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INTERVJU Z RAVNATELJICO NAŠE ŠOLE 

 

Dr. Lucija Željko je ravnateljica naše 
šole šele drugo leto. Ker meniva, da je 
vsi še ne poznamo dobro, sva se 
odločili, da bova z njo opravili intervju. 
 
Kdaj ste postali ravnateljica naše šole? 
 
Ravnateljica OŠ Dravlje sem postala julija 
2017. 
 
Ali ste bili tudi prej ravnateljica ali ste 
počeli kaj drugega? 
 
Pred tem nisem bila ravnateljica, ampak 
sem poučevala matematiko in fiziko na OŠ 
Sostro. 
 
Ali vam je delo ravnateljice bolj všeč ali 
vam je bilo bolj všeč poučevanje? 
 
Tako delo ravnateljice kot delo učiteljice mi 
je všeč, a vsako delo ima svoje značilnosti. 
Delo ravnateljice zahteva poznavanje zelo 
različnih področij (pedagoško delo, finance, 
pravo ...). Delo učiteljice je predvsem delo 
z učenci. Pri obeh poklicih se je treba znajti 
v vsaki situaciji ter odreagirati mirno in 
strokovno, kar je velikokrat izziv. 
  
Zakaj ste se odločili za delo 
ravnateljice? 
 
Za delo ravnateljice sem se odločila, ker 
sem poleg poučevanja želela spoznati 
delovanje šole iz drugega zornega kota. 
Prav tako verjamem, da lahko s svojimi 
izkušnjami in idejami prispevam k razvoju 
šole. 
 
Kaj vam je pri delu ravnateljice najbolj 
všeč in kaj najmanj? 
 
Najbolj so mi všeč nastopi učencev na 
različnih prireditvah (proslavah, predstavah 
dramskega krožka, pevskega zbora ...). 
Ponosna sem na učence naše šole, ki 
pokažejo svoje znanje in talent. Najmanj mi 
je všeč administrativno delo. 

 
 
Kaj vam je na naši šoli najbolj všeč in 
kaj bi radi spremenili? 
 
Na naši šoli mi je najbolj všeč, da srečujem 
nasmejane in vljudne učence ter učitelje, ki 
jim je mar za učence. Všeč mi je, da se 
učitelji trudijo posredovati čim več znanja in 
da učenci usvojeno znanje izkazujete. Na 
šoli je veliko stvari potrebnih popravila ali 
prenove, zato si na tem področju želim čim 
več sprememb. 
 
Kateri poklic ste si želeli opravljati, ko ste 
bili otrok? 
 
Že kot otrok sem želela biti učiteljica. Morda 
zato, ker so bili učitelji tudi moji starši in 
babica. 
 
Ali se vam zdi, da so bili učenci v vaših 
časih drugačni od nas? 
 
Pred več kot tremi desetletji, ko sem še jaz 
hodila v osnovno šolo, smo bili učenci v 
marsičem podobni današnjim učencem. 
Predvsem smo se spraševali, kaj nam bo 
koristilo vse to znanje, ki se od nas zahteva. 
Kasneje sem ugotovila, da vsako znanje 
lahko pride zelo prav, tudi če se zdi najprej 
neuporabno. Seveda pa so tudi razlike: 
mobilnih telefonov in računalnikov nismo 
imeli. Informacije smo pridobivali predvsem 
iz tiskanih gradiv, radia, televizije in seveda 
od drugih ljudi. Več smo se pogovarjali v 
živo in se družili. 
 
Vemo, da starši podpisujejo peticijo o 
spremembah v osnovni šoli. Ali 
podpirate vse predloge staršev? Kateri 
se vam zdijo dobri in kateri ne? 
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Šolski sistem je zelo kompleksen in 
uvajanje sprememb mora biti predvsem 
strokovno utemeljeno in na podlagi 
evalvacije dosedanjega stanja v šolstvu. 
Zato se težko opredelim do predlogov 
staršev. Prav je, da tudi starši povedo, kje 
vidijo probleme v šolstvu, a spremembe naj 
se uvedejo s sodelovanjem vseh, ki smo 
vpeti v šolski sistem.  
               
 

Za konec bi vas še vprašali, kaj bi 
sporočili nam, učencem. 
 
Dragi učenci, čeprav se vam včasih zdi, da 
stojite pred ogromno oviro, se zavedajte, da 
se marsikaj da rešiti s pogovorom in 
vztrajnostjo.  
      
        Estrella Allmarawi in Sanja Đukanović                                                                  

 

  ŠOLSKI PROJEKTI 
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PRILJUBLJENE APLIKACIJE NA TELEFONU 

 

 

Instagram je spletno družbeno omrežje, ki uporabnikom primarno 
omogoča delitev fotografij in videoposnetkov. Objavljen material, ki je 
dostopen preko mobilne aplikacije, je mogoče znotraj te deliti javno ali 
zasebno med uporabniki. 

 

Snapchat je aplikacija za večpredstavnostna sporočila. Ena od glavnih 
značilnosti Snapchata je, da so slike in sporočila običajno na voljo le 
za kratek čas, nato postanejo nedostopni za njihove prejemnike.  

 

Twitter  je spletno družbeno omrežje, ki svojim uporabnikom 
omogoča, da med seboj izmenjujejo kratka sporočila, dolga do 280 
znakov. Takšnim sporočilom rečemo »tweets« ali čivki. 

 

Youtube je priljubljena spletna stran za izmenjavo videoposnetkov, 
kjer jih uporabniki lahko pregledujejo, komentirajo in ocenjujejo. Za 
komentiranje in ocenjevanje videoposnetkov je potrebna registracija, 
za pregledovanje pa ne. 

 

Iskanje Google ali pa preprosto Google je spletni iskalnik, ki ga je 
razvilo podjetje Google. Je najbolj uporabljan iskalnik na svetovnem 
spletu, ki poskrbi za več kot tri milijarde iskanj vsak dan. 

 

Aplikacija LPP vozni red nam pokaže vse postaje, linije in čas, kdaj 
pride na določeno postajo avtobus. 

   

Google zemljevid nam pomaga priti do izbrane točke. Na voljo imamo 
navodila za pot z javnim prevozom, hojo, kolesarjenjem in vožnjo z 
avtomobilom. 

   

WhatsApp je brezplačna aplikacija, ki uporablja internetno povezavo 
in nam tako omogoča pošiljanje sporočil ter klicanje. 

  

Veš, kaj ješ? je aplikacija povezana z obsežno podatkovno bazo, ki 
vsebuje informacije o sestavi živil. Deluje tako, da fotografiramo črtno 
kodo živila, ona pa nam prikaže informacije o njegovi hranilni 
vrednosti. 

                                                                   

                                                                                          Blendi Aliu in Nirmela Taloska 
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KAKO NAJRAJE PREŽIVLJAMO PROSTI ČAS  

 
Zanimalo naju je, kako učenci naše šole 
najraje preživljajo prosti čas. Anketirali 
sva učence po triadah in prišli do 
zanimivih ugotovitev. 
 
Učenci 1. triade 
 
Ugotovili sva, da učenci prosti čas najraje 
preživljajo zunaj. Pozimi radi smučajo in se 
sankajo, ko ni snega, pa se igrajo na igralih in 
v peskovniku ali pa se igrajo igre z žogo. Zelo 
radi se družijo s sošolci in prijatelji. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Učenci 2. triade 
 
Najraje imajo jogging, tek, igre na igralih in 
igre z žogo. Še vedno se radi družijo s 
sošolci in prijatelji.  
 

 
 

 
 
Učenci 3. triade 
 
Manj časa preživijo zunaj. Dečki igrajo radi 
nogomet, dekleta gredo na sprehod ali pa 
se razgledujejo po trgovinah v 
nakupovalnih centrih. Več časa  preživijo 
doma, kjer berejo, igrajo igrice, deskajo po 
internetu, gledajo televizijo in se družijo 
preko socialnih omrežij. 
 
Mlajši učenci več časa preživijo zunaj, se 
več družijo s prijatelji in sošolci in se več 
ukvarjajo s športom kot starejši.                                                                                                                                                                                                        
                                                                                   
   
             Lea Štrok in Vernesa Redjeposka 
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KATERA RAČUNALNIŠKA IGRA JE NAJBOLJ 
POPULARNA MED UČENCI NAŠE ŠOLE 

 
Od 1. do 9. razreda je na naši šoli trenutno 
najbolj popularna igra Fortnite. Igrajo jo 
večinoma fantje, včasih pa tudi dekleta. 
Registriralo se je že več kot 250 milijonov 
ljudi in jo preizkusilo. 

 

Kaj je Fortnite? 
 

 
 
Fortnite je igra, ki se igra v načinu battle 
royale. V igri je 100 igralcev, ki se potegujejo 
za zmago. Najprej se vpišeš v igro, nato 
klikneš start in začneš igrati. Ti si eden od 
igralcev, ki mora premagati ostale z orožjem, 
ki ga moraš poiskati. Zmagaš tako, da ostaneš 
zadnji živ. Če te prej ubijejo, moraš igrico 
začeti od začetka.  
V igri lahko gradiš tudi svoje zgradbe, da se 
zaščitiš pred nasprotnikom. 

 

Kako zelo je popularna? 
 

 
 

Ko sva obiskala učence razredne 
stopnje, je večina fantov rekla, da igra 
samo Fortnite. Dekleta so rekla, da igrajo 
večinoma igre na telefonu. Na predmetni 
stopnji je večina fantov in deklet rekla, da 
igrajo igro Fortnite dnevno po več ur. 
 

Problemi igre 

Igra je eksplodirala v zadnjem času tako 
močno, da jo pozna že vsak otrok. 
Seveda je eksplozija igre posledica tega, 
da te igra hitro zasvoji, poleg tega je 
ponekod prišlo celo tako daleč, da so 
starši začeli plačevati za inštrukcije otrok, 
da njihov otrok ne bi bil tarča posmeha v 
šoli. Toda tako kot pri vsaki igri je 
potrebno biti previden in se časovno 
omejiti na čas igranja igre, da nas igra 
preveč ne zasvoji, kar je dolgoročno 
lahko nevarno. 
 

Cena igre 
 

 
 

Igra Fortnite je brezplačna. Ponuja pa 
celotno trgovino karakterjev.  Ponujajo 
tudi Battle pass (sezone, ki trajajo 2 
meseca). Cena 1 sezone je 10 €, medtem 
ko karakterji stanejo od 10 € do 30 €. Igra 
je zelo znana po plesih, ki jih tudi lahko 
kupiš. Stanejo vse od 200 do 800 
virtualnega denarja (V-bucks).   
                                                                                  
                  Vid Mavec in Gašper Škrjanc 
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        HIŠNI LJUBLJENČKI 
 

Vsi jih poznamo. To so mačke, psi, ribe, 
ptice … 
To je le nekaj najbolj priljubljenih hišnih 
ljubljenčkov na svetu. 
Hodile smo po šoli in spraševale učence, ali 
imajo hišnega ljubljenčka. Vprašale smo 123 
učencev naše šole, tako predmetne kot 
razredne stopnje. Malo manj kot polovica 
učencev ima hišnega ljubljenčka (60 
učencev). Največ jih ima psa, sledijo glodalci 
in mačke, manj jih ima ptice, ribe in najmanj 
plazilce. 

 
 

Tiste, ki nimajo hišnega ljubljenčka, smo 
vprašale, če si ga želijo. 
Večina (53 od 63) si ga želi. 

 
Vse, ki si ga želijo, smo vprašale za razlog, 
zakaj ga nimajo. 
Večini ne dovolijo starši, razloga sta tudi 
življenje v stanovanju in pomanjkanje časa, 
veliko pa jih ni vedelo, zakaj ga nimajo. 
 
Gipsy                            Lori in Lora 

      

 
 
Beni                          Morri 

  
Chilly                         Shila 

  
 
Piki                         Ziff in Barry 

  
 
 
    Niki Levič Kaja Škrjanc in Vita Tavčar 
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GLASBENA LESTVICA NAŠE ŠOLE 
 
 

Coby  

 

  
 

Njegovo pravo ime je  Slobodan 
Veljković. 
Rodil se je 11.4.1985 v Beogradu. 
Napisal je zelo veliko pesmi, med njimi 
so najbolj znane: Lukas, Skinite nam 
fore, Mami in Strašno. 
 

 

 
 

 
1. Coby: Biseri iz blata 
2. Bitch lasagna ( PewDiePie) 
3. Julie & Romeo ( Loredana & 

Mozzik) 
4. Benga po snjegu ( Jala brat, 

Buba Corelli, Rasta) 
5. Krvavi balkan ( Coby, THCF) 
6. 7 rings ( Ariana Grande) 
7. Mi amor ( Relja) 
8. Limun (Rasta) 
9. Mask off ( Future) 
10.Crazy ( Lost Frequencies &      
     Zonderling) 

 

  
 

 
 

                                                                                Pia Maglovski in Sanja Đukanović 
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PESNIŠKI KOTIČEK 

Ada Lana Derviševič: KAM BEŽIJO ULICE 
 
Kam bežijo ulice? 
Vse preveč zapleteno je 
za te brezglave množice. 
Življenje gre hitreje kot kazalci na 
uri, 
vsi hoteli bi, 
da šlo bi počasneje. 
A to nemogoče je. 
Strmó skozi oblake, 
zasanjano dekle potuje, 
načrte za prihodnost kuje, 
a nihče je ne vpraša, 
kaj ona zares potrebuje. 
Zastrmi se ven, 
vidi, da dežuje. 
Res kompliciran je ta svet, 
a nihče ti ga ne sme vzet, 
živi ga po svoje, 
saj je prav zares samo tvoje. 
  

 
Ada se je udeležila tudi prireditve ob Dnevu poezije v Trubarjevi hiši literature, 
kjer je prebrala 6 svojih pesmi. 
 
Živa Šercer: RIME 
 
Koliko je ura? Pet jajc in ena kura. 
Dvesto? S prašičem greš v mesto. 
Faca? V obraz ti prdne raca. 
Mucek ali pesek? Samo, da je mesek. 
Lama ali krava? Zraven je salama.  
 

 
 
 
 
 

Živa Šercer: ZIMA 
 
Zima, zimski čas je tu, 
kmalu bomo v snegu snu. 
Zebe vse nas tukaj, zdaj, 
kdaj prišel bo topel maj? 
 
Zima res prihaja v vas, 
to je moj najljubši čas.  
Snežne igre se igramo 
in se zraven krohotamo. 
 
Zima res prihaja v vas, 
to je moj najljubši čas. 
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Borgija Knafeljc in Lana Plavšić: NA KRATKO O PREŠERNU 
 
 
Prešernov dan slavimo, 
in prepevamo si himno. 
Da slavnega pesnika obudimo,  
se po njegovem življenju  ozrimo.  
 
V Vrbi je prebival,  
v Ribnici se je izobraževal, 
v zlati knjigi kot odličnjak pristal. 
Na Dunaju študiral 
in v Ljubljani za Julijo se zanimal.  
 
Primičeva iz bogatega rodu je prišla,  
zato s Prešernom si usojena nista bila.  
Prijatelji so ga zapustili 
in v osamljenost ga pahnili.  
 
V svoja čustva se je poglobil, 
Juliji Sonetni venec posvetil,  
a s tem žal, nič ni spremenil. 
                                                                 Mia Levič 4.a 
Kasneje v Kranj se je preselil,  
da bi se kot odvetnik zaposlil. 
Čez dve leti Zdravljico spesnil je,  
zraven z boleznijo boril se še. 
Otrokoma skromno premoženje zapustil 
ter se od svojega življenja poslovil.  
 
Na Prešernovem trgu njegov kip stoji, 
ki še vedno v Julijo strmi.  
Kot slavni pesnik slovi,  
zdaj poznamo ga vsi. 

 

 
 Artiana Amza 6.a, linorez 
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Luka Ribaljčenko: POTOVANJE 
 
Ko počitnice pridejo, 
je čas za potovanja, 
lahko greš kamor hočeš, 
saj ne rabiš spanja. 
Lahko greš na morje,  
lahko greš na sneg, 
samo, da se boš zabaval 
spet in spet. 
 
 

Laura Veren:  POČITNICE 
 
Počitnice so tu, 
ni snega in ne ledu. 
Sonce se za oblaki skriva 
in dež nam njive poliva. 
Otroci se kar doma lovijo 
in pred televizorji sedijo. 
Kdaj bo sonce, kdaj bo sneg, 
da  bomo lahko šli na breg. 
 

 

Luka Ribaljčenko:  
ZMAJ PO IMENU POMAGAJ 
 
Živel je nek zmaj, 
ki je rad pomagal. 
Ljudje so ga ljubili 
in mu obljubili, 
da ga bodo radi imeli 
in se lepo imeli. 
 

 

 
 
 
Mia Levič: MRAK 
 
Ko je sonce ušlo, 
ko je luna prispevala čas, 
je veter zapihal na ves glas. 
In bilo je mrzlo, 
ko je mrak prihitel. 
In lepo je bilo, 
ko bilo je temno. 

Beno Orehek 9.b 

 
 
Mia Levič: SONCE 
 
Ko je sonce spet prišlo 
in dalo toploto na svet, 
še bolje je bilo, 
saj je bilo vse en cvet. 
Lahko se zabavamo, 
saj zdaj ptički pojo, 
igre se igramo 
in to je to. 
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ŠOLSKA MODA 
 

Moda se neprestano spreminja, zato se 
spreminja tudi na naši šoli.   
 
Fantje in dekleta uporabljamo novo smernico 
nošenja hlač. Ta se  je pri nas začela 
uveljavljati oktobra lani. Imenuje se »goli 
gleženjčki«  in je obnorela svet, prav tako tudi 
našo šolo. 

Na naši šoli tako fantje kot dekleta nosijo 
raztrgane  kavbojke, saj gre še za eno modno 
smernico, ki se je razširila v zadnjih letih po 
vsem svetu. 

 

Novi modni smernici sta  tudi nove  Nike 
superge in 
 

 
 
Nike flip flops, ki so prišli na tržišče 
lansko leto maja. Na naši šoli jih nosijo 
tako fantje kot dekleta. 
 

 

  
  

V zadnjem času so popularne tudi zlate verižice, ki se nosijo okoli vratu, ter ure, ki jih nosijo 

večinoma fantje. Modne so tudi torbe z dolgimi naramnicami znamke Nike. Te nosijo skoraj 

vsi učenci in učenke 3. triade. 

Foto: Jan Pance 
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                   NEVARNOSTI ENERGIJSKIH PIJAČ 

Med mladostniki so energijske pijače 

izjemno priljubljene. Toda malokdo se 

zaveda, da so lahko tudi nevarne. 

Poleg kofeina vsebujejo tudi druga 

poživila, kot denimo taurin in gvarano. 

Vse skupaj pa lahko predstavlja veliko 

obremenitev za srce.  

 

V najnovejši raziskavi so se znanstveniki 

posvetili farmakologiji energijskih pijač in 

njihovemu vplivu na otroke in mladostnike. 

Opazovali pa so tudi oglaševanje teh 

napitkov, ki poudarja predvsem njihovo 

koristnost pri utrujenosti in za večjo 

vzdržljivost. Prav to pa odvrača pozornost 

od zdravstvenih tveganj pri pitju pijač z 

ekstremno vsebnostjo kofeina. 

Čeprav je kofein načeloma neškodljiv, ima 

lahko  v velikih količinah negativne in celo 

nevarne učinke za srce in ožilje. S 

sladkimi, osvežilnimi gaziranimi 

energijskimi pijačami pa kaj hitro 

dosežemo (in presežemo) varne doze.  

Raziskovalci tako svarijo, da so zdravniki 

poročali o zastojih srca pri mladih, na videz 

zdravih pivcih energijskih pijač. Te naj bi 

bile še posebej nevarne v kombinaciji z 

alkoholom, kar pa je ena najpogostejših 

oblik uživanja. 

Energijski napitki niso za otroke in tudi za 

najstnike raje ne, opozarjajo strokovnjaki. 

Zakaj? So preveč kalorični, poleg tega pa 

je v njih zelo veliko kofeina. Pri otrocih, ki 

uživajo energijske napitke, je tveganje za 

debelost večja, saj niso dovolj telesno 

aktivni, da bi pokurili vse te dodatne 

kalorije. 

Dodatna težava energijskih napitkov pa je 

tudi kofein, ki ga je lahko do 14 krat več kot 

v "običajnih" sladkih, gaziranih pijačah. 

Kofein pa je lahko za otroke celo usoden. 

 
Foto: Tamara Ilić in Val Novak Belec 
 

Povezujejo ga z epileptičnimi napadi, 

sladkorno boleznijo, težavami s srcem in 

vedenjskimi težavami – vse to naj bi veljalo 

tudi za otroke in najstnike. Zato pediatri že 

pripravljajo nova, strožja opozorila glede 

nevarnosti oziroma škodljivosti uživanja 

energijskih napitkov pri otrocih.  

Energijske pijače so skupina brezalkoholnih 

osvežilnih pijač, ki so pri nas dostopne na 

policah vseh bolje založenih prehrambnih 

trgovin. Z malo sreče in iznajdljivosti se tako 

mladostniki zlahka dokopljejo do malih 

pločevink, saj trgovci večinoma ne 

upoštevajo priporočil o prepovedi uživanja 

tovrstnih pijač do 18. leta. Prepoved je 

navedena le na drobnem tisku nekaterih 

pločevink s tako imenovano energetsko 

vsebino. Prodajo in uživanje energetskih 

pijač lahko opazimo tudi pri nas v Dravljah, 

kjer si nekateri učenci po pouku prav z 

energijskimi pijačami povrnejo v šoli 

izgubljeno energijo. Zaskrbljujoče energijske 

pijače so tako kot druga legalna poživila 

primerna le za občasno uživanje pri zdravih 

odraslih ljudeh v majhnih količinah. 

Nepriporočljive so za ljudi z visokim krvnim 

pritiskom in bolnike z boleznimi srca in ožilja. 

Posebej se morajo takih pijač izogibati ljudje 

z duševnimi motnjami in podobnimi 

težavami. Strokovnjaki jih odsvetujejo 

mladostnikom do 18. leta starosti. 

                                                              15              Tamara Ilić in Val Novak Belec 



5 ODLIČNIH VAJ ZA OBLIKOVANJE POSTAVE 

 

Potrebujete le nekaj časa in srednje 
močan trak. Vsako vajo izvajajte 
tekoče, brez sunkovitih gibov.  
 
KREPITEV RAMEN IN ROK  

 
Naredite izpadni korak, stopalo dajte na 
trak, prednjo nogo pa rahlo pokrčite. 
Konce traku držite v dlaneh, dlani naj 
gledajo naravnost. Roki istočasno 
dvignite do višine ramen in ju spustite. 
Komolca naj bosta obrnjena navzven. 
Ramena spustite, hrbet naj ostane 
sproščen. Ponovite desetkrat. 
  

 
 
KREPI RAMENA IN TRICEPS 

    
Prednja noga je lahno pokrčena, zadnja 
pa stoji na sredini traku. Roki držita oba 
konca traku nad glavo. Počasi 
upogibajte le spodnje dele rok in jih 
iztegujte. Zgornji del rok ostane tesno ob 
glavi. Trebuh je napet. Ne grbite hrbta. 
Ponovite desetkrat.  
 

 
 
ZA KREPITEV  ZADNJICE IN STEGEN  
Lezite na hrbet. Ena noga je iztegnjena, druga 
pa pokrčena. Trak si položite pod iztegnjeno 
nogo in ga zadržite z rokami. Nogo iztegnite, 
stegno je napeto, peta naj potiska v trak. Pri 
izdihu dvignite zadnjico, pri vzdihu pa se 
spustite proti tlom z napetima trupom in 
trebuhom. Medenica ostane v ravni liniji. 
Petkrat na vsako stran.  
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OBLIKUJE ZADNJICO IN NOTRANJI 
TER ZUNANJI DEL STEGEN  
 
Nogi stojita na traku v širini ramen. Konce 
traku primite navzkriž. Lahno upognite 
noge. Zadnjica in trebušne mišice so 
napete. Dvignite prsnico in spustite 
lopatice. Težo prenesite na eno nogo in 
ne premikajte bokov. Drugo nogo lahno 
dvignite ob uporu traku in jo spustite. Za 
več napetosti lahko zategnete še konice 
prstov. Ponovite desetkrat na vsako 
stran. 

 

     
  
KREPI TREBUH, HRBET IN NOGE 
 
Pojdite na kolena in lahno upognite 
komolce. Trak ovijte okoli stopala, konce 
pa okoli dlani. Pogled je usmerjen naprej. 
Iztegujte nogo in jo sproščajte proti uporu. 
Medenica gleda paralelno proti tlom, 
hrbet je raven. Pri zategovanju potegnite 
popek navznoter. Desetkrat na vsako 
stran. 

 
                                                                       Foto: Tia Pavič                       

                                                                                               Ilma Rizvić in Elin Redjeposka 
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INTERVJU Z NEVO BOŠKIN 

Slovenska YouTube scena je nekoliko 
manjša, a to ne pomeni, da ni 
zanimiva. Simpatična Primorka je 
modna in lepotna youtuberka, ki vloga 
v slovenščini. Videe predvsem 
ustvarja na temo lepote, mode in 
zabave ter svojim gledalcem ponuja 
veliko nasvetov ter jim daje veliko 
dobre volje. 
 

 
 
 
 
 

Povejte kaj o svojem otroštvu, družini 
in posebnih spominih. Kje ste se rodili? 
Kakšen nasvet bi dali mlajši sebi? 

 
Rodila sem se v Šempetru pri Gorici. Z  
družino sem imela vedno  odličen odnos, z 
bratom Simonom sva se zelo dobro razumela, 
pri vsem so me podpirali in spodbujali. 
Spominov na otroštvo imam zelo veliko, a 
najljubši so mi tisti, ki sem jih preživljala 
z  bratom ali prijatelji. Mlajši sebi bi dala 
nasvet, naj sem zadovoljna sama s seboj 
in naj se cenim takšno, kakršna sem in 
da se ne spreminjam zaradi trenda ali 
družbe. 
 
Katere šole ste obiskovali ?  
 
Obiskovala sem osnovno šolo, nato 
šolanje nadaljevala na Srednji 
ekonomski gimnaziji ter se na koncu 
odločila za Srednjo frizersko šolo.  
 

Kaj ste po poklicu in s čim se 
ukvarjate? 
 
Po poklicu sem frizerka, moja 
služba pa je, da delam za spletno 
trgovino. 
 
Kakšni so vaši posebni dosežki?  
 
Predvsem moja dva Youtube 
kanala, to bi lahko štela kot največji 
dosežek. 
 
Kakšne so vaše želje za 
prihodnost? 
 
Želim si, da bi še naprej ustvarjala 
videe in bila aktivna na družbenih 
omrežjih, pa tudi, da bi se uveljavila 
moja znamka TilaVel in bi bila 
uspešna podjetnica.           
 
 

 
 

           
 
           Naja Bajec in Arnela Šabotić  
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INTERVJU Z IRENO YEBUAH TIRAN 
 

Irena Yebuah Tiran je slovenska operna 
pevka in učiteljica glasbe. Mnogi jo 
poznajo po oddaji Znan obraz ima svoj 
glas, kjer je žirantka. Rodila se je 8. 3. 
1974. Ima tudi sestro dvojčico Letico. Je 
srečno poročena in ima dva sinova. 
 
Povejte mi prosim kaj o svojem otroštvu, 
kje ste se rodili, o družini, posebnih 
spominih in kakšen nasvet bi dali mlajši 
sebi. 
 
Rodila sem se v Ljubljani. Moje otroštvo je 
bilo brezskrbno in polno ljubezni. Veliko časa 
sem preživela v naravi, prehodili smo skoraj 
vse slovenske hribe in gore. Leto in pol sem 
preživela tudi v očetovi domovini Gani, a sem 
bila premajhna, da bi se kaj dosti spomnila. 
Nasvet za mlade: izkoristite vsako priložnost, 
ki vam jo življenje ponudi! 
 
Katere šole ste obiskovali? 
 
Obiskovala sem novomeško gimnazijo, 
potem Srednjo glasbeno šolo in na koncu 
Univerzo Mozarteum v Salzburgu. 
 

Kaj ste po poklicu in s čim se ukvarjate? 
 
Sem mezzosopranistka in profesorica petja. 
 
 
       

 
 

Kakšni so vaši posebni dosežki ? 
Moram priznati, da bo moj največji 
dosežek, če bom dosegla, da bosta moja 
sinova odrasla v poštena, delovna, 
dobrosrčna moža.  
 
Kakšne so vaše želje za prihodnost? 
   
Imam eno samo željo: da bi nam vsem 
zdravje dobro služilo in da bi bil svet 
prijazen do vseh živih bitij.  
 
                    
 
                 
                    Arnela Šabotić in Naja Bajec 

 
19 



NATAŠA RISTIĆ – MODEL 
 
 

V svetu mode deluje veliko ljudi. 
Nekateri delajo s strastjo oziroma za 
zabavo, drugi pa se s tem poklicem 
preživljajo. Model, ki sva se ga s sošolko 
odločili intervjuvati, nekateri že poznate, 
drugi pa jo boste spoznali sedaj. To je 
lanskoletni Top Model, ki je Slovenijo 
zastopala na svetovnem tekmovanju za 
lepotico leta. 
 
Ali nam lahko na kratko predstavite 
svoje otroštvo in poveste nekaj o svoji 
družini? 
 
Svoje otroštvo lahko opišem z eno besedo, 
očarljivo. Odraščala sem v štiričlanski 
družini z mamo, očetom in sestro. Imam 
velik privilegij, da sem odraščala v normalni, 
zdravi in pozitivni družini. Med seboj imamo 
veliko zaupanja, spoštovanja in v vsakem 
trenutku smo si pripravljeni priskočiti na 
pomoč. S starejšo sestro imava že od 
majhnih nog posebno vez. Kot otroka sva 
se redko prepirali, bili sva bolj mirne narave. 
Kjer naju je mama pustila sedeti, naju je na 
istem mestu tudi našla. Starši so naju vedno 
podpirali pri izobraževanju, vodili na pravo 
pot, za kar sem jim neizmerno hvaležna. 
 
Kot sva že v uvodu omenili, ste World 
Top Model 2017. Ste o tem sanjali že od 
malih nog? 
 
Seveda, to lahko takoj potrdim. V osnovni 
šoli sem bila najvišja od vseh punc in tudi 
od nekaterih fantov. Moda, stil, lepota in 
estetika so me takrat zelo privlačili in vedno 
sem si vsaj tiho želela, da bi zakorakala po 
modni brvi. Zbirala sem fotografije, na 
katerih so bile manekenke, modeli in 
lepotice. To me je od nekdaj veselilo. 
 
Imate ali ste že imeli svojega vzornika 
oziroma osebo, po kateri se zgledujete? 
Mislim, da ima večina najstnic določenega 
vzornika oziroma vzornico. 

 
Za razliko od mojih prijateljic v šoli, ki so 
oboževale določene glasbene skupine in 
njihove izvajalce, torej večinoma moško 
populacijo, sem jaz občudovala ženske in 
njihovo lepoto. 
 
Kako so se vaši bližnji odzvali na 
dosežek, so vas vedno podpirali ali ste 
jih kdaj morali tudi prepričevati? 
 
Začetek in prvi koraki v svet mode so mi 
doma povzročili precej preglavic, saj me 
starši niso podpirali na tej poti. Sestra je 
vedela, da si to zelo močno želim, zato je 
bila takrat doma moja edina podpornica. 
Starši so imeli veliko predsodkov, namreč 
svarili so me, da je ta svet prenevaren, da 
se v njem marsikaj dogaja in naj se raje 
posvetim študiju. Po zmagi na projektu 
World Top Model so mi čestitali, vendar niso  
bili najbolj navdušeni nad mojo zmago, 
razen seveda moje sestre, ki me je 
podpirala v tem. 
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Kot pri vsakem delu pridejo vzponi in 
padci. Ste že kdaj doživeli kakšen padec 
in pomislili, da bi odnehali s tem, čeprav 
vas veseli? 
 
Res je, življenje je polno nepričakovanih 
izkušenj. Doživela sem nešteto težav in 
novih izzivov v svojem življenju. Menim, da 
je najbolj pomembno to, da nikoli ne 
odnehamo in delamo stvari, ki nas veselijo 
in osrečujejo. 
 
Kot zmagovalka World Top Model 
verjetno pridobite nekatere privilegije, 
pa tudi slabosti. Jih lahko imenujete 
nekaj? 
 
Kot privilegij lahko navedem, da sem 
spoznala veliko novih ljudi z različnimi 
življenjskimi zgodbami, veliko sem  
potovala in spoznala čudovita dekleta, s 
katerimi sem še vedno v kontaktu. Kot 
slabost lahko navedem veliko odrekanja, 
ogromno organizacije, delo v različnih 
pogojih in veliko prilagajanja. Predvsem pa 
je slabost ta, da želijo imeti managerji in 
vodilni vse pravice, s katerimi naj bi se 
modeli strinjali. V takšnih primerih zmagajo 
tiste osebe, ki so močnejše in ki cenijo sebe 
ter se opredelijo za tisto, kar jim je v življenju 
bolj pomembno.           
 

 

Ali ste po poklicu še kaj razen  model in 
zakaj ste se za ta poklic odločili? 
 
Poleg naziva World Top Model 2017, ki je 
bila ena od mojih stranskih dejavnosti, sem 
diplomirana ekonomistka, trenutno pa sem 
pri koncu magistrskega študija Ekonomske 
fakultete v Ljubljani. Izobraževanje mi je bilo 
vedno na prvem mestu. Dejstvo je, da ni bilo 
lahko usklajevati študija in obštudijskih 
obveznosti, vendar se z močno voljo in 
precizno zastavljenimi dolgoročnimi cilji 
lahko vse doseže. Kjer je volja, tam je pot. 
  
Imate mogoče že načrte za prihodnost in 
kakšen nasvet bi lahko dali drugim? 
 
Trenutno je moj prvi cilj opraviti še vse izpite 
na magistrskem študiju tako v Ljubljani kot 
v tujini in magistrirati. Po tem se želim 
zaposliti in delati v življenju stvari, ki me 
osrečujejo. Drugim bi dala nasvet, naj 
stremijo k svojim željam in ciljem in uživajo 
v življenju, ki je neponovljivo.      
 

 
                                                                                                                                                                                      
                                                                          
                   
 
                   Ana Gajanović in Sabina Husić 
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                     INTERVJU S SELVADOM KUJOVIČEM 

Selvad Kujovič je bil znan igralec NK 
Olimpije od leta 1996 - 2000. Sedaj je 
trener mlajših selekcij v NK Olimpija. 
               
Ali nama lahko poveste malo o svojem 
otroštvu. Kje in kdaj ste se rodili, nekaj 
o družini, kje ste živeli in če imate 
kakšne posebne spomine na otroštvo? 
 
Rodil sem se v Bjelom Polju leta 1976. Ko 
sem dopolnil 1. leto, sem se skupaj s starši 
preselil v Ljubljano. Leto dni kasneje sem 
dobil sestrico Sabino, ki jo imam zelo rad. 
Kot majhen sem se rad podil za žogo, kot 
da bi vedel, da bom profesionalni 
nogometaš. Nogomet me spremlja že celo 
življenje. Najlepši spomini iz otroštva so 
tisti, ko sva skupaj s sestro preživljala čas 
pri babici in dedku na kmetiji. 
 
Sedaj naju zanima, kje ste se šolali in 
če imate kakšne spomine na dogodke, 
ki so se vam pripetili v času šolanja. 
 
Šolal sem se v Ljubljani na OŠ Dravlje. Bil 
sem priden učenec in dober športnik, zato 
sem v vseh športih zastopal svojo šolo. 
Zelo rad sem pisal spise, delal raznorazne 
plakate in zelo rad sem se učil pesmice. S 
svojimi sošolci in sošolkami sem preživel 
nepozabne trenutke na končnem izletu na 
Brionih (Pula). 
 
Zanima naju, s čim se ukvarjate sedaj, 
koliko časa se ukvarjate s tem in če vas 
to veseli.      
 
Trenutno sem nogometni trener mlajših 
selekcij pri nogometnem klubu Olimpija, in 
sicer že 2 leti. To delo me zelo veseli, ker 
rad poučujem mlajše generacije 
nogometnih veščin in upam, da bodo 
nekoč uspešni nogometaši.  
 

Ker ste bili uspešen nogometaš, imate 
verjetno veliko dosežkov, zato bi rada 
izvedela za vaše največje dosežke, ki 
so se vam vtisnili v spomin. 
 

 
 
V nogometu sem doživel veliko lepih 
spominov, veliko dobrih zmag, predvsem pa 
prevladujeta dva spomina, in sicer osvojen 
pokal Slovenije z nogometnim klubom 
Olimpija in da sem bil eno sezono najboljši 
strelec kluba. 
 
Čestitava. Sedaj pa bi rada izvedela, če 
imate kašne hobije in s čim se ukvarjate v 
prostem času. 
 
Hvala za čestitke. Moji hobiji so igranje 
nogometa, tenisa in tek na Šmarno goro. V 
prostem času pa si zelo rad ogledam kakšen 
film.  
Za  konec pa naju zanima, če imate kakšne 
želje za prihodnost. 
 
Moja želja za prihodnost je, da bosta moja 
dva sinova uspešnejša nogometaša, kot sem 
bil jaz. 
 
Hvala lepa, da ste si za naju vzeli čas in da 
ste z nama opravili intervju. 
 
Hvala tudi vama, bilo mi je v veliko veselje 
opraviti ta intervju in v bodoče vama želim 
veliko dobro opravljenih nalog. En lep športni 
pozdrav.                                                                                  
                        Tian Kujovič in Timotej Rogelj                                                                                                                                                                                             
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               INTERVJU Z LINO KUDUZOVIČ 

 

Lina Kuduzovič je mlada slovenska 
pevka, bivša učenka naše šole, ki sedaj 
živi v Švici. Znana je po tem, da je 
zmagala v  prvi sezoni šova Slovenija 
ima talent, bila v polfinalu oddaje The 
Voice Kids, na Evroviziji za otroke pa je 
zasedla 3. mesto. Pred kratkim pa je 
izdala tudi svoj prvi singl Emphemeral. 
 
Kje si se rodila in kako si preživela 
svoje otroštvo? Kaj si najraje počela 
kot otrok? 
 
Rodila sem se v Ljubljani, Dravlje, kjer sem 
preživela večino svojega otroštva. Hodila 
sem na Osnovno šolo Dravlje. Vedno sem 
nekaj počela, ker je moja družina zelo 
aktivna. Z očijem sem šla velikokrat 
kolesarit, me je pa tudi naučil malo 
samoobrambe, ker je hodil na Taekwando. 
Velikokrat sva tudi igrala igrice na 
računalniku, npr. Call Of Duty. Kot se 
mogoče opazi, sem zelo veliko delala z 
očijem, sem pa prav tako veliko časa 
preživela tudi z mami. Vedno sta si 
menjavala delovni čas, kar pomeni; en 
teden je bil moj oči doma z nami popoldan, 
naslednji pa mami. Z mami sva šli 
velikokrat ven, učila me je delati frizure, 
velikokrat sva obiskovali prijatelje, hodili 
nakupovati itd. Pri nas se je vedno nekaj 
dogajalo. Ko sem bila v tretjem razredu, 
sem zmagala na šovu Slovenija ima talent. 
Od takrat naprej sem imela zelo veliko 
nastopov, kar pomeni, da sem bila skoraj 
vsak vikend v drugem mestu. Tako sem 
videla  veliko Slovenije, ki je res prelepa 
država. Moji starši so me vedno spodbujali 
in naredili, kar je bilo najbolje zame, zato 
jih imam neizmerno rada in jim bom vse 
lepe trenutke, ki sem jih doživela, skušala 
povrniti.  
 
Na katero srednjo šolo bi rada odšla? 
Ali te tvoja pot vodi proti pevski karieri 
ali bi se raje odločila za kakšen poklic? 
 
Na žalost v Švici ni srednjih šol. 

 
 
Zagotovo bom naprej hodila v šolo in bi rada 
postala psihiatrinja, ker zelo rada pomagam 
ljudem. 
Če bi mi pa pevska, in upam tudi igralska, 
kariera uspeli, bi bila zelo vesela, saj je to 
moj cilj in smisel življenja. 
 
Kateri so tvoji največji dosežki, ki si jih 
doživela do sedaj, in kateri ti je 
najpomembnejši? 
 
Doživela sem že veliko dosežkov, kot so; 
Slovenija ima talent, Švicarski talenti, THE 
Voice Kids, Junior eurovision song contes. 
Najbolj všeč mi je dosežek, ko sem izdala 
svoj prvi singl Emphemeral, saj sem pri tem 
spoznala veliko novih ljudi, s katerimi je bilo 
zabavno delati. 
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Kaj najraje počneš v prostem času in s 
čim se ukvarjaš?  
 
Rada pojem, pišem pesmi in jih tudi 
posnamem. V prostem času se posvetim 
tudi risanju, saj kadar rišem, se poglobim 
v svoj svet. Velikokrat pa grem ven tudi s 
prijatelji, ki mi krajšajo čas. In še posebej, 
kar je smešno za punce, rada igram video 
igre vsak večer preden grem spat. Najraje  
imam  igre: Fortnite, Gta5, Call of duty itd. 
 
Kaj bi rada dosegla v življenju in zakaj? 
Rada bi postala pevka in igralka. Rada si 
postavljam visoke cilje, ker vem, da bom 
potem zelo ponosna, če jih bom  
dosegla. Igralka si želim postati zato, ker 
si že od malega predstavljam sebe kot 
igralko in ker mi je to zanimivo. 

Pevka pa zato, ker mi petje pomeni največ, 
saj me sprošča, in zato ker rada pišem pesmi. 
Ljudem bi rada pomagala z glasbo, kot so 
meni nekateri pevci in pevke in to želim deliti 
v drugo generacijo pop-a. V življenju imamo 
veliko padcev in vzponov in vse, kar si želim, 
je, da nobeden nikoli ne odneha. Če imaš 
cilje, se je treba boriti za njih. 
                                                             

                                                                                                                  
          
           Tia Lamovšek in Pia Maglovski                                                                  
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MARIO ĆULIBRK 

Mario Ćulibrk je znan igralec v filmih, kot 
je na primer »Dragi sosedi«, videih, znan 
je tudi po zabavni oddaji »Vse je 
mogoče«.  
 
Kje ste preživljali otroštvo, kakšne imate 
spomine na otroštvo? 
 
Rodil sem se na Jesenicah in imam lepe 
spomine na otroštvo. 
 
Kje ste se šolali in v katerih šolah? 
 
Šolal sem se v Osnovni šoli Jesenice, nato 
sem se šolal v SŠ v Kranju in na fakulteti v 
Ljubljani. 
 
S čim se ukvarjate, oziroma kaj je vaša 
služba? 
 
Sem freelancer, se pravi delam na različnih 
projektih, včasih pa na nobenih, odvisno od 
trenutne situacije. Igram tudi v nadaljevanki 
»Dragi sosedi«. 
 
Kakšne so vaši posebni dosežki v 
življenju? 
 
Z ekipo smo posneli najbolj gledan film 
posnet v samostojni Sloveniji. 

 
 
Kaj je vaš hobi, oziroma kako preživljate 
prosti čas? 
 
Trenutno sem rad v naravi, igram 
badminton, košarko, skratka, zdravo 
živim. 
 
Kakšne so vaše želje za prihodnost? 
 
Rad bi še naprej ustvarjal na kreativnem 
področju, predvsem v videu in filmu.                                                                                            
                                                                                                                                                          
                                                                      
 
 
              Ahmed Ponjevič in Aljaž Pavačič 
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RAZVEDRILO 

SUDOKU 
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Žiga Švagelj 
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Timotej Hefferle, 4.a 

REBUS 
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Laura Veren 

POIŠČI MANJKAJOČI ČRKI IN JU IZPIŠI  

ŠKRTAN _ _            POTAPLJAN _ _ 

KLAS _ _                 SODELOVAN _ _                  

Adijan 4.b      
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