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ČISTO NAVADEN
ČASOPIS
Pred vami je končno prva in
edina številka časopisa izbirnega predmeta Vzgoja za
medije.
Kakšen naslov naj izberemo
za časopis, o čem naj pišemo,
kako naj pišemo ...? Vsa ta
vprašanja smo si zastavljali in
ugotovili, da bo v vsej poplavi časopisov in revij, ki nas
iz dneva v dan seznanjajo z
različnimi trači, senzacijami,
nesrečami, kriminalom, politiko ..., težko biti zanimiv, če
bomo pisali o čisto vsakdanjih
in običajnih stvareh. Pa vseeno! Pred vami je čisto običajen
šolski časopis, ki skuša zajeti
utrinke iz vsakdana naše šole.
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Ej, a veš ...

KATERI PREDMET JE BIL NAŠI RAVNATELJICI
V OSNOVNI ŠOLI NAJBOLJ VŠEČ?
BESEDILO: Jakob Ribič in Klemen Frece
FOTOGRAFIJA: Spletna stran www.osdravlje.si

“Bosta čokolado?”

naju je prijazno sprejela naša ravnateljica, gospa Erna Čibej,
navkljub natrpanemu urniku. Prijazno je odgovarjala na vprašanja iz njenega vsakdanjega življenja.

Ali uživate v vašem delu?
V delu ravnatelja ne moreš uživati, ker je delo
zahtevno, resno. Je pa res, da delam rada.
Zakaj ste se odločili za ta poklic?
Po poklicu sem profesorica razrednega pouka,
ravnateljica pa sem postala potem, ko sem že 23
let poučevala. Za poklic učiteljice sem se odločila
že v zgodnjem otroštvu, čeprav sem si do končne
odločitve večkrat premislila.

“

Otroke najraje učim brati in pisati.

Kateri je bil vaš najljubši predmet v osnovni
šoli?
Šport in družboslovni predmeti (geografija,
zgodovina).
Katera je vaša naljubša barva?
Odvisno od razpoloženja, sicer pa svetle in tople
barve.
Katera je vaša najljubša žival?
Konj.
Imate katero?
Ne, ker nisem nič doma, bi žival trpela.

Ej, a veš , da si na 3. strani

“

V delu ravnatelja ne moreš uživati, saj je
zahtevno in resno.

Če ne bi bili ravnateljica, kaj bi delali na šoli?
Ko ne bom več ravnateljica ali če ne bom več
ravnateljica, bom zopet poučevala nekje v prvi triadi
in otroke učila pisati in brati, kar sem najraje delala.
Kam bi šli na počitnice, če denar in čas ne bi
bila ovira?
V tople kraje pozimi (Karibi in velemesta), imam pa
letos v načrtu parke v ZDA (intervju je bil opravljen
dva meseca pred izidom revije, v tem času pa si je
ravnateljica že ogledala omenjene parke).
Katere zvrsti knjig so vam najljubše?
Rada berem zgodovinske knjige in čeprav sem že
starejša, še vedno rada prebiram otroške knjige.

“

Ravnateljica sem postala potem, ko sem
že 23 let poučevala.

Ej, a veš ...

“

Da je učitelj Glaser ekspert
za lazanjo?

Rad berem knjige.

BESEDILO: Jakob Ribič in Klemen Frece
FOTOGRAFIJA: Vid Ribič

Med zalivanjem rož

nam je gospod Glaser z nasmeškom odgovarjal na vprašanja
iz njegovega vsakdana - kaj kuha, kam je šel na
počitnice, kam bi šel, če denar ne bi bil ovira,
zakaj se je odločil za poklic učitelja, kaj bere ...
Ali radi kuhate?
Da.
Kaj je vaša specialiteta?
Lazanja.

Kam ste odšli na počitnice?
V Barcelono in Rim.

Kam bi šli, če čas in denar ne bi bila ovira?
Na Novo Zelandijo.

Najlepši poletni in zimski kraj?
Italijanska pokrajina Toscana.

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja?
Rad delam z otroki.

S čim se ukvarjate v prostem času?
Rad berem knjige.

Kakšne?
Leposlovje, predvsem slovensko, npr. Jančar.
Lea Šepec

Ej, a veš , da si na 4. strani

Ej, a veš ...

KAJ VSE STA DOSEGLA
JAN IN SAŠA?
BESEDILO: Vid Ribič
FOTOGRAFIJE: www.osdravlje.si

JAN ALEKSANDROV			

SAŠA TRSTENJAK

Jan obiskuje osmi razred in je do danes nanizal Saša
veliko uspehov, največ na matematičnem področju.
Svojih prvih dosežkov se spominja s tekmovanj
Vesela šola, ki sta jih razpisovali mladinska revija PIL in založba Mladinska knjiga. Kmalu je
začel redno tekmovati v Razvedrilni matematiki, Kenguruju (za Vegovo priznanje) in Logiki.
Če se osredotočimo na konkretne uspehe, točnih
uvrstitev ne ve natančno, je pa velikokrat zmagal
na razredni ravni in se uvrstil na regijsko oz. po
regijskem na državno tekmovanje. Njegov največji
uspeh je letošnje trinajsto mesto na tekmovanju
Razvedrilne matematike na državnem nivoju.
Seveda verjamemo, da so njegovi trenutni uspehi
le korak do cilja, ki pa je oz. so življenjski dosežki.

je bila rojena osemindvajsetega decembra
1995 in je v svojih osmih letih šolanja velikokrat dosegla dober oz. odličen rezultat na različnih tekmovanjih,
šolskih in izvenšolskih. Tudi ona blesti v matematiki.
Tako se lahko pohvali z zlatim priznanjem s tekmovanja
Logika ter z velikim številom Vegovih priznanj na tekmovanju Kenguru. Največja uspeha v Kenguruju sta zlato
in srebrno priznanje, pohvali pa se lahko tudi s štirimi bronastimi priznanji. Kljub vsem matematičnim uspehom
pa je Saša najbolj ponosna na zmago na državnem prvenstvu v modernih plesih, veliki formaciji Disco dance.

Državno prvenstvo v modernih plesih Murska Sobota,
18. april 2009 (FOTO: Jelka Černe)

Jure Stušek
Ej, a veš , da si na 5. strani
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DA IMAMO
FUL DOBRE PESNIKE?
IZ PRIJATELJSTVA V LJUBEZEN
Čeprav ljubezen je čustvo,
ki si ga vsak želi,
nekateri imajo to res za pusto
in jih ljubezen v življenju samo boli.
Tudi jaz preprosto ljubezen bi imel,
zapolnil bi del sebe,
si ljubezni in prijateljstva na kupu bi želel,
da v moje srce bi sprejel tebe.
Ljubezen sem že imel,
vendar sem na koncu vedno trpel.
Ampak ljubezni iz prijateljstva še nisem imel,
zato pravim, da iz prijateljstva ljubezen bi želel.
Prijateljstvo in ljubezen sta stvari,
ki bi ju lahko imel med ljudmi.
Vendar jaz dam lahko iz prijateljstva ljubezen tisti,
ki bi imela moje ljubezenske misli.
Lahko si to ti,
vendar če to do mene čutila bi.
Za ljubezen nisi nikoli premlad,
važno je, da imaš nekoga rad
in da mu to ljubezen ponudiš,
pa četudi ga ob enih zjutraj prebudiš,
ker nikoli ne veš, kje te čaka,
preden ti srce zalije mlaka.
Zaljubiti se ne moreš kar vsak dan,
tako kot nekateri, ki mislijo, da se.
Tudi obljubiti se ne moreš vsak dan,
tako kot nekateri, ki mislijo, da se.
Tako prevaraš samega sebe
in ne najdeš nikoli prave ljubezni,
niti nobene ljubezni ni od tebe.
Tako drugim nabiraš samo psihične bolezni.
Rok
Ej, a veš , da si na 6. strani

PRAVI PRIJATELJ
Pravega prijatelja najti je težko,
takega, ki prijazen bo,
ki v veselje ti je,
in pravi zate je.
Veliko je zahrbtnih,
ki samo pretvarjajo se
in za tvojim hrbtom govorijo prav vse.
Veliko je nesramnih,
ki težave ti privoščijo,
in pomagati ti nočejo.
Zato pravi prijatelj si mi ti,
ker vedno pomagaš mi,
kadar me kaj pesti,
ob strani mi stojiš,
in na vse načine me bodriš.
Jure in Edin

SONCE
Sonce zjutraj prebudi,
čisto vse ljudi.
Ko v obraz mi zažari,
vidim ptico, ki lebdi.
Ptica poje pesmico,
z njo izraža dobrodošlico.
Ko sonce za hrib se skrije,
se nam zdi, da dan prehitro mine.
Že odpravljamo se spat,
ko nam škrat prinese zaklad.
Špela J. in Maja
Klemen Frece

Ej, a veš , da si na 7. strani

UBISTVU NE VEM
Hej hej hej, usi,
kaj kej nouga,
kako ste mi ...?
Rad bi vs use pozdravu,
sam noum zdele pesmi ustavu.
Spet dilema, kaj bi napisu ...
kai bi zdele js opisu.
Ubistvu js kle odzadi spim ...
sam predstaulite si, k da vm jz to govorim ...
Spet kr neki težim,
kr ubistvu ideje o ničemer ne dobim ...
K pišm pesm pazm, da ne zaspim ...
umes še kšno mrho, pardon, muho ulovim.
Čeprou nism glih v formi in uzun je zima ...
mi še vedno na pamet pade kšna rima ...
Čeprou še vedno kr neki govorim,
useen upm d kšno ponudbo dobim ...
ubistvu še vedno razmišlam, če bo douga tale pesm ...
morm da še kšno rimo stresm ...
Hej, sej ste še budni ob tejle pesmi čudni ...
sej mogoče izumm kšne pesniške oblike nove,
k se mučm,
k da koplem rove.
Sej ubistvu ta pesm še nima nobene teme,
tko usai nam meu probleme ...
Sej tule stvar je kr dobra vem ...
sam sm še mlad, da postanem poem ...
Dost je nakladanja,
na odru mojega vladanja.
Tole pesm sm med fizo pisu minut deset,
zato prosm, nobene zamere met ...
Use bi vs prov lepo pozdravu ...
vesev sm, da sm s tem opravu ...
priznam, to je moj najslabši deu ...
upm d bo bolš izpadl, k bo kdo drug to odpeu
Upm da ste se mel uredu kle ...
lepo pozdravleni, Filip ma vs rd use
P.S.: eno še posebej
Nelektorirano, prosto po Filipu
Ej, a veš , da si na 8. strani

SVOBODNA PTICA
Rad bi odletel daleč, daleč stran,
kot svobodna ptica bi letel sončevim žarkom obstran.
Rad bi bil svoboden orel na vrhu visoke skale,
gledal bi zahajajoče sonce in neskončne obale.
Letel bi in letel,
se visoko nad oblake povzpel.
Rad bi čutil svobodo, rad bi lebdel,
brez skrbi, sam sebi Zlat se zdel.
Užival bi preproste misli,
stari spomini so bili samo kisli.
Pozabil bi na vse slabe stvari,
odletel bi proti Soncu brez vseh skrbi.
Rad se zamislim,
se skrijem obrazom kislim,
kot, da pogrešam nekaj, česar nikoli nisem poznal,
kot da sem se že nekoč med obale podal.
Videl sem lepoto sveta,
kakor lep par svojo ljubezen ima.
Rad bi bil svobodna ptica,
živel po tvojih načelih rajska kraljica.
Čutil bi rad veter med svobodo,
videl bi rad Zlato sonce in laskajočo vodo.
Spoznal bi rad deželo, kjer vse vseeno je ,
odšel bi vedeč, da Zlati Angeli čakali bi me.
Rok

ZVEZDICA MALA
Zvečer, ko se stemni,
zvezdica na nebu zažari.
Vesela se smeji,
ko opazujemo jo mi vsi.
Mi meščani predstavljamo si,
da zgoraj zvezdica zaspanka žari.
Vse oči uprte so v njo,
ker razveseljuje nas noč za nočjo.
Ob tem želimo si miru,
sreče in zadovoljstva vsi.
Ko noč počasi izteka se,
zvezdica mala ugasne se.
Sara J. in Tajda
Ej, a veš , da si na 9. strani

TI!
Ti si solza, ki se v očeh izgubi,
si kot snežinka, ki se na dlaneh stopi,
si kot privid v moji glavi, ki mine 1, 2, 3.
Ko se pojaviš, ves moj svet obstoji,
si tisti za katerim se obračajo moje oči.
A kaj ko se vedeš, kot da me ni.
Zato sem se odločila, da zaprem svoje srce,
ker nočem več trpeti,
nočem več prejokati celih dni in noči
zaradi bedaka, kot si ti.
Maša in Melisa

Ej, a veš ...

KAJ JE NA KNJIŽNIH POLICAH?
PRIPRAVILA: Tjaša Zakovšek

Naslov: Somrak
Avtor: Stephenie Meyer
Založba: Učila International
Leto izida: 2008
Zbirka: Žepna knjiga

Drugačna
ljubezenska
zgodba Knjiga Somrak (Twilight)
pripoveduje nenavadno ljubezensko zgodbo med dvema mladostnikoma. Prav take zgodbe mlade
zelo pritegnejo: nenavadne, napete,
v večih delih (Somrak se namreč nadaljuje še s tremi deli) in ljubezenske.

“

Zgodba pripoveduje o sedemnajstletnici
Belli Swan, ki se iz sončnega in toplega
Naslov izvirnika: Twilight
Phoneixa za nekaj časa preseli k očetu
v mračno in deževno mesto Forks. Tam
Prevod iz angleščine: Nina
spozna postavnega in privlačnega EdMedved
warda Cullena in kmalu se zaljubita.
Vendar Belli družinski prijatelj pove
legendo o Cullenovih in dekle začne
raziskovati. Toda kmalu pride do prePrav take zgodbe
tresljivega spoznanja, da je njen izmlade zelo pritegnejo.
voljenec star okoli 100 let in da je v
resnici vampir. Zaradi tega jo začne zasledovati nek drug, preračunljiv krvoses
James, ki nikoli ne pusti žrtvi pobegniti… Seveda se na koncu vse uredi in za enkrat Edward in Bella še lahko uživata v brezskrbni zaljubljenosti. Več pa izveste, če preberete knjigo.

“

Ej, a veš , da si na 10. strani

Kmalu spozna, da je
njen izvoljenec vampir.

Ej, a veš ...

KAJ POSLUŠAJO
NAŠI SOŠOLCI?
BESEDILO: Gašper Pešec in Ajda Martinčič
FOTOGRAFIJE: Google, Wikipedia
GLASBENA LESTVICA:
			
			

1.

Katy Perry
Hot N’ cold

6.

Rihanna ft. T-Pain
Live your Life

			
			

2.

Maddona
Hung Up

7.

Celine Dion
My heart will go on

			
			

3.

Jonas Brothers
When you look me in the eyes

8.

Siddharta
Mr. Q

			
			

4.

Avril Lavigne
When you’re gone

9.

Pink
So what

			
			

5.

Guns N’ Roses
November Rain

10.

Mile Kitić
Šankeru

Katheryn Elizabeth Hudson

(Katy Perry) se je rodila 25.9.1984 v Kaliforniji. Odraščala je ob poslušanju cerkvene glasbe. Tudi
sama je pela v cerkvenem zboru. Prvi album, ki je predstavljal cerkveno glasbo, je izdala pri 15 letih. Kasneje se je začela posvečati pop glasbi. Leta 2008
je zaslovela s pesmijo I kissed a girl, ki je zasedla prva mesta glasbenih lestvic.

Eva Gregorčič

Ej, a veš , da si na 11. strani
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KAKŠNE SO PREDNOSTI IN SLABOSTI
FACEBOOKA IN NETLOGA?
BESEDILO: Jakob Ribič in Vid Ribič
FOTOGRAFIJA: Vid Ribič

Smo varni?

Popularnost Facebooka in Netloga nas je pripravila k raziskovanju prednosti in slabosti omenjenih spletnih portalov. Preberite si, kaj smo odkrili.

FACEBOOK
Moj Big Brother Resničnostni
šovi
prikazujejo
življenje
določenega števila ljudi. Podobno je pri Facebooku, le da si ti
v tem “svetu” vse - producent,
režiser, avtor, voditelj, snemalec
in tekmovalec. In ravno zaradi
“režiserjev”, ki včasih premalokrat
pomislijo na razum in prevečkrat
na zabavo, pride do zgodb, ko delodajalci odpuščajo delavce, ko
se ljudje sprejo, ... Kljub temu da
Facebookov pravilnik preprečuje
objavo pornografskih ali nasilnih
vsebin, je pomembno, da se zavedamo, da so vsi podatki,vse
slike in videi javno dostopni.
Ej, a veš , da si na 12. strani

Skype, katerega lastnik je znana
spletna trgovina Ebay. Popularnost MSN in Skype je opazil tudi
Facebook, zato imajo uporabniki
možnost komuniciranja med seboj
preko “chat sistema”, kakršnega
imata tudi MSN in Skype, kar
je pozitivno, če poznamo naše
“prijatelje”. Ampak,
seveda,
vsaka stvar ima svoje “stranske
Kdaj pišemo test? Včasih učinke”. Nek moški je svoji punso si ljudje pošiljali pisma, ven- ci sporočil, da bo naredil samodar je to vrsto komunikacije iz- mor. Dekle je poklicalo policijo,
podrinil internet oziroma elek- ki pa je izvedela, da se fant heca.
tronska pošta. Toda mnogim
mladim je ta način pogovora še
vedno prepočasen in zato redno Korist množičnosti Zaradi
uporabljajo Microsoftov MSN ali redne uporabe in velikega števila

Upravljanje s slikami Le
redko kdo ve, da je Facebookov
sistem, tako kot sistemi nekaterih
forumov, narejen tako, da lahko
uporabnik pošlje sliko na strežnik,
vendar je od tam ne more tudi izbrisati, kljub temu da se fotografija
ne pojavi več v njegovi galeriji slik.

Ej, a veš ...

KAKŠNE SO PREDNOSTI IN SLABOSTI
FACEBOOKA IN NETLOGA?
prijavljenih se je Facebook, tako kot
nekaj let prej elektronska sporočila,
izkazal za hitrega “prenašalca” informacij. To so nekateri zelo dobro
izkoristili. V zadnjih letih je Facebook velikokrat vpleten v iskalne
akcije pogrešanih ljudi, čeprav
v večini primerov ne koristi.
Politika in Facebook Kljub
temu da je Facebook namenjen
predvsem družabnemu življenju,
je postal tako vsestranski, da se ni
izognil politiki. Napete ameriške
volitve za predsednika 2008 je
spremljal tudi Facebook. Tako so
bile ustanovljene skupine polne
privržencev črnega demokrata
Obame ali republikanca McCaina. Veliko je tudi profilov ministrov, ministric in drugih politikov. Zelo znana je tudi slovenska
blokada hrvaškega približevanja
Evropski uniji. Slovenci in Hrvati so ustanovili veliko skupin z
različnimi provokativnimi imeni

NETLOG

Netlog je mlajši Facebookov
bratec, ki je nastal približno pol
leta za ameriškim tovrstnim portalom. Medtem ko je bil prvoten namen Facebooka študijski, pa je bil
Netlogov komunicarnje mladih,
torej najstnikov. Zanimivo je, da je
bil Netlog sprva poimenovan kar
Facebox, kasneje so ga preimenovali v Bingbox.

- Stop Hrvaški, Slovenci, naši prijatelji, ... Pri omenjenem sporu je
bilo kar veliko nestrpnosti na obeh
straneh, kar pa zopet ni Facebookov namen.
Nedolžni kvizi? Popularnost
Facebooka so komentirali tudi v
oddaji Preverjeno (POP TV). Med
drugim so delali anketo o tem, kaj
uporabniki počnejo na tem portalu.
Večina Facebook uporablja zaradi
zanimivih kvizov in aplikacij.
Navidez nič škodljivega, vendar
ko sem prebral pogoje uporabe,
sem ugotovil, da znajo tudi kvizi
ogroziti našo bodočo kariero. Ko
vstopite v aplikacijo, avtomatsko
dovolite aplikaciji, da dostopa
do vašega profila. Če rešite veliko takih kvizov, lahko aplikacija naredi zelo natančen vzorec
vašega profila, kar pa je zelo
uporabno, ko se vaši delodajalci
odločajo o tem, ali vas bodo zaposlili. Nenazadnje so to ankete za
oglaševalce. Bodite torej previdni!

Imena, priimki in telefonske številke Še ena informacija, za katero dvomim, da veste.
Velikokrat se uporabniki hecajo in
namesto pravega imena vpišejo kaj
drugega. Toda vedite, kljub temu
da potem ponovno spremenite vaše
podatke (ime, priimek, e-pošta,
rojstni datum), se bodo vaši stari
podatki še vedno pojavili v Facebookovi aplikaciji Friend Finder.
Pazite, da ne boste nekoč v zadregi!
Zagotovo tudi vi na vaš email
račun prejemate nadležen “spam”
oziroma po slovensko vsiljeno
pošto. Večina vas ve, da spam dobivate zaradi tega, ker objavljate
vaš elektronski naslov na raznih
spletnih straneh, na svojih blogih ...
Ali veste, da je podobno tudi z mobilnimi številkami? Če vtipkate v
Facebook svojo mobilno številko,
je velika verjetnost, da boste dobili mobilni spam. Premislite!

popularnega tovrstnega portala v
Evropi sta Lorenz Bogärt in Toon
Coppens.
Omogoča
komuniciranje
in •
druženje spletnih uporabnikov.
Po registraciji lahko na tem portalu ustvariš svojo spletno stran,
objaviš svoj blog ali pa s prijatelji
izmenjuješ sezname svoje najljubše
glasbe.
•

Ustanovljen je bil septembra leta
2004 v Gentu (flamsko mesto v Prednosti:
Belgiji). Ustanovitelja najbolj • Netlog ti, vsaj deloma (to je
Ej, a veš , da si na 13. strani

popolnoma odvisno od uporabnika) lahko omogoči spoznavanje novih prijateljev, tako
tujcev kot Slovencev.
Najstnike, ki so dostikrat preobremenjeni, lahko spletni portal, kot je Netlog, sprošča. Z
njim lahko odmislijo skrbi ali
pa se na takšen način spočijejo
od napornega dne.
Mladostniki (ki jim je v prvi
vrsti namenjen Netlog) si lahko
prek tega portala delijo mnenja
(denimo o glasbi).

Ej, a veš ...

KAKŠNE SO PREDNOSTI IN SLABOSTI
FACEBOOKA IN NETLOGA?
•

V primerjavi s Facebookom je
Netlog, vsaj iz vidika varovanja zasebnosti, veliko varnejši.
Navkljub temu, da je Facebook veliko naredil za boljšo
skrb varovanja uporabnika, •
pa je Netlog še vedno bolj varen. Kot je bilo že napisano je
to evropski portal, v Evropi
pa je v obstoju veliko strožja
zakonodaja o varovanja zasebnosti kot v Ameriki.

Slabosti:
• Tako kot na drugih spletnih ob-

likah komuniciranja (npr. MySpace, Twitter, Myspace,...) lahko tudi na Netlogu mladi dobijo
ali pa podajo lažno predstavo o
sebi oziroma drugih.
Z objavo fotografij iz svojega
zasebnega življenja se ne zavedamo, do so le-te dostopne
veliko širšemu krogu ljudi,
kot si predstavljamo. Slednjim za ogled tvojih fotografij
ni potrebno, da si prijavljeni
na Netlogu, pač pa jih lahko
najdejo tudi na Googlu. Poleg
tega se fotografije iz strežnika

•

ne zbiršejo takoj, ko ti pošlješ
znak za to. Torej jih lahko
najdeš še (dolgo) potem, ko
misliš, da jih ni več.
Različnim ljudem Netlog predstavlja priložnost za pošiljanje
virusov.

Najverjetneje je množičnost obiska na Netlogu premosorazmerna
z množičnostjo nevarnosti, ki ti
pretijo. Je pa prav gotovo tudi s
trudom, ki ga vložijo ustvarjalci za
varovanje zasebnosti, zmanjšano
število virusov in možnosti zlorab.

Ej, a veš ...

KATERE RAČUNALNIŠKE
IGRE IGRAJO NAŠI SOŠOLCI?
BESEDILO: Nik Zavodnik

Predstavljamo vam lestvico najbolj igranih računalniških iger med učenci razredne in predmetne stopnje.

PREDMETNA STOPNJA

RAZREDNA STOPNJA

1. Ikariam

1. Club Penguin

2. Warrock

2. Ben 10

3. RuneScape

3. Call of Duty

4. Travian

4. Heat Man

5. Call of Duty

5. YuGiOh

Ej, a veš , da si na 14. strani

Ej, a veš ...

KAKŠNA JE LETOŠNJA
ŠOLSKA MODA?
BESEDILO: Nina Križnik in Ajda Martinčič
FOTOGRAFIJE: Lidija Rupnik

Punce Letos so
popularne
jeans
hlače z ozkimi
hlačnicami ter pasovi, ki jih krasijo
velike sponke z
različnimi motivi.
Majice okrašujejo
pisani šali okrog
vratu, jopice pa so
temnejših barv z
vijoličastimi ali belimi vzorci. Moderni so tudi nahrbtniki firme Dakine,
ki jih okrašujejo
raznorazne sponke.
Copati so živih odtenkov z velikimi
podpisi prijateljev,
napisi glasbenih skupin itd. V modi pa
so tudi čevlji popularne firme Vans.
Fantje Moderne
so dolge, širše jeans
hlače ter veliki puloverji s kapuco,
pod katerimi so
majice temnih barv
z raznimi napisi ali
mrtvaškimi glavami. Tudi pri fantih
je popularna obutev
firm Vans in DC.

Ej, a veš , da si na 15. strani

Ej, a veš ...

KAKO OSVAJAŠ? UGOTOVI ALI
TI BO OSVAJANJE USPELO!
SESTAVILA: Nina Križnik Ajda Martinčič
1. Kako ga/jo osvajaš?
a.) s pogledi
b.) z nasmehom
c.) z nagajanjem ( zafrkavanje, spotikanje...)
2. Ali se pogovarjaš z njim/njo?
a.) Da.Vendar samo preko MSN, telefona...
b.) Ne.
c.) Da.

4. Kaj bi naredil/a, da bi ga/jo osvojil/a?
a.) Vse, kar bi hotel/a.
b.) Kupoval/a bi mu/ji darilca.
c.)Obnašal/a bi se normalno.
č.) Bil/a bi bolj pozoren/pozorna, a ne vsiljiv/a.
5. Koliko časa ti je že všeč?
a.) Nekaj let.
b.) Kakšen teden.
c.) Odkar ga poznam.
č.) Komaj nekaj dni.

3. Ali sta prijatelja?
a.) Da.Najboljša.
b.) Samo sošolca.
c.) Poznam ga samo na videz.
č.) Da.

1.
2.
3.
4.
5.

A
3
2
2
1
1

B
2
1
2
1
2

C
1
3
1
2
3

Zbral/a sem 5-8 točk:
- si premalo ali preveč opazen/opazna,
- težko ti bo uspelo.
Zbral/a sem 9-12 točk:
- si na dobri poti,
- še naprej vztrajaj.
Zbral/a sem 13-15 točk:
- če ga/jo še nisi osvojil/a se bo to zgodilo zelo kmalu.

Ej, a veš , da si na 16. strani

Č
3
3
2

Ej, a veš ...

KAJ JE SUDOKU?
PRIPRAVIL: Rok Gašič

SESTAVI SVOJ SUDOKU!

EJ, A VEŠ, DA NASLEDNJA ŠTEVILKA IZIDE JUNIJA XXXX?!
SPREJEMAMO PREDNAROČILA.
Ej, a veš , da si na 17. strani

