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EKO KOTIČEK
Eko kotiček ne bi bil pravi brez intervjuja z najbolj ekološko osveščeno osebo na naši 
šoli. Povprašali smo učiteljico Tatjano Vidic.

Zakaj ste se odločili in kaj ali kdo je vplival na vašo odločitev, da postanete učiteljica 
biologije?
Name je vplivala moja učiteljica biologije v osnovni šoli. Znala nas je motivirati in veliko 
nas je naučila. Ure so bile zanimive in poučne, veliko smo se naučili. Všeč mi je bil tudi njen 
pristop do učencev. 

Kje vse ste bili že zaposleni?
Zaposlena sem bila na Univerzi v Ljubljani na Biotehniški fakulteti  kot raziskovalka. 
Narava mojega dela je bila drugačna kot danes, ko poučujem učence na OŠ Simona Jenka.

Koliko let že učite?
Učim že sedem let.

Kako so učenci sprejeli pouk kemije in biologije? Se radi učijo?
Mislim, da so pouk sprejeli kar v redu, odvisno je od posameznega učenca. Učence pred-
vsem zanimajo poskusi, tako pri biologiji kot pri kemiji. 

Pri poučevanju biologije in kemije najbrž nastajajo tudi kakšne težave? 
Da. Predvsem pri eksperimentiranju. Zdi se mi, da je premalo »tehničnega« orodja. Včasih 
nam pomanjkljiva oprema ne omogoča izvedbe želenih poskusov.

Katero snov najraje poučujete?
Pri biologiji sta moji najljubši temi rastline in človek, pri kemiji pa rada poučujem snov de-
vetega razreda, ki jo lahko povežemo tudi z vsebinami biologije.

Se vam je že kdaj zgodilo kaj nepredvidljivega v šoli?
Najbolj neprijetno je, ko delaš z otroki eksperiment, pa ti ta ne uspe. Zoprno je, če poskus ne 
uspe kot bi želela. Večjih neprijetnosti, ki jih ne bi uspela rešiti, pa še ni bilo.

Pa še vprašanje ali dve o varovanju okolja. Ali tudi doma ločujete odpadke?
Seveda, posebno posodo imamo za organske odpadke, posebej pa ločujemo še steklo, papir 
in plastiko. Seveda pazimo, da tudi nevarnih snovi ne mečemo kar tako v smeti. Uporablja-
mo varčne žarnice. Pri čistilih pazim, da agresivna sredstva uporabim le v nujnih primerih.

Kaj bi učenci lahko naredili, da bi bila Zemlja manj onesnažena?
Ni pretirano težko: ugašajte luči, zapirajte vodo, ko si umivate zobe, ločujte odpadke, v šolo 
hodite peš ali s kolesom, če se le da,  kupujte izdelke, katerih embalažo je mogoče recikli-
rati in varčujte z energijo (tudi tako, da raje oblečete v majico z dolgimi rokavi, kot povišate  
temperaturo gretja v stanovanju).



Za vse, ki še niste na tekočem …
RBD je skupina, ki je nastala leta 2004 med snemanjem isto imenske telenovele 
»Rebelde«, katere glavni igralci so bili: Anahi, Dulce, Maite, Alfonso, Chris-
tian in Christopher. Vse skupaj se je začelo v zgodbi telenovele, saj so igralci 
skozi zgodbo predrznosti, nagajivosti, smeha, veselja, žalosti, ljubezni in talenta 
postali popularna pop skupina. A nihče ni pričakoval takega uspeha. Tudi po 
končanem snemanju je popularnost in priljubljenost igralcev ostala tako velika, 
da so se odločili, da bodo idejo telenovele uresničili in nadaljevali s samostojno 
pevsko kariero. 
Prvi album Rebelde, je postal prava uspešnica po celotni Mehiki in tudi izven 
njihovih meja. Hiti kot so Rebelde, Solo Quédate En Silencio, Sálvame in Un 
Poco De Tu Amor so odmevali iz vseh radijskih postaj. Poleg tega se je njihov 
album spremenil v “Disco de Oro” (zlato ploščo), kasneje v platinasto in na 
koncu celo v “Disco de Diamante”(diamantni album) zaradi več kot 500000 
prodanih plošč. Prva njihova turneja je bila Tour Generación RBD, iz katere 
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je nastal CD in DVD, na katerih je poleg tem iz albuma Rebelde tudi nekaj starih pop/rock 
uspešnic iz 80’s let in nekaj novih skladb: Una Canción in Líso Sensual. 
Skoraj eno leto po nastanku skupine RBD je izšel na prodajne police njihov drugi album z 
naslovom Nuestro Amor (kasneje izšel tudi v ZDA). Na albumu je 14 pesmi. Prišli so novi hiti 
kot so Nuestra Amor, Me Voy, Feliz Cumpleaňos, Este Corazón, Asi Soy Yo, Asi Hay Algo, A 
Tu Lado, Fuera, Que Fue Del Amor, Que Hay Detrás, Tras De Mi, Solo Para Ti, Una Canción 
in Líso, Sensual. Tudi za ta album so dobili platinasto ploščo že po sedmih urah od izida plošče 
na police prodajaln v Mehiki, saj so ploščo oboževalci dobesedno razgrabili. RBD so prišli kot 
privid ali tiha želja iz telenovele in porušili merila v svetu glasbe. Brez dvomov, pop skupina 
REBELDE je trenutno najuspešnejša skupina v Mehiki in o kateri bomo zagotovo še veliko 
slišali.



ANAHI
CELOTNO IME: Anahi Giovanna Puente Portillo 
VZDEVEK: Anny 
Vloga v telenoveli REBELDE: Mia Colucci 
ROJENA: 14. 05. 1983, Cuidad de Mexico, Mehika 

DULCE
CELOTNO IME: Dulce Maria Espinoza 
Savinon 
VZDEVEK: Dul 
Vloga v telenoveli REBELDE: Roberta Pardo 
ROJENA: 06. 12. 1985, Cuidad de Mexico, 
Mehika 

CHRISTIAN: 
CELOTNO IME: Jose Christian 
Chavez Gana 
VZDEVEK: Chris 
Vloga v telenoveli REBELDE: 
Giovanni Mendez 
ROJEN: 7. 8. 1983, Reyoosa, 
Tamaulipas, Mehika 

MAYTE
CELOTNO IME: Mayte Perroni Beoriegui 
VZDEVEK: May 
Vloga v telenoveli REBELDE: Guadalupe (Lupe) 
Fernandez 
ROJENA: 3. 3. 1983, Cuidad de Mexico, Mehika

ALFONSO: 
CELOTNO IME: Alfonso Herrera Rodriguez 
VZDEVEK: Poncho 
Vloga v telenoveli REBELDE: Miguel Ar-
rango 
ROJEN: 28. 08. 1983, Cuidad de Mexico, 
Mehika 

CHRISTOPHER: 
CELOTNO lME: Christopher Alexan-
der Casillas von Uckerman 
VZDEVEK: Ucker 
Vloga v telenoveli REBELDE: Diego 
Bustamante 
ROJEN: 27. 10. 2986, Cuidad de 
Mexico, Mehika

RBD!
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Razlaga za punce

Hokej na ledu je moštveni zimski šport. Na ledu igrata dve moštvi s po 
šestimi igralci. Igra se 3x20 minut. Zmaga moštvo, ki večkrat zabije plošček 
skozi vrata.

Razlaga za fante

Hokej se igra na posebej pripravljenem drsališču, ločenem na tretjine, od kat-
erih sta dve napadalno/obrambni (odvisno od perspektive), srednja je nev-
tralna, med seboj pa so ločene z modro črto. Na vsaki strani igrišča je gol.
Na posamezni tekmi je dovoljeno sodelovanje največ 22 igralcem, od katerih 
sta 2 vratarja. Vsako moštvo ima svojega kapetana. 
Ker hokej ni nič kaj pretirano nežna igra, je za hokejiste zelo pomembna 
primerna oprema. Igralska in vratarska oprema sestoji iz palice, drsalk, 
zaščitne opreme in dresov. Vsa zaščitna oprema razen rokavic, čelad in vra-
tarjevih nožnih ščitnikov se mora nositi pod obleko. Palice igralcev morajo 
biti lesene ali iz drugega materiala (aluminij, plastika), z nimi potiskajo 
igralci plošček proti golu. Plošček ali puck (izgovorjava: pak) je posebna 

Hokej

V Sloveniji kot tudi v tujini bi težko našli 
ekipo, ki je na športnem področju pustila tako 
velik pečat, kot ga je jeseniški hokejski klub. 
40 let vztrajanja v vrhu vrhunskega športa je 
dosežek, ki ga lahko zavida marsikdo. Vse pa 
ni šlo tako gladko, kot to izgleda danes, ko se 
ozremo nazaj. V jeseniško zgodbo o uspehu 
so vtkana leta trdega dela, ogromno odrekanj 
vseh, ki so kadarkoli in na kakršenkoli način 
sodelovali pri hokejski pravljici fantov izpod 
Mežakle. 

Zelooo pristransko

ploščica, ki se uporablja za igranje hokeja na ledu. Izdelan je iz vulkanizirane gume ali kake-
ga drugega materiala, ponavadi je črn.
Vsi glavni in linijski sodniki morajo biti oblečeni v črne hlače ter jopič z navpičnimi črnimi 
in belimi črtami. Glavnega sodnika prepoznate po rdečih rokavčkih.
Moštvo, ki v treh dvajsetminutnih tretjinah igre doseže večje število zadetkov, zmaga. Seve-
da ima hokej kopico igralnih pravil: pravilne menjave, prepovedane položaje, prepovedane 
dolge strela, kaj storiti, ko plošček izgine iz vidnega polja in še in še. 
Najlažje in najhitreje pa boste hokejska pravila osvojili, če si boste ogledali katero od hoke-
jskih tekem. V živo!  



Anže Kopitar - 
kralj med Kralji

Anže Kopitar je prvi Slovenec, ki je zai-
gral v najmočnejši hokejski ligi na svetu. 
Hrušičan je takoj navdušil tako sloven-
sko javnost kot navijače njegovega kluba 
– Los Angeles Kings. 
 
»Kopija« je za hokejsko kariero navdušil 
njegov oče Matjaž Kopitar, ki je prav 
tako igral hokej, kasneje pa postal tudi 
trener. Svojo športno pot hokejista je leta 
1987 rojeni Anže začel blizu svojega 
domačega kraja, v Kranjski Gori. Kaj 

hitro so ga odkrili na Jesenicah in ga takoj pripeljali v svoj klub. Vendar za Jesenice ni igral 
dolgo, saj je odšel v tujino. Leta 2004 se je preselil na Švedsko k Södertälje SK. V svoji prvi 
sezoni v tujini se ni naigral, a je vseeno potrpežljivo čakal na svojo priložnost.

V drugi sezoni na severu Evrope pa je v svojem klubu že postal eden izmed nosilcev ekipe. 
Zaradi odličnih iger je dobil ponudbo iz Kalifornije, kjer bi igral za LA Kings. Kljub izredno 
mamljivi ponudbi se je odločil za še eno leto igranja pri švedskem prvoligašu. Ta poteza se je 
izkazala za odlično.

Že dolgo sanjaš o tem, da bi spekla/spekel sladico, ali pa si želiš svojo punco/fanta 
presenetiti za nečim slastnim? Še ne veš s čim? Potem ti zaupamo dober recept za 
biskvit z breskvami. Seveda ga boš zlahka pripravil/a sam/a. 
Sestavine: 
3 jajca  
150g  sladkorja
4 žlice mleka
140g  pšenične bele moke 
1 kavna žlica pecilnega praška 
sveže breskve  

Tudi športniki jedo dobro ...

Priprava:
Ločimo rumenjake in beljake. Iz beljakov stepemo trd sneg. V posodo damo rumenjake in 
sladkor ter penasto zmešamo. Dodamo še mleko, moko in pecilni prašek. Dobro premešamo, 
na koncu pa dodamo še sneg. Testo zlijemo v namaščen pekač. 
Breskve operemo, olupimo in narežemo na krhlje. Zlagamo jih po biskvitu. Potresemo jih še 
s sladkorjem. Pečemo približno 30 min na 180° C. Pecivo ohlajeno postrežemo.



d
o

br
o

 j
e 

ve
d

et
i Priporočamo ...

PRVAZAPRAV LJUBEZEN 
(romantična komedija)
Samski predsednik vlade se takoj, ko vstopi v 
Downing Street 10, zaljubi v prijetno članico 
osebja. Pisatelj zbeži na jug Francije, da bi 
pozdravil  svoje strto srce, ob jezeru pa na-
jde svojo novo ljubezen. Srečno poročena 
ženska začuti, da se z možem oddaljujeta. 
Nevesta sprejema hladnokrvnost moževega 
najboljšega prijatelja kot nekaj, česar ni. 
Življenja in ljubezni se pomešajo, družijo 
in dosegajo vrhunec na božični večer z 
romantičnimi, zabavnimi in grenkimi posl-
edicami za vsakogar, ki ima srečo ali nesrečo, 
da ga preganja ljubezenski urok.

ZA FILMOFILE
Imaš v mislih dober film za zvečer? Še ne veš katerega?
Potem ti predlagamo naslednje filme oziroma risanko. Da se boš prepričal/a, ali 
je primeren, smo ti pripravili njihove opise.         

KUNG FU PANDA (risanka)
Po je panda, ki sanja, da bi postal nepremagljivi kung fu 
borec, a je obsojen na dolgočasno življenje v družinski 
špageteriji. Splet zabavnih okoliščin poskrbi, da veliki 
modrec v njem prepozna izbranca, zato Po pristane v 
rokah čemernega mojstra borilnih veščin Shifuja. Izkaže 
se, da je Pojeva največja moč in strast ljubezen do hrane, 
toda ko deželo ogrozi zlobni Tai Lung, mora Po dokazati, 
da se srce pravega junaka včasih skriva tudi v najbolj 
nenavadnem telesu.

ZBIRALEC KOSTI 
(triler) 
 Na ulicah Manhattna preži morilec. Demonski 
ubijalec, ki na prizorišču vsakega zločina pušča 
za seboj krvavo sled skrivnostih sporočil. Njihov 

pravi pomen lahko razvo-
zla le sijajen um. Primer 
dodelijo izvrstnemu, a pohabljenemu detektivu. On in 
policistka začetnica se morata poglobiti v psiho srhljivega 
blazneža in ga prelisičiti v njegovi lastni igri. Kajti udaril 
bo ponovno ... ampak naslednjič bosta morda prepozna.



Priporočamo ...Pet prijateljev

Če rad prebereš še kakšno knjigo poleg 
tiste za domače branje, ti priporočamo, da 
prebereš zbirko Pet prijateljev pisateljice 
Enid Blyton. Po našem mnenju so najboljše 
iz zbirke: Cigančica Jo, V cirkuškem 
taboru, Letala v viharni noči, Na lovu za 
tihotapci in Skrivnost šepetajočega otoka. 
Glavne osebe knjig so: Dick, Julian, Anne 
in George ter pes Timmmy. V vsaki od 
21 knjig se jim dogajajo nenavadne reči: 
odkrivajo tihotapce, najdejo zlate palice, 
razkrinkajo ugrabitelje in še in še. Preberi 
jih, ne bo ti žal! 
Namig: Potem lahko njihovo vsebino poveš tudi učiteljici za Bralno značko. 

ZA KNJIGOŽERE

Pozor, mokra tla; Pozor, globoka voda; Pozor, samo za plavalce 

Pozor, mokra tla je prva v seriji treh knjig o Colette in Arthurju, ki rada 
plavata, kolesarita in sanjarita. Prva ljubezen se hitro vname, njen pla-
men pa te lahko opeče ali pa kmalu ugasne. Za neizkušeno Col se stvari 
odvijajo prehitro, spretnemu zapeljivcu Artu pa se zdi, da se nikamor ne 
premaknejo. Razgibana in aktualna zgodba iz življenja sodobnih najst-
nikov, ki se nadaljuje še v dve knjigi Pozor, globoka voda in Samo za 
plavalce.

Lola Levjesrčna

Pogumno rešuje živali v stiski in jih v        
posebnem letalu vozi v svojo ogrado na  pro-
stem. To se seveda dogaja le ponoči, v njenih 
sanjah. Podnevi pa ima Lola resnične težave 
s štirinožci: njena ebenovinasto črna mlada 
mucka Sneguljčica se ji ne pusti božati! Pa tako 
rada bi jo stisnila k sebi in jo pocrkljala! Ko bi 
le bila tako zaupljiva kot mala cirkuška koza 
Snebeljčica! Ta je tako ljubka, da bi jo Lola 
najraje odvezala s kratke vrvi in ji v svoji super 
ekspresni vesoljski ladji dala nov dom ... Sko-
raj tako se tudi zgodi, a kaj ko nesočutni odrasli 
zganjajo težave okrog tega! Pri reševanju skoraj 
nerešljivega ji tudi tokrat pomagajo prijatelji in 
fant Alex.
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paž frizura
allstarke in bulerji

Rebelde
mišice

vijolična barva
porisani avtomobili

hlače »na zvonec«
 cigarete

»goveja« glasba
ferrari

cveki in petke
McDonalds

Letošnjo jesen in zimo je moderna vijolična barva in grafični oz. 
karirasti vzorci.

Za dekleta :  
- šal ali rutka
- pletenine: daljše jope in puloverji z vzorci rombov
- puloverji – karirasti (črno-siv, črno-rdeč, črno-roza …)
- dolge majice in čeznje kratke z napisi
- hlače: rdeče ali vijolične
- Plašči ali bunde, jakne: grafični vzorci značilni za osemdeseta 
- Pasovi
- Obutev: allstarke ali škornji

Za fante:
     
- kavbojke v več barvah
- puloverji in majice z vzorci 
 (ne boš pa zgrešil, če dodaš majico kratko  
 na dolgo) 
- športne jakne in bunde
- športni čevlji
- kape
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Kako izbrati svojega novega hišnega 

ljubljenčka?
Ali mogoče še nimaš hišnega ljubljenčka?
Si ga zares želiš? Si res pripravljen/a skrbeti zanj?
Je z njim res toliko dela kot govorijo starši?
Na vsa ta vprašanja in še mnoga druga ti lahko odgovorimo,
Preberi spodnji tekst in ugotovi, katero živalco si zares želiš!

Najprej moraš vedeti, ali si želiš vodno ali kopensko žival.

Če je to vodna žival, moraš ugotoviti, katera najbolje ustreza tvojemu 
okusu.
- zlate ribice
- želve (kopenske/vodne)
- vodni polži 
- vodni raki

Nasvet: če se boš odloči/a za zlate ribice, lahko v akvarij daš še vodne 
polže, saj čistijo akvarij.

Mogoče pa so ti bolj všeč »navadne«, kopenske živali.
- mačke
- psi
- hrčki 
- zajci
- kanarčki
- papagaji  (skobčevka, nimfa, ara)

Sedaj pa še majhne živali, ki so prav tako srčkane, čeprav se ti takoj ne 
zdi!
- glodalci:
bele miške (kot ljubljenčki ali pa kot hrana kačam)    
skakači (podobni miškam, samo da skačejo) 
podgane 
- pajki (tarantele)
- kače 
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S psom ni veliko dela. Res pa je, da ga moraš 
enkrat na dan peljati na dolg sprehod. Trikrat 
pa samo v bližnjo okolico na stranišče. Vse je 
odvisno tudi od pasme psa! Če je pes majhen 
in ima drobne nožice, mu ni treba daleč. Za-
dostuje mu že skakljanje po vrtu ali po ulici. 
Ne pozabi, da je ogromno prisrčnih vrst malih 
in velikih psov, psi so zelo dobri čuvaji in so 
ljubeča bitja. 

Koristni nasveti

    Bele miške
Da bele miške pomenijo norost, vsi dobro vemo, da je to 
vraža pa tudi.
Res, da so videti malce čudno in drobno, znajo pa biti tudi 
dobre domače živali. Niso zelo zahtevne. Enkrat na dan jim 
zamenjaš vodo in hrano, tako kot vsem drugim živalim. Rade 

            Zlate ribice
Ko jih imaš enkrat doma v akvariju na polici v svoji sobi ali v dnevni, postane skrb za 
ribice preprosta. Nekajkrat na dan jim daš hrano za ribe in tako so site. Enkrat na mesec jim 
zamenjaš vodo v akvariju, med praznjenjem in čiščenjem pa so ribe v vrečki z vodo ali pa 
v nadomestnem lončku. Ribe niso tako dolgočasne kot pravijo drugi, saj znajo biti tudi za-
bavne. Že gledanje njihovih iger in norčij te spravi v dobro voljo. Če se boš odločil/a  za ribe 
jim daj v akvarij še vodne polže, saj namesto tebe čistijo akvarij!

se razvajajo, zato jih moraš vsaj enkrat dnevno vzeti v roke in se poigrati z njimi.
Če se odločiš za bele miške, kupi vsaj dve, da eni ne bo dolgčas, če greš ravno k prijatelju ali 
pa se zabavaš pred televizijo. Pazi, da ne bosta par (biti morata istega spola), saj se izjemno 
hitro množijo. 

Upamo, da smo ti vsaj malce pomagali pri 
tvojem izboru domače živali. Potrebuješ 
samo še razmislek in tista žival bo kmalu 
tvoja nova najboljša prijateljica, ki ne 
bo nikoli izdajala tvojih najbolj zaupnih 
skrivnosti. Poleg tega pa jo lahko zdresiraš 
…
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Ljubezen: Več sreče prihodnjič!
Življenje: Izzivanje sošolk bo povzročilo, da boš izvedel/a več, kot 
bi sicer. A pazi, zvite so. Poskušaj samo enkrat.

Vodnar 
Ljubezen: Zelo boš ponosna/ponosen nase, ko boš ugotovil/a, da 
ti je uspelo zmesti nekega zelo zaželenega fanta/punco na vaši 
šoli. Nekatere sošolke te bodo zaradi tega malce opravljale, toda 
nikar si njihovih besed ne jemlji k srcu. Na srečo ne vedo, kdo je 
v resnici fant, o katerem sanjariš. 
Življenje : Ta mesec so zvezde na tvoji strani. Izkoristi to in 
počni, kar te najbolj veseli. Za šolo ne bo treba porabiti veliko 
časa. Potrudi se pri nalogah, saj ta mesec učitelji ne bodo kar 
popuščali. 

Devica
Ljubezen: Srečo imaš. Zgrabi pravi trenutek in kmalu boš v sed-
mih nebesih. 
Življenje: Doma se boš dobro razumel/a in v šoli ne boš imel/a 
večjih težav. 

Strelec
Ljubezen: Svojo ljubezensko puščico boš izstrelil/a v napačno srce. Nekdo 
vzdihuje za tabo, pa ga/je ne opaziš.
Življenje: Žepnina  se bo povišala, kar ti bo prišlo čisto prav, saj se s svetlobno 
hitrostjo bližajo novoletni prazniki. Privošči najbližjim nekaj lepega.

p
Rak
Ljubezen: Še najbolj romantični prizori se ti 
bodo zdeli tisti iz mehiških nadaljevank. V 
resničnem življenju bo namreč bolj suša.
Življenje: Sedenje pred knjigami ti ne bo več 
v užitek. Pazi, da se ne poslabšaš v šoli. Če se 
ti uspe »obdržati pokonci«, omeni 
staršem povišanje žepnine.

Škorpijon
Ljubezen: Zate velja: t preveč govoriš, premalo narediš. 
Poljubi jo/ga.
Življenje: Težko se boš osredotočil/a 
na besede učiteljev, saj je tvoja glava 
polna spominov na počitnice. Pazi na ocene v redovalnici.



x
Ribi 
Ljubezen: Pozornost, ki ti jo bo namenila neka oseba, ti bo zelo všeč, saj je na 
skrivaj pravzaprav nekakšen tvoj vzornik. Lahko pa srečaš tudi novo ljubezen. 
Dobro poglej okoli sebe ... že veš kdo je? 
Življenje: Ker boš malce bolj občutljiv/a kot ponavadi, ti bodo šli ta teden 
očitki staršev do živega. Ne razjezi se prehitro, ker boš obžaloval/a. Spomni 
se pregovora: za dežjem posije sonce! 
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Kozorog 
Ljubezen: Ugotovil/a boš, da v življenju ni pomembna samo ljubezen, ampak 
tudi zabava. Pojdi na kakšen koncert, saj ti bo koristil. Konec meseca pa se 
obeta nova ljubezen ... 
Življenje: Teden bo naporen, vendar boš kljub temu ves čas dobre volje. 
V šoli boš pohvaljen/a za dobro narejeno nalogo. V družini se lahko zgodi 
manjši prepir, ki ti bo dal misliti! Vseeno pa previdno, saj nikoli ne veš, kaj te 
čaka! 

s

Dvojčka 
Ljubezen: Nek dogodek te bo spomnil na tvojo bivšo ljubezen. Veliko boš 
razmišljal/a o njej in ob tem pozabil na sedanje ljubezenske dogodke. Šele 
užaljenost tvoje trenutne simpatije te bo opomnila, da je bolje živeti za danes, 
kot za včeraj. 
Življenje: Bolj ko bo stvar nedosegljiva, bolj te bo mikala, pa naj gre za 
ljubezensko, šolsko ali družabno področje tvojega življenja. Ker boš ves čas 
skušala dokazovati sebi in drugim, da ni nič nemogoče, boš precej utrujen/a. 
Druženje s starimi prijatelji bo idealen počitek.
Oven 
Ljubezen: Ljubezen bo sicer ves mesec v zraku, vendar se na trdna tla ver-
jetno ne bo spustila. Zaenkrat pa raje uživaj v samskem stanu. Izkoristi prosti 
čas raje za prijatelje kot za sanjarjenje. Verjemi, tudi tako lahko dobro preživiš 
mesec. 
Življenje: Na srečo, ki te bo spremljala v začetku tedna se boš prehitro začel/a 
zanašati in ko jo boš v podobni situaciji potreboval/a drugič, ti bo obrnila hr-
bet. Pazi, v šoli se lahko hitro zameriš učiteljem, zato previdno! 

Tehtnica
Ljubezen: Tu imaš veliko sreče, saj lahko primerno/primernega najdeš kar na 
hodniku šole. Pazi na prevare!
Življenje: Vse ti bo šlo zelo dobro od rok, kar je zate precej novo. Stare stvari 
boš pustil ob strani, saj se ti bodo zdele dolgočasne.
Bik 
Ljubezen: Ko boš že mislil/a, da te v ljubezni ne more nič več presenetiti, 
se bo oglasil zvonec tvojega telefona. Vse bo odvisno od tvojega trenutnega 
razpoloženja, to pa se bo spreminjalo iz minute v minuto. 
Življenje: Počutil/a se boš zelo pogumno, še posebej, ker ti bo ta teden us-
pelo uresničiti načrt, s katerim si že kar predolgo odlašala. V šoli pa se bo vse 
obrnilo, zna se zgoditi, da dobiš kakšno slabo oceno. Previdno!



BI TUDI SAM RAD 
PISAL ZA VAJE2?

Vabimo te, da se pridružiš naši novinarski 
ekipi, ki sestankuje vsak torek 5. šolsko 

uro v učilnici MAT2!


