
 



Ej, a veš? 
 

   Rozi Marotova 
 
Preberi še! 10 POPOLNIH DARIL ZA DEKLE 
10 popolnih 
daril za 
dekle 

Dekleta si le želimo nekaj pozornosti, zato ni potrebno zapravljati na tone denarja. 
Velikokrat pri fantih nastane zmeda, ko mislijo, da če bo darilo dražje, bo dekle bolj 
veselo. Toda to je NAPAKA! 

Učiteljica 
Tjaša Milijaš 
z veseljem 
poučuje 
angleščino 

 
1. Šopek rož  
Skorajda ne obstaja dekle, ki ne bi bilo veselo, če bi dobilo nekaj rož. Pozanimaj se, 
katera je njena najljubša vrsta rož in naslednjič, ko bosta imela obletnico zveze, jo 
preseneti. Nikakor pa ne moreš zgrešiti z vrtnicami. 

Kaj dekleta 
zmoremo!     

 
 

Malo poezije 2. Nakit   
Ni potrebno kupovati dragega zlata, srebra ali diamantov. Prstan ali verižica iz 
najbližje trgovine z bižuterijo bo čisto v redu. 

10 nasvetov 
za 
kozmetiko iz 
domače 
kuhinje 

 
3. Album s slikami  
Zberi vse vajine slike na kup in jih uredi v album. Pod slikami napiši datum, citat, 
refren pesmi ali nekaj, kar te spominja nanjo in na ta dan. Lahko tudi pustiš 
nekaj strani praznih in jih bosta skupaj izpolnila z novimi spomini. 

Vaje za lepšo 
postavo 

 
Dekliška 
šolska moda 

4. CD z "vajinimi pesmimi"  
Sigurno je kakšna pesem, ki sta jo kdaj skupaj poslušala in te preprosto spomni nanjo. 
Naredi zbirko 10 ali več pesmi, ki jo bodo spomnile nate vsakič, ko jih bo poslušala. 

Kaj meniš o 
Tattoojih? 

 
5. Plišasti medvedek  
Enostavno. Majhen plišasti medvedek in kratko sporočilce v njegovih rokah jo bo 
zagotovo razveselil. 

Lestvica naj 
10  

 



Katere 
aplikacije 
imamo 
dekleta na 
telefonu in 
zakaj? 

6. Knjiga  
Le kdo se ne veseli dobre knjige? Izberi romantično knjigo in skrij majhno sporočilo v 
sredini knjige, gotovo bo vesela, ko ga bo našla. 
 
7. Večerja  
Povabi jo k sebi domov in jo preseneti z večerjo in dobrim filmom. Ni dekleta,  ki bi se 
lahko uprlo fantu, ki ima kuharske sposobnosti. 

  
8. Parfum  
Izberi njen najljubši parfum, lepo ga zavij in počakaj na njeno reakcijo. Zagotovo ne bo 
ostala ravnodušna. 
 

 9. Knjiga z željami  
Vzemi zvezek in vanj napiši 100 razlogov, zakaj jo ljubiš, napiši tvoje želje za prihodnost, 
vajine ambicije... 
 

 
 
10. LJUBEZEN!  
Najboljše darilo, ki ga lahko daš svojemu dekletu,  so tvoja ljubezen, spoštovanje in 
vdanost. Verjemi, da bo to cenila in ti vračala z isto ali še večjo mero. 
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Ej, a veš? 
 
 

    Nika Kovačič in Julija Verbič 
                
 
Preberi še! UČITELJICA TJAŠA MILIJAŠ Z VESELJEM 

POUČUJE ANGLEŠČINO 
 

10 popolnih 
daril za 
dekle 
 
Kaj dekleta 
zmoremo!  
 
Malo poezije 

 
 

 
10 nasvetov 
za 
kozmetiko iz 
domače 
kuhinje 

Opravili sva intervju z učiteljico angleščine Tjašo Milijaš, ki že 18 let uči na naši 
šoli. Na šoli se počuti odlično in z veseljem uči njen najljubši predmet. Sestavili 
sva 10 vprašanj, na katera je prijazno odgovorila.  
 

Vaje za lepšo 
postavo  
 
Dekliška 
šolska moda 

Kako se počutite na naši šoli? 
Na naši šoli se počutim  odlično. 
 
Koliko let že poučujete na naši šoli? 
Na šoli poučujem že 18 let. 

Kaj meniš o 
Tattoojih? 
 
Lestvica naj 
10 
 
 

Kateri predmet poučujete in ali vam je ta predmet všeč? 
Poučujem angleščino in filozofijo za otroke. Angleščina mi je zelo všeč. 
 
Kateri predmet vam je bil najbolj všeč, ko ste bili osnovnošolka? 
Tudi ko sem bila osnovnošolka, mi je bil najljubši predmet angleščina. 
 

Katere 
aplikacije 

Zakaj ste se odločili za poklic učiteljice? 
Že od nekdaj sem si želela postati učiteljica. 



Povezava na 
spletno 
stran 
angleščine 

Ali bi bila vaša odločitev za poklic drugačna, če bi imeli še eno 
možnost? 
Ne, vendar bila pa bi tudi pedagoginja. 

 Kakšen je bil vaš prvi vtis o učencih – pozitiven ali negativen? 
Moj vtis o učencih je pozitiven. 
 

 
 

Kakšno je vaše mnenje o učiteljih naše šole? 
Mislim, da imamo dobre učitelje. 
 
Vsako leto dobite veliko novih učencev. Ali si težko zapomnite njihova 
imena? 
Da. Enkrat sem učila deklico po imenu Urška in sem jo štiri leta klicala 
Alenka, čeprav me je vedno popravila. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Še kakšna spodbudna beseda za učence? 
Vztrajajte, zaupajte vase, ker ste sposobni, in bodite ustvarjalni. 

 
 



 
Ej, a veš? 

 
 

   Ajda Tomažin in Tara Hočevar 
 
Preberi še! KAJ DEKLETA ZMOREMO! 

 
10 popolnih 
daril za 
dekle 

EVA MRAK je učenka 9. razreda. Že 8 let trenira ritmično gimnastiko. Tekmuje na 
večjih tekmovanjih in je osvojila že veliko visokih priznanj. Najbolj je ponosna na 
zmagi na državnem prvenstvu leta 2012 in 2013. 
 

Učiteljica 
Tjaša Milijaš 
z veseljem 
poučuje 
angleščino 
 
Malo poezije 
 
10 nasvetov 
za 
kozmetiko iz 
domače 
kuhinje  

 
Vaje za lepšo 
postavo 
 

MAŠA BIZJAK  je učenka 8. razreda. Že 8 let trenira ritmično gimnastiko in 
tekmuje na večjih tekmovanjih. Osvojila je že več priznanj, največ ji pomeni 
bronasta medalja na državnem prvenstvu leta 2012.  
 

 
Dekliška 
šolska moda 
 
Kaj meniš o 
Tattoojih? 
 
Lestvica naj 
10 

 
Katere 
aplikacije… 

SARA REĐIČ je učenka 7. razreda in trenira atletiko na stadionu Žak. Tekmuje na 
tekmovanjih v teku in je zasedla 1. mesto na letošnjem šolskem krosu, 6. mesto 
na atletskem tekmovanju (tek na 600m), udeležila pa se je tudi letošnjega 
Ljubljanskega maratona.   



 VANDA STUBELJ  je učenka 7. razreda. Na naši šoli je ena izmed manjših deklet in 
nihče si ne bi mislil, da trenira karate. Skupaj z vsemi svojimi dosežki ima oranžni 
pas, kmalu pa bo dobila zelenega. Pred nekaj meseci je zmagala na tekmovanju 
v Dravljah. 
 

 

 
  

NAJA SELMAN je učenka 9. Razreda in trenira karate. Že trikrat je bila 2. na 
regijskem tekmovanju in bila je tudi državna podprvakinja. 
 

 

 
  

NINA JENKO  je učenka 8. razreda. Njen talent je slikanje, na kar so njeni sošolci 
ponosni, saj jim je priskrbela ogled tekme smučarskih skokov v Planici. Njena 
umetnina je tudi naslovnica  letošnje šolske publikacije. 
 

 

 



Ej, a veš? 
 
 
 

    Vanja Gajanovič 
 
Preberi še! MALO POEZIJE 
10 popolnih 
daril za 
dekle 

 
PESEM 

 
Oko gre v nebo, 

glava je v oblakih, 
noge v podplatih. 

 
Radost je življenje, 
zrcalo pa letenje, 
gledam v nebo, 
če gori je lepo.  

 
Meni je lepo, 

če tebi ni grdo, 
saj nad mano so oblaki, 

kjer lepi so koraki.  
 

Vidim življenje, 
saj to je letenje 

sveti se lepo, 
kot duša je nebo. 

 
 

Učiteljica 
Tjaša Milijaš 
z veseljem 
poučuje 
angleščino 
Kaj dekleta 
zmoremo!     
10 nasvetov 
za 
kozmetiko iz 
domače 
kuhinje 
Vaje za lepšo 
postavo 
 
Dekliška 
šolska moda 
 
Kaj meniš o 
Tattoojih? 
Lestvica naj 
10 
Katere 
aplikacije… 

 
 
 



Ej, a veš? 
 
 

     Ana Simoni in Anja Čolič 
 
Preberi še! 10 NASVETOV ZA KOZMETIKO IZ DOMAČE 

KUHINJE 
10 popolnih 
daril za 
dekle 

Namesto da segamo po dragih kozmetičnih pripomočkih, stopimo v 
domačo kuhinjo in si jih pripravimo same.  
 
 

Učiteljica 
Tjaša Milijaš 
z veseljem 
poučuje 
angleščino 
 
Kaj dekleta 
zmoremo!     

       NEGA LAS 
 

Malo poezije 1. Vsako dekle se srečuje z razcepljenimi konicami las. Za odpravo 
razcepljenih konic daj v pol lončka, napolnjenega s kislim mlekom, eno 
žličko medu. Mešanico vtri v lasne konice in pusti stati 20 minut. 

Vaje za lepšo 
postavo 

2. Za lepe in sijoče lase potrebuješ malce nenavadno sestavino. Pivo. Pivo 
vtri v lase, počakaj približno 10 minut in potem dobro speri. Pivo tudi 
pospešuje rast las. 

Dekliška 
šolska moda 
 
Kaj meniš o 
Tattoojih? 
 
Lestvica naj 
10 
Katere 
aplikacije… 

     3.   Nekaj nasvetov za odpravo prhljaja 
          - Olivno olje: malo ga pogrej, previdno daj na lasišče, pusti stati 10-15       
            minut. 
          - Jabolčni sok: 2 čajni žlički jabolčnega soka in 2 čajni žlički tople vode      
            zmešaj in si med pranjem las daj na lase (pusti 10-15 minut) vedno ko se    
            tuširaš, saj bodo rezultati vidni čez 3 tedne, nato pa speri s toplo vodo. 
          - Mandljevo olje: le vmasiraj ga v lasišče in lase ovij s toplo brisačo, nato      
            speri s toplo vodo. Postopek ponovi dvakrat tedensko, rezultati bodo      
            vidni kmalu. 
          - Pecilni prašek: med pranjem las si ga le stresi na lase in ga vmasiraj v       
            lasišče, pusti stati 2 minuti, nato pa dobro speri. 



 
 

      4. Pusti barve za lase. Posvetli si lase s cimetom!  
           Potrebščine:  
           - polovica skodelice medu 
           - skodelica vode 
           - 2 čajni žlički olivnega olja 
           - 3 čajne žličke mletega cimeta 
Vse sestavine zmešaj skupaj. Količino sestavin prilagodi dolžini las. Bolje je, da 
uporabiš preveč kot premalo cimeta, saj bo masa bolj učinkovala. Ko je maska 
pripravljena, jo nanesi na suhe lase, ovij v toplo brisačo in pusti delovati 4 ure. 
Dlje kot jo pustiš učinkovati, bolj svetli bodo tvoji lasje (vendar ne več kot za dva 
odtenka). Nato masko speri in neguj lase kot običajno. 
 

 NEGA OBRAZA 
 
5. Za mehkejšo in lepšo kožo na obrazu. V skodelico daj nekaj žlic medu, nato 
pa prereži limono na in jo pol iztisni. Mešanico si namaži na obraz in pusti stati 
na  obrazu 15 minut. 
 

 6. Za spočite oči potrebuješ le 1 sestavino. Dva lista svežega zelja položi v vrelo 
vodo, da se zmehčata, nato ju malo ohladi in položi na zaprte oči. Čez 10-15 
minut obkladka odstrani. 
 

 

           
 

 7. Naravni piling za obraz in telo: potrebuješ zdrob, ki ga pomešaš z žličko medu 
in malo mleka. Mešanico nanesi na obraz ali na celo telo, podrgni in izperi. 
 

 USTNICE IN ZOBJE 
 
8. Te moti, da imaš stalno rumene zobe? Uporabi jagode! Potrebovala boš le 
eno jagodo in eno polovico čajne žličke pecilnega praška. Jagodo pretlači v kašo 
in pomešaj s pecilnim praškom. Z mehko zobno ščetko nanesi mešanico na zobe 
in pusti stati 5 minut. Nato zobe temeljito zdrgni, da odstraniš mešanico, in 
dobro splakni z vodo. Namesto jagod lahko uporabiš tudi maline. 
 



 

 
 

 9. Nasvet za svež zadah in čiste, bele zobe: dodaj sodo bikarbono (četrt čajne 
žličke) zobni pasti, ki si jo iztisnila na zobno krtačko, in si kot običajno očisti zobe. 
Za svež zadah speri ustno votlino z raztopino sode bikarbone (1 čajna žlička na 
kozarec mlačne vode). 
 
10. Imaš razpokane ustnice? 
- Pred spanjem na usta nanesi vazelin, 
- vsako jutro si pomasiraj ustnice z zobno ščetko in jih zdrgni, da odstraniš      
   odmrlo kožo, 
- vlaži tudi kožo okrog ustnic, 
- na vsako uro ali dve si nanesi vazelin, 
- jej čim več hrane, ki vsebuje veliko vitamina A, ta vitamin pomaga pri   
   obnavljanju razpokane kože, 
-  pij dovolj vode 
- naredi piling iz morske soli in medu ter ga nanesi na ustnice kakor vazelin. 
Najbolj pomembno pa je, da si ne ližeš ustnic! 
 
 

 

      
 
 
 
 
 



Ej, a veš? 
 

     Nika Kovačič in Julija Verbič 
 
Preberi še! VAJE ZA LEPŠO POSTAVO 

 
10 popolnih 
daril za 
dekle 
 
Učiteljica 
Tjaša Milijaš 
z veseljem 
poučuje 
angleščino 
    

 1.TREBUŠNJAKI 
 
Posamezno vajo ponovimo trikrat ali štirikrat, pri čemer izvedemo od 12 do 15 
ponovitev posameznega  giba – odvisno pač od kondicije, natreniranosti, 
izkušenj, starosti … Vaje izvajamo počasi in kontrolirano, ves čas se 
koncentriramo na izvedbo posamičnega giba in na to, ali pravilno aktiviramo 
mišice. Paziti pa moramo tudi na pravilno dihanje. 
 

Kaj dekleta 
zmoremo!     
 
Malo poezije 

 
10 nasvetov 
za 
kozmetiko iz 
domače 
kuhinje 
 
Dekliška 
šolska moda 
 

 
2. SKLECE 
 
Sklece so odlična vaja za krepitev mišic zgornjega telesa. Poznamo ženske in 
moške. Pri ženski skleci so kolena na tleh, stopala pa v zraku. Pri moških pa 
ravno obratno. Lahko tudi menjavamo položaj rok (npr. narazen, skupaj, druga 
na drugi). 
 

 
Kaj meniš o 
Tattoojih? 
 
Lestvica naj 
10 
 

 



 
Katere 
aplikacije… 

3.,,MOSTIČEK,, 
 
Mostiček je vaja za trebušne mišice. Smo v položaju za sklece, vendar vajo 
izvajamo na komolcih, kot kaže slika. V položaju zdržimo 30 sekund in nato 
prenehamo. 

 
 
 
 

 
 

 4. IZPADNI KORAK 
 

Z eno nogo stopite naprej v korak, stopalo zadnje noge je na prstih. V tem 
položaju se spustite tako nizko, da je zadnje koleno kakšen centimeter nad 
tlemi. Na zadnjo nogo se ne opirajte, naj vam bo le za lovljenje ravnotežja. 
Pazite na raven hrbet in ne dotaknite se tal z zadnjim kolenom. Ves čas 
imejte napete trebušne in zadnjične mišice. 

 
 

 
 

 5. ,,NEVIDNI STOL,, 
 
S hrbtom se naslonite na zid in zavzemite sedeči položaj, noge držite 
skupaj, stegna naj bodo vzporedna s tlemi. Videti naj bo, kot da sedite na 
nevidnem stolu. 

 
 

 



Ej, a veš? 
 

     Tara Krauthaker 
 
Preberi še! DEKLIŠKA ŠOLSKA MODA  

 
Kaj zanima 
dekleta?       

Dekleta nosijo pajkice z raznimi vzorci ali oprijete kavbojke. Kombinirajo jih z 
zanimivimi pisanimi majicami. 
 

Učiteljica 
Tjaša Milijaš 
z veseljem 
poučuje 
angleščino 
 
Kaj dekleta 
zmoremo! 

     
Malo poezije  

Dekleta največkrat obujejo čevlje znamke All Star in Nike (air max). Nosijo tudi 
Vans in čevlje s platformo. Starejša dekleta v šolo hodijo s torbicami in torbami, 
mlajše pa s šolskimi torbami. 
 

10 nasvetov 
za 
kozmetiko iz 
domače 
kuhinje 
 
Vaje za lepšo 
postavo 
 
Kaj meniš o 
Tattoojih? 
 
 
Lestvica naj 
10 
Katere 
aplikacije… 

  

 



         Modni dodatki 
 
        Nosijo se tudi jope, šali in še razni dodatki (prstani, verižice, očala,          
        kape…). 
 

 
 

 
 

 
 

Mlajše deklice 
 
Glede na starejše so mlajše oblečene veliko bolj pisano. Oblečene imajo majice z 
napisi in raznimi motivi. Največkrat nosijo bolj oprijete pajkice in kavbojke, 
včasih oblečejo tudi trenerko. V bolj mrzlem delu leta nosijo jakne s krznom in 
pisane plašče. Obute imajo škornje, superge ali čevlje. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ej, a veš? 
 

     Erika Barukčič 
 
Preberi še! KAJ MENIŠ O TATTOOJIH? 

 
Kaj zanima 
dekleta?       

Zanimalo me je, kaj menijo učenci naše šole o tattoojih, zato sem 
opravila anketo in prišla do naslednjih ugotovitev. 
 

Učiteljica 
Tjaša Milijaš 
z veseljem 
poučuje 
angleščino 

Anketo je opravilo 64 učencev. Povprašala sem jih, ali si želijo tattoo, kakšnega si 
želijo in kaj jim predstavlja. 
Ugotovila sem, da si 34 učencev  tattoo želi, 30 pa ne. 
 

 
Malo poezije 

Nato me je zanimalo, kakšen motiv si želijo. Večina si jih želi srček, avto, ime, 
zvezdo, kitajsko črko, zmaja, metulja ali verz. 
 

 
Kaj dekleta 
zmoremo! 
 
10 nasvetov 
za 
kozmetiko iz 
domače 
kuhinje 

 
 

Vaje za lepšo 
postavo 
 
Dekliška 
šolska moda 

Vprašala sem jih, kakšen verz bi imeli, in trije učenci so mi navedli njihov moto,  
2 pa si želita besedilo svoje najljubše pesmi. 
 
Zanimalo me je tudi, na katerem delu telesa bi ga imeli. Največ si ga želi imeti na 
roki ali hrbtu, manj pa na zapestju, vratu in gležnju. 
 

Lestvica naj 
10 
 
Katere 
aplikacije… 

Naslednje vprašanje je bilo, ali vedo, kakšne so posledice . Odgovor je bil 
zanimiv, saj sem izvedela, da so skoraj vsi ozaveščeni o tveganjih in posledicah 
tetoviranja. 
 
Na vprašanje ''Ali bi ti starši pustili tattoo?'' so me odgovori presenetili. 46 
učencem bi starši dovolili tattoo, 18 pa ne. 
 
Na koncu pa sem jih povprašala, zakaj bi se tetovirali. 30 učencev je odgovorilo, 
da zaradi izgleda, 20, da bi tako izrazili osebnost ter 14 zaradi družbe. 



Ej, a veš? 
 
 

   Ana Simoni in Anja Čolič 
 
Preberi še! LESTVICA NAJ 10 PESMI 

 
Kaj zanima 
dekleta?       

Spodaj si lahko ogledate lestvico dekliških najbolj priljubljenih 
izvajalcev in pesmi. Pripravili sva jo na podlagi ankete med 
dekleti od 6. do 9. razreda naše šole. Vprašali sva 60 deklet. 
 

Učiteljica 
Tjaša Milijaš 
z veseljem 
poučuje 
angleščino 
Malo poezije 
 
Kaj dekleta 
zmoremo!     
 
10 nasvetov 
za 
kozmetiko iz 
domače 
kuhinje 

1.  Katy Perry ft. Juicy J - Dark horse 
2.  Demi Lovato - Let it go 
3.  Justin Bieber ft. Chance the rapper - Confident 
4.  Ke$ha ft. Pittbull - Timber 
5.  Miley Cyrus - Wrecking Ball 
6.  One Direction - Midnight Mermories 
7.  Austin Mahone - Mmm Yeah 
8.  Avicii - Hey brother 
9.  Capital Cities - Safe andsound 

10. Milky chance - Stolen dance 
 

Vaje za lepšo 
postavo 

Zmagovalka je postala Katy Perry z 32 glasovi. 
 

 
Dekliška 
šolska moda 
 
Kaj meniš o 
Tattoojih? 
 
Katere 
aplikacije… 

 



KATY PERRY 
 

Katy Perry je pevka, rojena 25.10.1984  v Santa Barbari. 17.9.2013 je 
izdala pesem 'Dark Horse', pri kateri je sodeloval tudi raper Juicy J. Pred 
kratkim pa je za to pesem posnela tudi video, kar je povzročilo, da je 
pesem postala še večji hit. Pevka Katy Perry je zelo uspešna pevka, ki ima 
veliko popularnih hitov, npr. Roar, Firework, Hot n cold, California gurls, 
Teenage dream,… 
Pesem 'Dark Horse' je bila  zelo velik uspeh tudi v drugih državah, npr. v 
Kanadi, na Nizozemskem in v ZDA. Pesem je dosegla uspeh tudi  v Novi 
Zelandiji, in na Švedskem. 
Katy Perry je odraščala v krščanski družini, oba njena starša sta bila 
župnika. Ima starejšo sestro in mlajšega brata. Od 9. do 17. Leta je pela v 
cerkvi, poslušala je lahko le cerkveno glasbo. Kasneje pa je odšla v Los 
Angeles, kjer je izdala svoj prvi album One of the boys. Ni bil uspešnica, 
ampak njenemu drugemu albumu, ki ga je izdala leta 2010,Teenage 
dream,  je to uspelo. 
Proti koncu leta 2010 se je poročila s komičnim igralcem Rusellom 
Brandom, vendar se je na žalost z njim tudi ločila  leta 2011. Imela je tudi 
več drugih zvez, vendar so vse propadle. Trenutno je samska. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Ej, a veš? 
 
 

  Katja Zajc 
 
Preberi še! KATERE APLIKACIJE IMAMO DEKLETA NA 

TELEFONU IN ZAKAJ? 
 

Kaj zanima 
dekleta?       

Pri dekletih so telefoni zelo popularni, saj imamo na njih skoraj vse, kar 
potrebujemo. Na njih imamo vse možne aplikacije, kot so igre, kamera, 
socialna omrežja itd. 
 

Učiteljica 
Tjaša Milijaš 
z veseljem 
poučuje 
angleščino 

Facebook: Zato da lahko sledimo svojim prijateljem, kaj delajo in da se z njimi 
pogovarjamo. 
 

 
 

Kaj dekleta 
zmoremo!     

Tumblr: Za dekleta, ki rada »blogajo«. Na aplikaciji lahko objaviš ali »rebloggaš« 
fotografije. 
 

Malo poezije YouTube: Za gledanje videov ter poslušanje glasbe. 
10 nasvetov 
za 
kozmetiko iz 
domače 
kuhinje 

Instagram: Aplikacija je zelo popularna. Lahko deliš fotografije s svojimi prijatelji 
in sledilci. Lahko zasleduješ tudi svoje najljubše zvezdnike ali zvezdnice. 

 
 

Vaje za lepšo 
postavo 

Viber: Za aplikacijo je potreben le wi-fi in se lahko pogovarjaš s svojimi prijatelji preko 
sms-jev ali preko klicev brezplačno. 
 

Dekliška 
šolska moda 

Facebook messenger: Lažja možnost za pogovor preko facebooka. Sedaj lahko pogovor 
povežeš tudi tako, da se z aplikacijo pogovarjaš tudi preko sms-jev. 
 

Kaj meniš o 
Tattoojih 

FaceTime/Skype: FaceTime je dostopen le na iPhonu, ampak je skoraj enak kot Skype, 
ki pa je tudi na androidu. Na aplikaciji se pogovarjaš preko videa. 
 

Lestvica naj 
10  

Shazam: Si slišala kakšno pesem, ki ti je zelo všeč, a ne veš naslova ali avtorja? Shazam 
poišče naslov pesmi in njenega avtorja. 



 Snapchat: Je zelo priljubljen. S prijatelji se pogovarjaš  preko slik, na katere lahko 
napišeš tudi opis. Po novem se lahko pogovarjaš tudi preko chata. 

 
 

 Twitter: Podobno kot facebook, le da so na twitterju bolj prisotni priljubljeni zvezdniki. 
 

 Ask.fm: Odgovarjaš na vprašanja, ki ti jih lahko zastavi kdorkoli. 
 

 Gmail: Da preverimo svojo e-pošto. 
 

 Retrica: Je ena najbolj priljubljenih aplikacij, s katero fotografiraš z efekti. Aplikacija je 
bila najprej dostopna le na App Store-u, sedaj je tudi na androidu. 

 
 

 Moldiv: Lahko daš več slik v eno in ima dobre efekte. 
 

 InstaSize: Ker moraš na instagramu slike obrezati, lahko uporabiš instasize, s katerim 
lahko objaviš celotno sliko. 
 

 VSO Cam: S to aplikacijo se lahko slikaš in slike tudi urejaš z različnimi efekti. 
 

 Flipagram: Da lahko narediš video iz večih slik. 
 

 Subway Surfers: Aplikacija, kjer bežiš pred policajem in se izogibaŠ oviram, medtem pa 
pobiraš denar in razne nagrade. 

 
 

 Temple Run: Je podobno kot Subway Surfers, le da tokrat bežiš pred živalmi. 

 
 

 Pou: Zanj moraš  zelo skrbeti. Moraš ga nahraniti, umivati, ga spravit spat ipd. Lahko 
igraš tudi igre, ki  služijo za zabavo Pou-ja. 
 

 LPPbus: Da ne zamudiš avtobusa. Aplikacija ti pove točno uro, kdaj bo avtobus na 
postaji. 

 
 



 
 
 
 
 
 


