srečno! 

 

Katera je druga beseda za literaturo? 

 

k) knjiţevnost 

r) dramatika 

l) latinica 

 

V katerih čeveljcih je plesala Pepelka? 

 

v) v zlatih 

p) v diamantnih 

n) v steklenih 

 

Kaj se je skrivalo v Aladinovi svetilki? 

 

i) nogavice 

m) dobre ţelje 

j) duh 

 

Tistemu, ki rad bere, v prenesenem pomenu pravimo: 

 

š) knjiţna muha 

i) knjiţni molj 

s) knjiţni komar 

 

Kako je ime dečku v knjigi Sreča na vrvici? 

 

a) Jakob 

c) Jan 

ţ) Matic 

 

Kaj je napisa Josip Jurčič? 

 

e) prvi slovenski roman 

t) prvo slovensko knjigo 

č) prvo slovensko pesem  

Koga sreča Rdeča Kapica v zgodbi? 

 

v) volka 

m) medveda 

l) lisico 
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Čigava hči je dekle, ki se poroči s princem v zgodbi Špicparkeljc? 

 

u) čevljarjeva 

n) mlinarjeva 

d) rudarjeva 

 

Kdo je napisal knjigo Silvija? 

 

o) Nejka Omahen 

z) Desa Muck 

h) Janja Vidmar 

 

Kakšen je Jurij na začetku v zgodbi Juri Muri v Afriki? 

 

t) plešast 

s) umazan 

f) bolan 

 

Katero delo je napisala Svetlana Makarovič? 

 

t) Kokoška Emilija 

ţ) Druščina iz 6. b 

e) Ţivljenje kot v filmu 

 

 

REŠITEV: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

 

 

Sara Sever, 6. b 
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LEPE POČITNICE! 


