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V soboto, 18. decembra, je po vseh lokacijah 
naše šole potekal boži�no-novoletni dobrodel-
ni bazar. 
Vsa zbrana sredstva so bila namenjena šolske-
mu skladu. 
Tudi na Centru smo šli v akcijo. 
Organizirali smo prireditev, na kateri so nas-
topali u�enci in u�enke razredne in predmetne 
stopnje. Nato pa so u�enci predmetne stopnje 
in u�itelji prodajali naše izdelke, ki smo jih 
izdelali pri pouku. 
Stojnice bazarja so bile postavljene v šolski 
avli v prvem nadstropju, kjer je bila tudi 

»blagajna«, za katero so bile zadolžene u�iteljice. Na »blagajni« je vsak, ki je na stojnicah 
želel kaj kupiti, zamenjal evre v jenkote. To je bila denarna valuta na bazarju. 
V drugem nadstropju je, kot že prej omenjeno, najprej potekala prireditev za u�ence in u�ite-
lje, kasneje so jo nastopajo�i ponovili še za starše. 
Pozdravni nagovor je imela vodja naše šole ga. 
Mateja Urbiha.  
Poleg bazarja so vzporedno s prireditvijo za starše 
v prvem nadstropju potekale tudi razli�ne delavni-
ce; glasbena delavnica, v kateri so u�enci igrali na 
svoja glasbila, likovna delavnica, v kateri so u�enci 
pokazali svoje risarske sposobnosti, v eni od u�il-
nic pa je potekala delavnica pisanja lepih misli, v 
katerih si izdelal listi� s svojo ali samo dobil napi-
sano lepo misel. 
Vodstvo naše šole smo povprašali, koliko denarja 
smo približno zbrali za šolski sklad. Izvedeli 
smo, da smo skupno na vseh lokacijah zbrali 
kar 5400 evrov! 
Upamo, da bo šel denar tistim otrokom, ki ga 
najbolj potrebujejo.  



V torek, 11. 1. 2011, je na podružnici Center potekal kulturni dan za sedme raz-
rede. Glavna tema je bila ljudska kulturna zapuš�ina na Slovenskem. 
Zjutraj smo se vsi sedmi razredi zbrali v zgornji avli PŠ Center. Ko smo bili vsi 
zbrani, smo poslušali zanimivo predavanje o ljudski kulturni dediš�ini Sloveni-
je, ki ga je vodila ga. Dušica Kunaver. Povedala je veliko zanimivih stvari, 
malo pa smo tudi peli. 
Nato so potekale 20-minutne delavnice v štirih u�ilnicah. Delavnice so vodili 
�lani Akademske folklorne skupine Ozara. U�enci smo se po razredih v smeri 
urinega kazalca pomikali po delavnicah.  
V prvi delavnici smo se sedmošolci u�ili nekaj preprostih ljudskih plesov ob 
zvoku harmonike, pri drugi pa smo izvedeli zanimivosti o ljudskih glasbilih. V 
tretji delavnici smo spoznavali razli�na ljudska obla�ila. �etrta delavnica je 
predstavila ljudske pesmi. 
Dan je bil zanimiv, saj nismo imeli »pravega pouka« in lahko bi ga še kdaj 
ponovili. 
         NAPISALA ELENA KUKOVICA 



V �etrtek, 9. 12., smo se šesti razredi odpravili v Ljubljano. Na 
Gospodarskem razstaviš�u smo si ogledali baletno predstavo 
Picko in Packo. 
 
Predstava Wilhelma Buscha je plesna pripoved o dveh nabritih 
fantih, ki nagajata vsem ljudem povprek. Ušpi�ita kar 7 straš-
nih vragolij, in ko vsi že mislijo, da so temu naredili konec, se 
fanti�a izmuzneta in spet za�neta nagajati. 
 
Picko in Packo sta znana že od leta 
1980, ko je zgodbo z izvirnim nas-

lovom Max und Mortiz v slovenš�ino prevedla  Svetlana Maka-
rovi�. 
 
Koreograf Torsten Handler je za baletno koreografijo že prejel 
izvrstne kritike. Glasbeno pa je predstavo opremil Gisbert Nat-
her. 
V vlogi Picka in Packa sta zaplesala Rita Pollacchi in Lukas Zus-
chlag, pripovedovalca pa sta Mojca Bandelj in Tomaž Horvat. 
 
Predstava je smešna, zabavna in jo priporo�am za ogled! 
        NAPISALA INES LIKAR 

V petek, 24. 12. 2010, so namesto pouka na naši šoli 
potekale plesne delavnice. Namenjene so bile vsem 
u�encem predmetne stopnje. 
 
Najprej so prišli plesni u�itelji. 6. in 7. razredi smo se 
najprej u�ili plesa v u�ilnicah, 8. in 9. pa v telovadnici. 
Potem smo se zamenjali. V u�ilnicah smo se nau�ili 
hip hop, v telovadnici pa sambo. Ko smo se te plese 
nau�ili, smo imeli malico, potem pa smo šli v telovad-
nico, kjer smo celi šoli predstavili, kar smo se nau�ili. 
 
Ta dan je bil dober in ob plesu smo se zelo zabavali. 
To bi lahko še  kdaj ponovili. 

          NAPISALA IZA LEBAR 



V sredo, 1. decembra, smo se 7. c in � odpravili v živalski vrt v Ljubljani. Vreme je bilo zelo 
slabo in snežilo je. Z avtobusom smo se odpeljali proti Ljubljani. 
 
Ko smo se pripeljali pred živalski vrt, so se u�iteljice dogovorile, da gredo najprej 7. � na 
biotehniško fakulteto, u�enci 7. c pa smo si šli najprej pogledat živali. Videli smo: medvede, 
volkove, gamse, kapucinke, papige in sove. Ko smo prišli do terarija, smo si pogledali dvoži-
vke,  
plazilce in puš�avske podgane.  
Potem smo se s 7. � zamenjali. Po snegu smo se odpravili do biotehniške fakultete. U�iteljica 
nas je razdelila v skupine po 6. Odšli smo v u�ilnico, v kateri smo spoznavali pripravljeni 
material. To so bile živalske kosti, kože, naga�ene živali (ve�inoma ptice), iztrebke, ka�je 
olevke in nojevo jajce. 
Po spoznavanju sta nam študentka in u�itelj prinesla krasta�o, odraslega pupka, urha, ježa, 
mo�erada in bradato agamo. Nato smo se poslovili in se po snegu z dežniki odpravili do 
avtobusa. Po�asi smo odšli, ampak ta dan smo si zelo 
dobro zapomnili, saj je bil verjetno edini naš snežni 
obisk živalskega vrta. 



Na naši šoli so se skrivnostno pojavile oglasne  
deske.  Postavili so jih na zunanjo stran ograje v  
srednji avli. 
Na njih so razstavljene razne slike, plakati, risbe in 
drugi izdelki, ki smo jih izdelali pri likovnem pouku, 
slovenskem jeziku in pri razrednih urah. 
Odlo�ili smo se, da bomo to raziskali; zakaj so jih 
postavili, kdo jih  je postavil. 
  
Vodjo naše šole smo povprašali ter izvedeli, da so te 

oglasne deske postavili zato, da nanje obešamo in razstavimo izdelke, ki smo jih izdelali 
med poukom. Te deske je postavil šolski hišnik. 
  
Ena pa nas je še posebej zanimala. To je bila oglasna 
deska Unesca, na kateri oglašuje istoimenski krožek. 
Ugotovili smo, da je urednica oglasne deske u�iteljica 
Alenka Kuhar, zato smo zastavili ji nekaj vprašanj. 
  
Povedala nam je, da jo je ravnateljica dolo�ila za vodjo 
Unesca na Centru, ki mu »pripada« ena oglasna deska. 
Teme na oglasni deski so razli�ne. Obravnavajo ob�ut-
ljiva podro�ja naše družbe, o katerih ponavadi ljudje ne 
govorijo radi, bi pa bilo dobro, �e bi se o njih ve� pogo-
varjali in nanje opozarjali (npr. strpnost). Po vsem svetu 

so teme enake (za 
šole Unesca) in so 
uradno dolo�ene 
za celo leto. Teme se menjajo tudi nekajkrat v mesecu. 
U�iteljica za vsako temo dolo�i razred, ki jo bo obdelal 
– se o njej pogovoril in opremil tablo. 
  
Vsi se strinjamo, da so deske kar nerodne, vendar so 
uporabne in upamo, da boste izvedeli kaj zanimivega 
in pou�nega. 
  
                                                     
  NAPISALA PATRICIJA TOMAŽI�  



Ste vedeli, da našo šolo obiskujejo že �isto pravi mladi glasbeni virtuozi? Na uho nam je 
prišlo, da dva u�enca igrata v Pihalnem orkestru MO Kranj, zato smo poiskali nadarjena 
glasbenika in jima postavili nekaj vprašanj. 
Ambrož Pivk in Urša Urši� ve�krat na teden pridno pihata in sta se lani s svojim orkestrom  
odpravila celo na Kubo!!! 
Za vas smo naredili kratek intervju z njima, ve�inoma o 
potovanju. 
Odgovarjala je Urša, Ambrož je trditve modro potrdil. 
 
Katere inštrumente igrata? 
Ambrož: »Klarinet.« 
Urša: »Saksofon.« 

 
Zakaj sta se odlo�ila ravno za te inštrumente? 
Urša: »Ker nisem vedela sploh, kaj je to saksofon, in me je zanimalo.« 
Ambrož: »Ne vem, zakaj sem se odlo�il za klarinet. Kar tako.« 
 
Kako potekajo vaše vaje? 
Oba: »Naš orkester ima svoje prostore, kjer imamo vse že na svojem mestu. Stojala in note, stole, zato ni treba 
nositi posebne opreme. Ponavadi se na vaji zberemo vsi petnajst minut kasneje (smeh), nato pa malo odigramo. 
Vaje potekajo dvakrat tedensko.« 
 
Kje vas lahko slišimo, pridemo poslušat? 
Oba: »Med letom imamo z orkestrom koncerte na trgu v mestu. Tja nas lahko pridete poslušat.« 

 
Slišali smo, da ste odšli na zelo vznemirljivo potovanje na Kubo.  
Zakaj ste odšli ravno tja in kako ste se organizirali? 
Oba: »Najin dirigent ima tam prijatelja in pomislil je, da bi lahko odšli tja. Tako 
je on vse organiziral.« 
 
Vam je bila kubanska glasba tam vše�? 
Urša: »Ja, zelo«. 
Ambrož: »Ful«. 
 
Ste spoznali kakšne nove prijatelje? Boste z njimi ohranili stike? 
Urša: »Veliko prijateljev smo spoznali. Upam, da bomo ohranili stike.« 
Ambrož: »Ja, smo. Ko smo odšli v tamkajšnjo glasbeno šolo, sem jih spoznal 
precej.« 
 

Kaj vam je bilo pri kubanski glasbi najbolj vše�? 
Urša: »To, da je glasba neobi�ajna, druga�na. Zelo so mi bile vše� violine in trobente.« 
 
Vam bodo izkušnje, ki ste jih dobili tam, pomagale v prihodnosti? Zakaj? 
Urša: »Zagotovo. Iz te izkušnje smo se nau�ili, kako živijo ljudje drugod po svetu. Bilo je zelo zanimivo. 
Ambrož: »Ne vem, gotovo že nekako.« 
 
Ambrožu Pivku in Urši Urši� se zahvaljujemo za sodelovanje pri intervjuju. 
Upamo, da bosta šla še na veliko takih potovanj in da bosta kot glasbenika v prihodnje zelo uspešna. 
        
       NAPISALI ELENA KUKOVICA IN ANA ŽONTAR 



Imaš rad naravo, se rad seznanjaš z novimi stvarmi, ho�eš vedeti, 
kako preživeti v naravi, ali pa se le rad družiš s prijatelji? 
Priporo�amo ti tabornike. To je prostovoljno mladinsko druženje, kjer 
pridobivaš tudi nekatera nova znanja. 
Obstaja ve� starostnih skupin: M� oziroma medvedki in �ebelice za 
otroke od 1. do 5. razreda OŠ, GG oziroma gozdovniki in gozdovnice 
za najstnike od 6. do 9. razreda OŠ, PP oziroma popotniki in popotni-
ce, to je mladina od 15. do 21. leta starosti, najstarejše pa so gr�ice in 
gr�e. 
�ez leto enkrat na teden potekajo sestanki, to so eno ali ve�urna druženja, kjer se zabavamo 
in u�imo  take stvari, ki jih v šoli ne zveš. 
Ti sestanki potekajo po posameznih vodih, to je taborniška fraza za skupino. V  vodu je oko-
li deset tabornikov in en vodnik. Poleg enotedenskih sestankov pa so pri tabornikih organizi-
rana tudi taborjenja (med poletnimi po�itnicami), zimovanja (med zimskimi po�itnicami), 
jesenovanja  (med jesenskimi po�itnicami), na katera se lahko prijaviš, tudi �e še nisi tabor-
nik. 
V Kranju obstajajo štirje taborniški rodovi. Naša šola sodeluje s taborniki iz rodu Staneta 
Žagarja mlajšega. Rod ima svoje prostore v majhni hišici nasproti Promontane. Kontaktirate 
ga lahko tudi na spletni strani: www.rsz-ml.net. 
 
Kaj se dogaja na taborjenju našega rodu? 
 

Taborjenje je ena od taborniških akcij. Poteka med 
poletnimi po�itnicami. 
Za M� skupino je dolgo pet dni, za GG pa sedem dni. 
M� taborjenje poteka tako, da sami na prostem posta-
vijo šotore, v katerih potem spijo. Vsak dan potekajo 
zanimive aktivnosti, tako športne kot družabne. Za 
odli�no hrano poskrbi kuhar. Vsak ve�er se odvija 
družabni ve�er, na katerem ne manjka pe�enja hrane 
na ognju, iger, petja in zabave. Predzadnji dan se 
nedale� od njih utaborijo še GG-ji. Pono�i poteka med 

tema dvema starostnima skupinama kraja zastave (ki spada v eno izmed tradicionalnih tabor-
niških šeg). 
GG taborjenje se za�ne dva dni prej kot zgoraj omenjeni tabor M�-jev. Toda GG-ji se ne 
utaborijo, temve� gredo na pohod – za ves teden. Pravijo mu hajk. Pohod ponavadi poteka 
po Beli krajini do M� tabora. Ker se hodi se ves teden, mora vsak nositi svojo opremo. Zve-
�er se utaboriš in prespiš na prostem. Zjutraj se pot nadaljuje. 
Zadnji dan združenega M� in GG tabora poteka tradicionalni Cukrfest. Starši tabornikov od 
doma prinesejo slaš�i�e, ki jih žirija oceni. Na koncu razglasijo zmagovalca. Seveda pa je 
pecivo tudi za vse ostale, ne le za žirijo. 
 
�
�



Taborjenje ni drago (stane okoli 100 evrov, kar je za en teden raz-
meroma malo), pridruži pa se lahko vsak. 
In kaj je lepšega kot po�itnice s prijatelji v naravi in brez staršev! 
 
Taborniške rutke in krst 
 
Mogo�e ste že opazili, da taborniki nosijo rutke. To je znak, da spa-
dajo k slovenskim tabornikom, pove pa tudi, v katero starostno sku-
pino spadajo  (saj je rutka za vsako starostno skupino druga�e obar-
vana). 
Taborniška rutka se dobi, ko opraviš krst za posamezno starostno skupino. Krsti so zabavni, 
saj jih skušajo izkušenejši taborniki narediti takšne, da si jih boš dobro zapomnil. Veliko je 
norih in nepozabnih nalog, pri katerih ne manjka znane »�orbice«, ki jo moraš pojesti, �e 
ne�esa ne narediš pravilno. 

V Sloveniji so rutke za vsako starostno skupino takole obarvane: 
za M� je rde�a rutka z rumeno obrobo, 
za GG je zelena rutka z rumeno obrobo, 
za PP je modra rutka z rumeno obrobo, 
za RR je oranžna rutka z rumeno obrobo, 
za gr�e je vijoli�na rutka. 
 

Taborniki pa imajo tudi kroje, na katere se zašijejo našitki z raznih tekmovanj, izobraževanj 
in veš�ine, ki jih obvlada. 
 
Toliko za prvi�. Taborniški pozdrav. 
 
Z-D-R-A-V-O, zdravo, zdravo, zdravo! 
� � � � � � � ���������������	
	�����



Vid se hitro lahko poslabša tistim, ki preživijo ve�ino dneva za ra�unalnikom ali pred televi-
zijo, drugi pa okvaro vida podedujejo. �e ne veš prav ni�esar o o�alih, pa ti jih je na siste-
matskem pregledu zdravnik predpisal, ti lahko pomaga spodnji sestavek. 
 
O�ala so opti�ni pripomo�ek, ki ga uporabljata ve� kot 2 milijardi ljudi. O�ala so iznašli 
Kitajci že pred ve� kot 2000 leti. Uporabljali so jih za zaš�ito pred zlimi duhovi. Že dolgo so 
jih poznali tudi Eskimi, ki pa so jih uporabljali za zaš�ito pred soncem, snegom. Na za�etku 
prvega stoletja je Egip�an Ptolomej podal osnove optike. 
V taki obliki kot jih poznamo danes, so se pojavila v 13. stoletju v Italiji. Iznajditelj je bil iz 
Pise. V 14. stoletju so jih Bene�ani uporabljali pri branju. V naslednjih stoletjih se niso ne 
razširila ali bistveno spremenila. Takrat so bile le�e steklene in izdelovali so jih steklarji, v 
15. stoletju pa so delo prevzeli brusilci le�. Le�e v okvirjih so bile razli�nih oblik. Takrat se 
niso izbirala o�ala po dioptriji, ampak po modelu o�al. V 19. stoletju, natan�neje leta 1930, 
so iznašli prve plasti�ne le�e, ki prevladujejo še danes. 
 
Dioptrija, ki povzro�a slabše videnje, razli�no vpliva na vsakdanje življenje, zato dolo�ena 
dioptrija ni enako mote�a za vse ljudi. Kaj je to dioptrija? To je oblika motnje vida, ki jo lah-
ko o�ala za�asno odpravijo na na�in, da sprejemajo sliko iz okolja preden stopi v oko in jo 
popravijo. Kratkovidnost je ena od motenj vida. Nastane zaradi nepravilne oblike zrkla. Po 
vodoravni osi je zrklo predolgo, zato se slika, ki jo oko vidi, izostri pred mrežico. Daljnovid-
nost pa druga�na je motnja vida druga�ne oblike. Tudi ta nastane zaradi nepravilne oblike 
zrkla, vendar je po vodoravni osi zrklo prekratko in zaradi tega oko sliko izostri pred mrežni-
co. 
 
Ve�inoma vsi ljudje v starosti dobijo o�ala, saj se jim poslabša vid. Starejši ljudje imajo pri 
nakupu o�al prednosti, saj jih dobijo ceneje in enostavneje. O�ala nudijo tudi zaš�ito pred 
udarci in tujki. 
 
O�ala so v zadnjih letih postala pravi modni dodatek. Ljudje z o�ali se ne po�utijo ve� manj-
vredne, ker imajo o�ala, ravno nasprotno - postajajo prvi znanilci modnih sprememb! 
         Napisala Petra Luskovec 
 



�e se punce želite nali�iti kot nekatere pevke, igralke ali druge estradnice, ki so vam vše�, si 
nujno preberite spodnje besedilo. Tukaj je nekaj pravil, ki veljajo pri li�enju! 
 
1. Preve� li�il na obrazu te nikoli ne polepša! Na tvojem obrazu ne smejo prevladovati li�ila, 
ampak tudi ti osebno. Li�ila morajo izpostaviti tisto, kar je lepo, in prikriti pomanjkljivosti 
(�e jih imaš). Lahko za�neš z nežnimi sen�ili za o�i, maskaro in bleš�ilom za ustnice. 
 
2. �e želiš imeti lepe in ravne obrvi, si jih moraš malo populiti ali pristri�i. Najbolje je, da ti 
jih oblikuje nekdo, ki je to že po�el, in je že izkušen. Najbolje pa je, �e greš za to h kozmeti-
�arki! 

 
3. �e želiš prikriti madeže, ki se v�asih pokažejo na koži, je zate prava rešitev zate puder. 
Obstajata dve razli�ici pudrov: puder v kamnu in obarvane kreme. Za za�etek se odlo�i za 
tistega, ki ga je npr. mama ali kaka druga prijateljica že uporabila, da ugotoviš, �e ustreza 
tvojemu tipu kože. Za manjše napake na koži pa je zelo uporaben korektor. Ta je videti kot 
šminka v barvi kože. Ponavadi ga nanašamo le na rde�e madeže in mozolje. 
 
4. Sen�ila za o�i so le modni dodatek, ki ga nanesemo na veko. �e se želiš namazati, najprej 
ugotovi, kateri odtenek ti pristaja. 
�e imaš rde�e lase, bledo kožo, pege, ti pristajajo svetlo rjava, bela, rumena, svetla, temno 
zelena ter temno rjava. 
 
Svetlim lasem in bledi koži pristojijo �rna, temno siva, siva, rde�a, svetli odtenki modre bar-
ve, bež ter vsi odtenki rjave. 
 
Dekleta s svetlo rjavimi lasmi in rumenkastim odtenkom kože naj uporabljajo oranžno, rde-
�o, temnejše odtenke sive ter razli�ne odtenke bež barve. 
 
�e so tvoji lasje temno rjavi in si temnejše polti so zate �rna, rde�a, siva, bež, oranžna, svetlo 
rumena ter razli�ni odtenki vijoli�nih barv. 
 
�rnolaske s temno kožo naj izbirajo med olivno zele-
no, temno in živo rde�o, svetlo modro, vijoli�no in 
oranžno, tiste �rnolaske, ki pa so zelo svetle polti, bodo 
svoje barve našle med odtenki zelene, sive, rde�e ter 
vijoli�ne. 



5. Ve�ina punc uporablja �rno maskaro, obstajajo pa še druge 
barve maskar: oranžna, zelena, modra … �e nameravaš v vodo 
(npr. na plaži ali na bazenu), ti priporo�am, da si omisliš vodood-
porno maskaro, da na svojem obrazu ne boš ustvarila »panda efe-
kta«.  
 
6. IN NE POZABI: Zve�er vedno vsa li�ila pred spanjem odstra-
ni!!! 

 
�e želiš še ve� nasvetov, kako se nali�iti, obla�iti ipd. s stilom,  
ti priporo�am knjigo Stilski vodnik za vsako punco. 
      NAPISALA IZA LEBAR 

Kaj parfum sploh je? 
Dišave ali parfumi so diše�e molekule substanc, ki jih 
vdihnemo skozi nos. Te vonjave se v nosni sluznici 
raztopijo, razdražijo vohalne celice in potujejo po živ-
cih do možganov. V možganih pa izražajo �ustva. 
 
Osnovne sestavine dišav 
Dišava je zapletena mešanica usklajevanja razli�nih 
vonjev, imenovanih note. Glede na prevladujo�o vse-
bino osnovnih sestavin razvrš�amo dišave v 5 skupin. 
 
Cvetli�ni vonji 
V njih so cvetovi razli�nih rastlin. Cvetli�ne izvle�ke 
najdemo skoraj v polovici vseh dišav. Ti vonji so 
namenjeni romanti�nim, nežnim in rahlo�utnim lju-
dem. 

 
Vonjave citrusov ali agrumov 
Dišave, v katerih so izvle�ki iz citrusov, dajejo ob�utek svežine in 
lahkote. V to skupino se uvrš�a ve�ina moških parfumov. 
 
Orientalski vonji 
V orientalskih vonjavah so vonji povezani s Sredozemljem. Izvle-
�ki so pridobljeni iz azijskih dišav in smol. Te pogosto vsebujejo 
vaniljine vonjave. 
 



Ciprski vonji 
Osnova ciprskih vonjav sta trpek vonj irskega mahu 
in svežina bergamotke. Zanje so zna�ilne tople in 
�utne dišave. 
 
Lesni vonji 
Lesni vonji so trpki in sveži. Pri parfumih imajo  
nepomembno vlogo. Pridobivajo jih iz lubja,  
korenin in stebla. Ti vonji se uporabljajo predvsem 
za moške dišave. 

Vsak od nas ima rad svojo dišavo, zato si pri izbiranju dišav vzemi �as. Dišavo pravilno pre-
izkusi. Parfum si razprši na zapestje, malo po�akaj, nato zapestje približaj nosu in povohaj. 
Ne preizkusi vseh vonjev na isti dan. Vrni se ve�krat v prodajalno s parfumi in najdi vonj, ki 
ti odgovarja. 
 
Rok trajanja parfumov 
Šest mesecev po odprtju lahko parfum izgubi ali celo spremeni vonj. Strokovnjaki so ugoto-
vili, da vonj sadja lahko za�ne zaudarjati po gnilem tropskem sadju, nekateri pa smrdijo po 
kumarah. Kako se temu izogniti? Kupuj manjše stekleni�ke ali parfum 
shranjuj v hladilniku. 
 
Kje shranjujemo parfume? 
Parfum shranjujte v temnem suhem in hladnem prostoru. Priporo�ljivo 
ga je imeti v temni omari. 
 
Parfum kot darilo 
Ker vsakemu �loveku odgovarja druga�en vonj, je osebo, kateri nameni-
te parfum za darilo, potrebno dobro zelo poznati. �e ste se odlo�ili, da ji/mu boste na vsak 
na�in podarili stekleni�ko parfuma, je najbolje, da jo/ga odpeljete s seboj v prodajalno na 
preizkušnjo ali še bolje, podarite darilni bon, pa naj ustrezen vonj izbere sama/sam. 
 
O parfumih bi se dalo napisati še veliko, za nas, u�ence z žepnino, pa je pomembno predv-
sem to, da za znanimi imeni parfumskih znamk stojijo tudi precej visoke cene. Naj vam v 
tolažbo povemo, da je �isto v redu, �e se zjutraj pošteno umijete in nanesete deodorant ter 
tako preženete nezaželene vonjave. Parfumi pa naj ostanejo pika na i le za resni�no posebne 
priložnosti. 
          NAPISALA ANA ŽONTAR 



�e ti je vše� nekdo iz drugega razreda, pa ne veš, kako bi se mu približal, si v precejšnji 
zagati. Po šoli smo vprašali nekaj u�encev, kakšna je njihova »strategija osvajanja«. 
 
Kaj bi naredil/a, �e bi ti bil vše� fant/punca iz sosednjega razreda? 
 
Miha Janžekovi�, 7. c: »Vprašal bi jo, �e bi bila z mano.« 
 
Špela Gorišek, 7. c: »Spogledovala bi se z njim.« 
 
Neža Šubic, 7. c: »Opazovala bi ga.« 
 
Krištof  Poto�nik,  8. c: »Povedal bi ji.« 
 
Katarina Minatti, 7. c: »Spotaknila bi ga.« 
 
Petra Jeler, 7. c: »Z njim bi bila dobra prijateljica.« 
 
Katja Mendillo, 7. �:  »Veliko bi se pogovarjala z njim. V šoli bi ga kaj spraševala. Nekako 
bi mu pokazala, ne bi mu pa povedala.« 
 
Tukaj je navedenih nekaj primerov, �e vam bo kateri od njih v pomo�, pa kar pogumno. 
 
NAPISALE IZA LEBAR, PATRICIJA TOMAŽI� IN TAMARA STRITIH 
 
     
  



Ples je vrsta izražanja, umetnosti in zabave.  Ples je govorica telesa, ki se izraža skozi ritem 
glasbe in lahko predstavlja stil �lovekovega življenja, saj se  z vsakim gibom v �loveku 
ustvarja zadovoljstvo. Ples je tudi umetnost in hkrati šport, v katerem lahko usklajeno sode-
luje ve� teles ali pa samo eno. 
Ljudje plešemo prakti�no  že od prazgodovine, saj so najprej plesali pri raznih obredih, okoli 
ognjev ipd. Kasneje pa je bil ples vezan tudi na religijo in na njene obi�aje.  
Poznamo ve� vrst plesov, delimo pa jih na dve skupini. 
Ena skupina je skupina modernih plesov, med te plese sodijo break  dance, �a�a�a, electric 
boogie, flamenko, disco dance, hiphop, jazz balet, latinsko ameriški ali latino plesi, 

rock'n'roll, tango, samba, swing, val�ek, polka, twist, step. 
Druga  vrsta plesov so pa plesi glede na okolje. Med te pa spadajo 
športni ali rekreativni ples, balet, dvorni ples, ljudski ples, obredni 
ples, �etvorka. 
Ob razli�nih plesih pa se izvaja tudi razli�na glasba. 
Ples je zelo znana in pogosta prosto�asna dejavnost, ki se ga lahko 
udeležujejo ljudje razli�nih starosti, od majhnih otrok do starejših 
ljudi. Pri plesu se zelo zabavamo.    
    NAPISALA PATRICIJA TOMAŽI� 

Shuffle je zvrst plesa, ki je nastal konec 80. let v Melbournu v Avstraliji. To�en izvor plesa 
ostaja neznanka. 
V za�etku je bil ples podoben hip hopu, temeljil je predvsem na plesu z rokami. Plesalo se je 
na takrat popularno »acid house« glasbo. Izraz »shuffle« se je za to zvrst plesa pojavil v 
za�etku v 90. let. Tudi v plesu se je pojavilo veliko novosti. Plesalci so za�eli uporabljati 
celotno telo in pojavil se je zna�ilen u�inek »drsenja« po tleh. Shuffle  je danes najbolj raz-
širjen v Avstraliji in jugozahodni Aziji, vedno bolj pa prodira tudi v Evropo. Trenutno je 
melbourne shuffle  najprodornejša zvrst plesa za break danceom. Pleše se predvsem na elek-
tronsko glasbo, ga je pa mogo�e plesati na vsako glasbo z ena-
komernim ritmom.  
V Sloveniji je prva shuffle skupnost nastala z nastankom inter-
netnega foruma. Shuffle združuje vse plesalce in ljubitelje mel-
bourne shuffla v Sloveniji.  
Zapleši tudi ti, saj je zelo zabaven ples in vedno bolj popularen.  
     
    NAPISALA TAMARA STRITIH 



Glee v slovenš�ini pomeni radost. Ko so mi sošolke povedale za televizijsko serijo s tem 
imenom, o tem nisem vedela ni�esar. Sem pa takoj pokukala na splet in pod imenom našla 
nekaj, kar mi je nemudoma postalo vše�. 
Serija Glee je nastala na podlagi izkušenj avtorja  Iana  Brenanna, ki je bil v srednji šoli �lan 
pevskega zbora. Glee si je sprva zamislil kot film. Za scenarij, ki ga je spisal po navodilih iz 
priro�nika Pisanje scenarijev za  telebane, pa ni ve� let nih�e pokazal zanimanja. 
 
Uspešnica Glee ima �isto preprosto zgodbo: optimisti�ni u�itelj in novinec na srednji šoli 
skuša ponovno spraviti »v pogon« �lane zanikrne pevske skupine Glee, da bi se pokazali na 
najve�jem in najbolj prestižnem tekmovanju - državnem prvenstvu pevskih skupin. 
 
Serija Glee redno pobira tako TV nagrade kot tudi glasbene. V svoji prvi sezoni je Glee 
dobil odli�ne ocene kritikov. Sezona je bila nominirana za devetnajst Emmyjev, štiri Zlate 
globuse in kup drugih. Leta 2010 je dobila serija nagrado Zlati glo-
bus za najboljšo televizijsko serijo. 
 
Ne zamudi TV serije, ki te na zabaven na�in popelje v svet glasbe! 
            
     NAPISALA TAMARA STRITIH 

Avtorica: Jacqueline Wilson 
Naslov knjige: Deklica Lola Rose 
 
Lola Rose je knjiga o najstniških tabu temi: govori o nasilju v 
družini. 
Yayni živi neznosno življenje. Njen o�e pretepa njeno mamo in 
njo, zato skupaj z mamo in bratom pobegnejo od doma z name-
nom, da bi si ustvarili novo življenje. Novo življenje zahteva 
tudi nova imena in tako nežna Yayni postane ostra Lola Rose. 
Ko si po dolgem �asu sestavijo življenje, jim zmanjka denarja. 
Njena mama si najde ve�erno službo, Lola Rose pa se mora vesti 
veliko bolj odraslo, kot se po�uti. Potem pa njena mama še mo�-
no zboli in Lola se mora znajti sama. Na pomo� prisko�i mami-
na sestra Barbara, ki reši situacijo. Lola Rose se preseli k njej in 
živi boljše življenje. 
 
Knjiga se mi je zdela zanimiva, ker se glavna junakinja na pogumen in izviren na�in spopada 
s težkimi življenjskimi situacijami, �eprav jo na koncu reši teta – odrasla oseba. Knjigo pri-
poro�am v branje.            
        NAPISALA LIZA BOŽI�   
   



Star fotoaparat se ti je pokvaril, zato si se odlo�il, da si boš kupil novega. Kaj narediš, preden 
se odlo�iš, kje ga boš kupil? 
 
1. Najprej razmisli, kakšen fotoaparat rabiš (npr. za slikanje narave ali ljudi, podvodni ali 
navaden fotoaparat, profesionalnega ali takega za slikanje prijateljev …).  
 
2. Potem, ko se odlo�iš, katerega bi, pogledaš v revije. Ko kon�aš z revijami, pogledaš še na 
internet, kakšna je ponudba. 
 
3. Nato preveriš in primerjaš cene (zelo uporabna spletna 
stran za to je npr. ceneje.si ). Dostikrat se namre� zgodi, da je 
v spletnih trgovinah izdelek cenejši kot v navadnih trgovinah. 
 
4. �e se odlo�iš za nakup na spletu, pojdi najprej v trgovino, 
da ga preizkusiš, pogledaš, �e je res takšen, kot si si zamislil. 
Na koncu opraviš nakup, kjer je izdelek najcenejši. 
 
Veliko veselja s fotografiranjem ti želim! 
    
  NAPISALA PETRA LUSKOVEC 

Blagovne znamke so vse okoli nas. Pa veste, kaj o njih? Tokrat smo raziskali znano nemško 
blagovno uspešnico: podjetje, ki se ukvarja z modo in športom – Adidas. 
 
Adidas je nemški proizvajalec športnih obla�il in obutev. Mati�na družba je Adidas group,  
sestavljajo pa jo še družbe Rocport, Reebok in razli�ne golf družbe. Adidas pa poleg  športne 
obutve prodaja tudi druge izdelke npr. torbe, majice, ure, o�ala in druga športna obla�ila 
povezana z blagom. To podjetje je drugi najve�ji proizvajalec športne opreme na svetu  
(tik za podjetjem Nike) ter eno najve�jih podjetij v Evropi.  
Ustanovljeno je bilo leta 1948, ustvaril pa jo je Adolf "Adi" Dassler. Njegov brat Rudolf pa 
je ustvaril podjetje Puma, ki je še danes tekmec Adidasa. Trenutno ima Adidas sedež v Nem-
�iji. Njegovi prihodki znašajo letno ve� kot 10 milijard evrov. 
Najbolj popularna obutev, ki jo prodaja trgovina Adidas, so superge. 
     
         NAPISALA PETRA LUSKOVEC 



OVEN 
Ljubezen: Po�akaj na pravi trenutek za izpoved ljubezni. 
Šola: V šoli boš imel/a dobre ocene, trudi se še naprej. 
Denar: Var�uj denar in si privoš�i kaj velikega.        
 
 
ŠKORPIJON 
Ljubezen: Bodi potrpežljiv/a in �akaj na pravega. Kdor �aka, do�aka. 
Šola: Še kar se trudi za ocene in ne obupaj. Petka je na vidiku. 
Denar: Ne zapravljaj preve�, potem pa si s privar�evanim kupi kaj lepega.        
 
 
RIBI 
Ljubezen: S partnerjem/partnerko se bosta veliko zabavala, a ne pozabi na vse 
ostalo. 
Šola: Na za�etku ti šola ne bo povzro�ala težav, toda ne nehaj se truditi. 
Denar: Postlano ti bo z rožicami.        

 
 
VODNAR 
Ljubezen: Kupid bo na tvoji strani, toda pazi, da te ne bo zaneslo. 
Šola: V šoli ti ocene ne bodo povzro�ale težav, toda poleg ocen pomisli tudi na 
prijatelje/prijateljice. 
Denar: Denarja boš imel na kupe. Po pameti zapravljaj. 

 
 
DVOJ�KA 
Ljubezen: Ljubezen ti bo naklonjena, toda upaj si jo tudi odklanjati. 
Šola: U�enje ti bo šlo po maslu, a ne pozabi na sodelovanje pri pouku. 
Denar: Igraj na loto.        
 

 
BIK 
Ljubezen: Ljubezen ti ta mesec ne bo naklonjena, po�akaj mesec ali dva. 
Šola: V šolo ne boš hodil/a z zanimanjem, zato tudi ocene ne bodo tako dobre. 
Denar: Var�uj za kakšno ve�jo stvar.        
 
 
KOZOROG 
Ljubezen: V tem mesecu te ljubezen ne bo razo�arala, vzemi si �as zanjo. 
Šola: Pazi na ocene, poleg tega imej boljši odnos do u�iteljev/u�iteljic. 
Denar: Ne zapravljaj denarja za nekoristne stvari. Ve� var�uj!       



TEHTNICA 
Ljubezen: Ne odlašaj, po petnajstem so ti odprte vse poti. 
Šola: Pri govorni vaji za slovenš�ino se ti spla�a potruditi. 
Denar: Shopping time. Starši so v radodarni fazi!!!       
  
 
LEV 
Ljubezen: Po�akaj na pravo osebo. 
Šola: Ne obupaj. Bolj se potrudi! 
Denar: Naredi kakšno dobro delo in hitro boš dobil/a nekaj denarja.        
 
 
DEVICA 
Ljubezen: Pazi, ko boš izbiral/a fanta/dekle. 
Šola: V šoli poslušaj. 
Denar: Denarja boš imel/a vedno manj, zato pazi, ko zapravljaš.        
 
 
STRELEC 
Ljubezen: Ljubezen ne pozna meja, a moraš znati re�i ne. 
Šola: Ocene bojo povpre�ne. Delaj naloge. 
Denar: Tvoj praši�ek bo pokal po šivih, toda pazi, da ne bo konec meseca �isto 
posušen.        

 
 
RAK 
Ljubezen: Svojo ljubezen imaš pred nosom, samo najti jo moraš. 
Šola: Za dobro oceno ne potrebuješ samo u�enja. 
Denar: Ta trenutek imaš dovolj denarja, toda ne zapravljaj ga brezglavo.        
 

 
       NAPISALI LIZA BOŽI� IN NIKA ŽILAVEC

  



Ali boš  
�okoladico? 

Kako si  lahko? 

Res je super, da 
sva najboljši  
prijateljici! 

Ja, hvala. 

Kaj?! 

Ja, no, �e ima pa tako 
dobre �okoladice! 



A lahko malo? 

KAJ?! KAJ?! 

Izvoli! 

Hvala, zelo 
si prijazna! 

BEST  
FRIENDS... 

… FOREVER!!! 

PRI NASTANKU STRIPA SO  
SODELOVALE LIZA BOŽI�, PATRI-
CIJA TOMAŽI�, ELENA KUKOVICA, 
IZA SLADI�, KATARINA VODNIK IN 
KATARINA MINATTI. 



Za Centrifugo so raziskovale novinarke: 
Patricija Tomaži� 

Ana Žontar 
Petra Luskovec 

Iza Lebar 
Eva Rogelj 
Ines Likar 
Liza Boži� 

Nika Žilavec 
Tamara Stritih 

Elena Kukovica 
 
Oblikovala: Eva Rogelj 
 
Hvala vsem, ki ste pri nastanku in pri podobi �asopisa sodelovali. 
 
Mentorica: Andreja Molan 
 
Vse, ki bi se želeli pridružiti naši novinarski ekipi, vljudno vabimo, da se 
nam pridružijo ob torkih ob 12.40—14.00 v ra�unalniški u�ilnici. 
 
 


