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KDO SPLOH BERE
UVODNIKE?
To vprašanje se mi postavi vsakič,
ko dobim nalogo, naj napišem
uvodnik. O čem naj pišem, morda
o praznikih, ali novi gripi, pa o
časopisu,…in ali sploh kdo to prebere? Vseeno, pred vami je druga
številka šolskega časopisa. Kljub
pesimističnim napovedim ob izidu prve, ki je nastajala kar celo
leto, nam je letos uspelo. Presenetili smo celo sami sebe. Naši
mladi novinarji so nas kar zasuli
s članki in idejami. Morda je vzrok v širšem konceptu, saj smo se
odločili, da bomo pisali o vsem in
za vse. Očitno nam je uspelo!
Ker si želimo, da bi bil časopis
še bolj vaš, in če ste tale uvodnik
vseeno prebrali, vas vabimo, da
pošljete svoje prispevke in predloge na ejaves@gmail.com.
Za konec pa še voščilo vsem našim
bralcem. V novem letu 2010 vam
želimo veliko zdravja, sreče in uspehov. Da bi se vam uresničile vse
skrite želje in da bi vam čim več
dni v letu sijalo sonce.

Lidija Rupnik,
odgovorna urednica
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... dA JE LETOS 40 LET
OD PRVEGA PRISTANKA NA LUNI
Besedilo: Vid Ribič • Fotografije: Spletni arhiv NASA
Po osmih dneh, treh urah in
osemnajstih minutah se je prvi
del potovanja zaključil. Niel
Armstrong je storil majhen
korak za človeka, vendar velik
skok za človeštvo.

površje. Ob pristanku je dejal:
»That is one small step for man,
one giant leap for a mankind,«
oziroma po slovensko: »To je
majhen korak za človeka, a velik
skok za človeštvo.«

Apollo 11 je bila prva vesoljska
odprava s človeško posadko, ki
je pristala na Luni. Poveljnik
odprave je bil Neil Armstrong,
ki je bil prvi človek, ki je stopil
na Luno, v odpravi pa sta bila
tudi pilot Komandnega modula
Kolumbija Michael Collins in
pilot lunarnega modula Orel Edwin Aldrin (bolj znan kot Buzz
Aldrin), ki je bil drugi, ki je izstopil na Luni.

Dvajset minut zatem je izstopil tudi Aldrin. Razobesila sta
ameriško zastavo, postavila tablico z napisom: »Tu so ljudje
s planeta Zemlja prvič stopili na
Luno. Prišli smo v miru za vse
človeštvo.« Opravila sta razna
merjenja in druga opravila, kot
je zbiranje lunarnih kamnov. Na
Luni sta bila 2 uri in 31 minut.
Po nekoliko več kot osmih dneh
so se vrnili nazaj na Zemljo v
Tihi ocean.

Štartali so s Kennedyjevega
vesoljskega središča 16. julija
1969 ob 9:32 po tamkajšnjem
času. V štirih dneh so prepotovali 400.000 kilometrov do Lune.
V lunarni modul sta se vkrcala
poveljnik Armstrong in pilot Aldrin. 20. julija istega leta ob 13.
uri in 15 minut sta se ločila od
matične ladje, kjer je ostal Michael Collins. Buzz in Neil sta po
102 urah in 15 minutah uspešno
pristala v Morju tišine na Luni.
Po nekaj urnem pripravljanju je
Neil Armstrong ob 22:56 (oziroma po srednjeevropskem času
21. julija ob 3. uri zjutraj) zlezel po lestvi in skočil na Lunino

Astronomi pa so na Luni pustili tudi reflektor, ki je nekakšno
veliko mačje oko, kot ga imamo na pedalih. Je kocka brez
treh ploskev, v notranjosti pa so
zrcala. Ta vedno odbijejo svetlobo v smer, iz katere je prišla. Če z laserjem posvetiš na
luno, se snop razširi, tako da ni
treba prav natančno ciljati, da
zadane to ogledalo. Poleg tega
je časovni zamik ravno pravi,
svetloba rabi tri sekunde, da
pride nazaj, torej lahko skozi
teleskop posvetiš in v treh sekundah zamenjaš laser z detektorjem.
3

SLOVAR MSN KRATIC
Besedilo: Eva Medle Rupnik
AAMOF (as a matter of fact)
pravzaprav

BD (birthday)
rojstni dan

ADIDAS
(all day I dream about sex)
ves dan mislim na …

BFF (best friends forever)
najboljši prijatelj za vse večne
čase

AFAIC
(as far as I’m concerned)
kar se mene tiče

BRB (be right back)
pridem takoj nazaj

AFAICT (as far as I can tell)
kar se mene tiče
AFAIK (as far as I know)
kolikor vem
AFK (away From Keyboard)
nisem pri tipkovnici
ALOL
(acutally laughing of laud)
pravzaprav glasen smeh

BSL
(breed specific legislation)
BTW
(By the way and between you
and me)
mimogrede, med nama
BYB (behind your back)
za tvojim hrbtom

CHI (Chihuahua)

DH (dear husband
or hubby)
dragi mož
DW (dear wife or wifey)
draga žena

F2F (face to face)
na štiri oči
FYI (for your information)
da boš vedel

G2G (Got to go)
moram iti
GSD (German
shepherd dog)
nemški ovčar

BAK (back)
pridem nazaj

CUL8R , tudi CUL
(see you later)
se vidiva kasneje

IDK (I don't now)
ne vem

BBL ((I’ll) be back later)
pridem (nazaj) kasneje

CYA (see ya)
se vidiva

IHY (I hate you)
sovražim te

BBS (be back
soon/shortly)
pridem kmalu

CWOT
(complete waste of time)
totalna izguba časa

ILY (I love you)
ljubim te
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ILYM (I love you Mark
(first latter of your love)
Ljubim te Mark
(prva črka
imena tvoje
ljubezni)

IMO (in my opinion)
po mojem

NSS (no shit Sherlock)
ne seri Sherlock

TIA (thanks in advance)
hvala vnaprej

IMHO
(in my humble opinion)
po mojem skromnem mnenju

NRN (no reply necessary)
odgovor ni potreben

TMK (to my knowledge)
kolikor vem

IMCO
(in my considered opinion)
po mojem premišljenem mnenju

OIC (oh I see)
že vidim

TSWC
(tell someone who cares)
povej komu, ki ga zanima

OMG (Oh my go[sh])
o, moj bog

TTFN (ta ta for now)
adijo zaenkrat

OP (original poster)
originalni poster

TTYL (talk to you later)
se slišiva kasneje

OTOH (on the other hand)
po drugi strani

TYT (take your time)
vzemi si čas

PMFJI
(pardon me for jumping in)
se opravičujem za vmešavanje

Mini slovar slovenskih
MSN kratic

IOW (in other words)
z drugimi besedami
IYKWIM
(if you know what I mean)
če veš, kaj želim povedati
IYSWIM
(if you see what I mean)
vidiš, kaj želim povedati
JIC (just in case)
za vsak slučaj
JK (just kidding)
hecam se
JMO (just my opinion)
samo moje mnenje
L8ER (later)
kasneje

Ql (cool)
v redu
ROFL, tudi ROTFL (rolling
on (the) floor, laughing)
od smeha se valjam po tleh

LOL (laughing out loud)
na glas se smejim

ROTFLOL (roll on the floor/
laugh out loud)
valjam se po tleh in se glasno
smejim

MINPIN
(miniature pinscher)

RSN (real soon now)
sedaj bo pa res kmalu

MIL (mother-in-law)
tašča
NS (no shit)
ne seri

TAFN (that’s all for now)
to je vse zaenkrat
THX, tudi TX, TNX (thanks)
hvala
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MSF
mej se fajn
FSM
fajn se mej
RTM
rada te imam
RTMF
rada te imam ful
OK (okey)
v redu
OMB
o, moj bog

@

Dopolnjuj naš slovar.
Vse ideje pošlji na
ejaves@gmail.com.

gremo v kino!
Besedilo: Jure Stušek

SNUBITEV

(The Proposal, 2009)

Zvrst Romantična
Čas 108 minut
trajanja
Igrajo Sandra Bullock,
Ryan Reynolds,
Mary Steenburgen
Betty White
Režira Anne Fletcher

Že tri leta mladi Andrew Paxton
(Ryan Reynolds) asistira Margaret Tate (Sandra Bullock), samosvoji založnici iz New Yorka. Ko
se Margaret, Kanadčanka, sooči
z izgonom zaradi poteklega vizuma, svojega asistenta prisili v
poroko. On se strinja v primeru
napredovanja. Skeptičen agent
za izgone obljubi paru, da ju bo
naslednji ponedeljek izprašal,kaj

vesta drug o drugem. Andrew je
imel za vikend načrte, da bo letel domov v Sitko, kjer njegova
babica praznuje 90-letnico. Margaret se mu pridruži, zato sledita
dneva napetosti med Andrewom
in očetom, medtem ko je urad
pripravljen aretirati Paxtona zaradi prevare.

Film priporočam
vsem, ki uživajo
v romantičnih
komedijah.
Osebno nisem ljubitelj Bullockove in tudi ta zvrst ni moja
najljubša, toda bil sem prijetno
presenečen in v filmu sem zelo
užival. Ima veliko zabavnih trenutkov in zasedba je odlična za
ta film. Zgodba je morda malo
osladna, a je všečna in prisrčna.
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Prizorišče filma, Sitka, je prelepo, pa čeprav so film snemali
drugje.
Film priporočam vsem, ki uživajo v zabavnih romantičnih komedijah z nekaj odraslimi prizori.

V VIŠAVE (UP, 2009)
Zvrst Komična animirana avantura
Čas 96 minut
trajanja
Igrajo Edward Asner,
Christopher
Plummer, Jordan
Nagai, Bob Peterson
Režira Pete Docter

Mladi Carl Dredrickson spozna živahno mlado dekle Ellie.
Oba sanjata o potovanju v Izgubljeno deželo v Južni Ameriki.
Balonar Carl svoji bodoči ženi
Ellie obljubi selitev v njen najljubši kraj. 70 let kasneje Ellie
umre. Carl se spominja svoje
obljube. Potem ko nehote poškoduje gradbenika, ga želi država
odpeljati v dom za ostarele. Toda
preden ga sociala ujame, on na
svojo hišo priveže ogromno število helijevih balonov in odleti.
A na krovu je slepi potnik, 8 letni Russell, tabornik, ki poskuša
osvojiti veščino za pomoč starejšim. Skupaj se podata v avantu-

ro, kjer srečata govoreče pse, zle
lopove in redko ptico z imenom
Kevin.
Kot vedno so v Pixarju pripravili izjemno risanko, v kateri bodo
uživali gledalci vseh starosti.
Preprosta zgodba, lep vizualni
izgled, značilen za Pixar, odlično besedilo, zabaven in pameten
dialog. Če govorimo o karakter-
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jih, je vrhunec filma pes Pes, ki
je neke vrste »robot« , ki vas bo
nasmejal v večini scen, v kate-

V Pixarju so pripravili izjemno
risanko, v kateri
bodo uživali vsi.
rih nastopa. Pravzaprav je to ena
boljših oseb, ki jih lahko vidimo
v Pixarjevih filmih.
V višave je najbolj zabaven
Pixarjev film, bolj zabaven od
filmov 'Svet igrač' in 'Iskanje
malega Nema', ki sta do zdaj
veljala za najbolj smešna. Film
ni samo smešen, na trenutke je
zelo čustven in žalosten. Kot
Wall-E se osredotoča na učinek
čustev, vendar ne tako čarobno
kot Wall-E. Kljub temu, V višave je poln smešnih in čustvenih
razsežnosti, ki vas bodo potegnile vase.

... DA TUDI TELEVIZIJA
POVZROČA ZASVOJENOST
Besedilo: Emilia Kelbič
svojila. Poskusi preživeti en
teden brez nje. Zapiši si, kaj si
počel, namesto da si gledal televizijo.
2. NAREDI URNIK
Naredi si urnik in izberi oddaje,
ki bi jih gledal. Ne pozabi omejiti števila ur gledanja televizije v
celem tednu.

Televizija ima hipnotični učinek.
Iskrenje ekrana, ki ga s prostim
očesom niti ne zaznaš, potegne
gledalca v dremavico. Poleg
tega naj te ne preseneti, če bo

Televizija ima
hipnotičen
učinek!

3. NAUČI SE UGASNITI
TELEVIZOR
Oddaja, ki je bila na tvojem urniku, se je končala. Upri se skuse motnje spanja, razdražljivost, šnjavi in ugasni televizor.
zajedljivost ... Če bo televizija
postala tvoja edina zabava, boš 4. POGOVORI SE O
v skrajnem primeru prekinil stik ODDAJAH
z drugimi. Razmisli, zakaj tele- Televizijo v družini glejte skuvizijo uporabljaš in kaj imaš od paj, o oddajah se pogovorite in
tega.
ALI SI ODVISNIK OD
TELEVIZIJE?

1. ALI SI ODVISEN?
tvoja domišljija nazadovala. Če Če si odvisen od televizije, posi zasvojen z nadaljevankami, se skušaj ugotoviti, kako te je zaboš nevede začel obnašati kot
glavni junaki, prevzel boš njihov način reševanja problemov.
Ker se enačiš z osebami iz nadaljevank, je to še lažje. Omejuješ
se, da bi sam prišel do svojih
izkušenj, ki bi ti pomagale pri
razvoju osebnosti. Televizija
vpliva tudi na zdravje: pojavijo
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Razmisli, zakaj
televizijo
uporabljaš.
izmenjajte mnenja (celo o resničnostnih šovih).
Tu je le nekaj predlogov, kako
si lahko pomagaš. Sicer pa,
raje pokliči prijatelje, pojdi na
sprehod, ukvarjaj se s športom,
z različnimi aktivnostmi, … ali
pa za spremembo vzemi v roke
knjigo.

MATIC BIZJAK, TRETJI NA SVETOVNEM
PRVENSTVU V SHOW DANCE-U
Besedilo: Nina Križnik in Ajda Martinčič
Ali te je bilo nastopa kaj
strah?
Matic: Strah me je bilo samo
tega, da bom padel, saj mi je
zelo drselo.
Koliko časa že treniraš?
Plešem že od drugega leta oz.
že 10 let.
Kje treniraš?
Matic: Najprej sem treniral v
Boleru, sedaj pa treniram v plesni šoli Kazina.
S katero točko si se predstavil?
Matic: Deček z ulice, na pesem
Edith Piaf, z malo skupino pa
smo se predstavili s točko Banda.
Dne 24. 11. 2009 se je naš
učenec iz 7. b razreda, Matic
Bizjak, udeležil svetovnega
prvenstva v show dance-u.
Tekmovanje je potekalo v
Nemčiji, natančneje v Riesi.
Z malo skupino je dosegel
3. mesto, prav tako pa je z
visokimi ocenami dosegel 3.
mesto v solo točki. Ker smo
nanj zelo ponosni, smo mu
z veseljem postavili nekaj
vprašanj.
Kakšni so tvoji občutki po

Koliko pokalov, medalj in pritem, ko si dosegel 3. mesto znanj si že osvojil?
na svetovnem prvenstvu v Matic: 6 pokalov, veliko medalj
in kup priznanj.
skupini in solo?
Matic: Bil sem zelo navdušen
Ali imaš poleg show dance-a še
in vesel.
kakšen drug hobi?
Matic: Plešem balet na srednji
Ali si imel kaj treme?
Matic: Čisto nič … no ja, baletni šoli, zelo rad pa tudi pečem slaščice.
malo že. (smeh)
Ali si imel kaj strahu pred
sodniki?
Matic: Malo me je bilo strah,
saj nisem vedel, kakšne ocene
mi bodo dodelili.
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Kdo je bil najbolj ponosen
nate?
Matic: Starši in trenerja, Mirijam Podobnik in Mitja Popovski.

PETER LIN JANEŽIČ,
OBETAVEN JADRALEC
Besedilo: Špela Bizjak

širok pa 1 meter in 10 centimetrov.
Koliko nagrad si že osvojil?
Peter Lin: Imam 35 pokalov,
3 zlate medalje in 2 bronasti iz
državnega prvenstva.

Imam 35 pokalov, 3 zlate medalje in 2 bronasti
iz državnega
prvenstva.

Ali pri jadranju uživaš?
Peter Lin: Ja, ko je dober veter.
Ne pa, ko veter nič ne piha ali pa
ko je vetra preveč in ni pravi.
Kateri veter pa je najboljši?
Peter Lin: Maestral, ki piha
iz zahoda. Veter je topel in
ni ne premočen ne prešibak.
Peter Lin Janežič je odličen jadralec, zato sem se odločila, da
ga bom povprašala več o tem.
Z veseljem mi je odgovoril na
vprašanja.

bilo mi je zelo všeč. Takrat sem Katera je bila najdaljša pot, ki
se odločil, da bom začel jadrati. si jo prejadral?
Peter Lin: Iz Izole do Debelega
Koliko časa že jadraš?
rtiča.
Peter Lin: Jadram že 3 leta in 3
mesece.
Kateri je bil tvoj najnevarnejši
Kdo te je navdušil za jadrandogodek?
je?
S kakšno jadrnico jadraš?
Peter Lin: Do sedaj se mi ni
Peter Lin: Moj oči mi je to pred- Peter Lin: Z optimistom, ki je zgodil še noben strašen oziroma
lagal, šel sem na tečaj jadranja in dolg 2 metra in 10 centimetrov, nevaren dogodek.
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PA NAJ
JIM BO
Besedilo: Jakob Ribič
18. novembra je Slovenijo, tokrat že tretjič zaobšla nogometna evforija, ki je ob veliki
zmagi proti veliki Rusiji že
mejila na obsesijo. Nogometaši so postali zvezde (kar je v
Sloveniji zelo relativna stvar)
in ker nogomet ni le igra, temveč tudi številni posli, ki se ob
tem sklepajo, so postali redni
intervjuvanci časopisnih, televizijskih in radijskih hiš, njihove izjave pa so zaokrožile po
spletu. In ker stereotip pravi,
da imajo nogometaši več v nogah kot v glavi, se jim kakšna
izjava tudi zalomi, kar pa je že
»ustaljena praksa«. Prav zaradi tega je internet poln lapsusov nogometašev, trenerjev pa
tudi športnih komentatorjev.

Izgubili smo
zato, ker nismo
zmagali. (Ronaldo)

prvenstvo.

Mislim, da lahko prvo uvrščeno
moštvo vedno premaga vodilni
klub na lestvici.

Mehmet Scholl, bivši nogometaš
Bayerna, še eden, ki mu je zemMark Viduka, avsljepis španska vas (Španska?
tralski napadalec,
Aja, Španija, saj res, to je tisto
hrvaških korenin:
predmestje Berlina):
Vseeno mi je, če
Na dopust bom odpotoval nekam
izgubimo vse tekme,
v južne kraje, morda v Kanado.
samo da osvojimo

Mark Draper, bolj kot po
svoji igri je postal znan svojim
neznanjem zemljepisa:
Želel bi si igrati v italijanski ligi,
na primer v Barceloni.

Bojan Prašnikar, slovenski
selektor je modroval o portugalskih kvalitetah:
Oliver Kahn, nemški vratar, ki je
Portugalci so najbolj nevarni,
veljal za enega izmed najboljših
ko imajo žogo.
v zgodovini nogmeta:
Ne igramo, da bi zabili gol,
Kilton Bozgo, slovenski
temveč, da bi zmagali.
nogometaš:
Ta noč ni bila moj dan.
Ronaldo,
brazilski zvezdnik,
Ian Rush, bivši valežanski naeden najboljših
padalec se je težko navadil živeti
napadalcev vseh
v Italji:
časov je razvil
Nikakor se nisem mogel navaditi
edinstveno hipotna življenje v Italiji. Bilo je, kot
ezo:
bi živel v drugi državi.
Izgubili smo zato, ker nismo
zmagali.
Berti Vogts, bivši nogometni
selektor:
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Šel bom v južne
kraje, v Kanado.
(Mehmet Scholl)

Mario Basler, bivši
nemški nogometni
reprezentant:
To sem mu povedal
tudi verbalno.
Marjan Fortin, slovenski tv komentator:
Prvih pet najboljših strelcev prihaja iz Celja, šele na petem mestu je Tomčič z dvema goloma,
kot najboljši strelec Celja.

Ta noč ni bila
moj dan
(Kilton Bozgo)

Pozdravljam
svoje starše,
predvsem očeta
in mamo!

bazen visi, zato sem težko plaval
proti toku!
Velikokrat sem samokritičen,
včasih tudi do sebe!

Igrali smo taktično zelo dobro,
No, nesporni prvak po številu ampak naša strategija je bila zalapsusov pa je prav gotovo Se- nič.
bastijan Cimirotić – Cime.
Imeli smo težkega nasprotnika,
Boli me koleno in to na nogi.
vendar je bil nasprotnik boljši!
Jaz, Zahovič in Karič smo najboljši duo!
Pozdravljam svoje starše, predvsem očeta in mamo!
Preselil sem se v trisobno garsonjero!
V mariborskih termah Habakuk

Tekma je bila dobra, na začetku
smo bolj slabo začeli, potem pa
smo popustili!
Danes nismo imeli sreče, ker
smo imeli nesrečo.
Jaz sem sicer zadel žogo v mrežo
in dal gol, vendar so jih dali norveški nasprotniki iz Norveške na
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drugi strani več.
Malo sem se na koncu igre znesel nad sodnikom. Pa to ni bilo
samo verbalno! To sem mu tudi
povedal!

Danes nismo
imeli sreče,
ker smo imeli
nesrečo.
Rad bi se zahvalil mojim soigralcem, še posebej tistim, ki igrajo
zraven mene!
No, slednje izjave v končni fazi
niti niso pomembne. Pomembna
je njihova igra in dokler je ta dobra, jim ne zamerimo.

ŠOLSKA MODA
Besedilo: Nina Križnik
Fotografije: Nina Križnik

Za punce
Letošnjo zimo so moderna raznobarvna pokrivala,
kot so baretke, kape ter klobučki. Ker se začenjajo
hladnejši dnevi, se lahko ogreješ s toplimi šali, ki
nikoli ne gredo iz mode. Moderne so majice z dolgimi rokavi ter strgane jeans hlače. To zimo moraš
imeti tudi škornje različnih višin. Najbolj popularni so škornji firme Ugg.
Za fante
Za zimo so najbolj primerne bunde ter usnjene jakne temnejših barv, pod katerimi so moderne jope
in puloverji. Popularne pa so tudi ohlapne jeans
hlače s pasovi. Obutev je pri fantih še vedno ista,
svojo garderobo pa lahko opremiš še s kakšnim
novim parom čevljev firme DC.
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AKTUALNO NA
GLASBENI SCENI
Besedilo: Ajda Martinčič in Maruša Mokorel

GLASBENA LESTVICA:
			
			

1.

Green day
21 Guns

6.

One republic
Stop and Stare

			
			

2.

Pitbull
I Know You Want Me

7.

Enrique Iglesias Ft. Ciara
Taking Back My Love

			
			

3.

Pixie Lott
Boys & Girls

8.

Lady Gaga
Bad Romance

			
			

4.

Eminem
Beautiful

9.

Dragana Mirković
Eksplozija

			
			

5.

David Guetta ft. Akon
Sexy Chick

GREEN DAY
Green Day je ameriška glasbena rock skupina, v kateri so trije
glavni člani: Billie Joe Armstrong (kitara ter glavni vokal),
Mike Dirnt (bas kitara) in Tre
Cool (bobni). Skupina je do
danes prodala več kot 70 milijonov zgoščenk. Njihov uspeh
je vplival na druge svetovno
znane bende, kot so Sum 41 in
Good Charlotte. Do zdaj imajo
Green Day tri Grammy nagrade. (Najboljši alternativni album
- Dookie; Najboljši rock album
- American Idiot, Najboljša pe-

10.

Milow
Ayo Technology

sem leta - Boulevard Of Broken
Dreams).
Billie Joe Armstrong (kitara, vokal) in Mike Dirnt (rojen Mike
Pritchard, bas) sta prijatelja že
od otroštva in sta naredila svoj
prvi bend v Rodeu (Kalifornija), ko sta bila stara 14 let; bend
se je imenoval Sweet Children.
Leta 1989 se je skupini pridružil bobnar Al Sobrante in spremenili so ime skupine v Green
Day. Tistega leta je skupina izdala njihov prvi singl 1000 Hours, ki je bil dobro sprejet v punk
sceni.
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Kasneje je skupina podpisala
pogodbo z založbo Lookout!
Records.

IZ SVETA SLAVNIH
Besedilo: Dajana Janjič
ROBERT SI ŽELI USPETI
TUDI KOT GLASBENIK
Naš vampir si želi uspeti v glasbenem svetu. Pravi oboževalci
Roberta vedo, da si bolj kot vse
na svetu želi uspeti kot glasbenik in da je nadarjen pisec glasbe
in pevec. Zapel je skladbo Never Think, ki je izšla na albumu
Somrak. Najbolj ga skrbi to, da
ga bo vloga vampirja Edwarda
preveč zaznamovala in da mu bo
onemogočila glasbeno udejstvovanje.
Lady GaGa v Gossip girl
Ameriška pevka Lady GaGa,
ki je svet navdušila že z svojo
prvo pesmijo, bo zdaj nastopila
v vlogi opravljivke v seriji Gossip girl. Tam naj bi se pojavila v
10. delu 3. sezone in igrala kar
samo sebe. GaGa je nad vlogo
zelo navdušena in jo je pripravljena odigrati kot prava profesionalna igralka, v kar ne smemo
dvomiti.

Delirio. Vstopnice so naprodaj
od 2. 12. 2009, njihova cena pa
bo od 20 do 40 evrov.

Pussycat Dolls so bili le trači.
“Skupina ne bo razpadla in ostaja skupaj’’, so zatrdile članice
skupine. Punce trenutno sploh
NovI album Eminema
ne razmišljajo, da bi se razšle, pa
(Relapse II.) ne bo izšel
čeprav so imele kar nekaj konfše tako kmalu
liktov z Nicole. Skupina naj bi
že pripravljala nove hite in nov
Eminem je prenovljeni album, izgled, fanom pa ni treba skrbeti
ki bo luč sveta ugledal 18. de- glede razpada, saj producenti zacembra, naslovil Relapse: Re- trjujejo, da skupina še dolgo ne
fill. Originalnim posnetkom je
bo razpadla.
dodal še sedem novih, od katerih
bo pet pesmi popolnoma novih.
Med skladbami, ki bosta izšli
Lady Gaga bo
na prenovljenem albumu, sta
“opravljivka”!
tudi Taking My Ball iz igrice DJ
Hero ter pesem Forever, pri kateri se kot gosti pojavljajo Drake,
Kanye West in Lil Wayne.
Susan Boyle pripravlja
svoj dokumentarni film
Nova Beyonce?

Miley Cyrus je izjavila, da si želi
biti kot Beyonce. Nad pevko je
navdušena in upa, da bo nekoč
tako slavna kot ona. Na njej ji je
všeč vse, izjavila pa je tudi, da
je Beyonce super ženska, ki ti
vzame dih in da si želi spoznati
kakšno je njeno življenje. Seveda
Članica skupine RBD,
je Miley tako ali tako že velika
Annie, nas bo zopet
zvezda zaradi uspešnice Hannah
obiskala
Montanna, ki jo je izstrelila med
Bivša članica skupine RBD, Ana- zvezde. Upamo, da bo Miley ushi, bo imela težko pričakovan pelo uresničiti njene sanje.
koncert tudi pri nas. Koncert je
Pussycat Dolls
potrjen, odvijal pa se bo 12. 3.
ostajajo skupaj
2010. Na koncertu bomo lahko
slišali vse njene nove pesmi z
njenega najnovejšega albuma Mi Govorice o razpadu skupine
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Susan Boyle je prvič presenetila na avdiciji za resničnosti
šov Britain`s got talent in z nastopom očarala tako žirijo kot
gledalce. Te dni pa novopečena
pevka živi svoje sanje, ki bodo
kmalu dobile drugačno podobo.
Film z naslovom: I Dreamed a
Dream: The Susan Boyle Story
bo dolg približno eno uro in bo
med drugim prikazoval tudi prvi
Susanin nastop v resničnostem
šovu, ki jo je izstrelil v sam
vrh glasbene orbite. Pevka je
že izdala svoj album, mediji pa
sporočajo, da naj bi prodala že
kar 400.000 izvodov.

INTERVJU S TEKMOVALKO
KMETIJE SLAVNIH, SUZANO JAKŠIČ
Besedilo: Aldijana Mešanović
Intervju s Suzano Jakšič, tekmovalko v oddajah Big brother
in Kmetija slavnih, sem opravila
preko MSN-ja in se Suzani Jakšič zahvaljujem za sodelovanje.

Katera je vaša najljubša žival?
Suzana: V življenju sem imela veliko živali, najljubša mi je
mačka, ker je svojeglava in ni
podredljiva.

Kaj bi za konec povedali učencem naše šole?
Suzana: Dragi šolarji! Vem, da
vam je ta trenutek šola deveta
briga, kot je bila nekoč meni,
S čim se ukvarjate v prostem
vendar to je sedaj vaša »služba«,
času?
Imate katero?
ki vam bo v prihodnosti prinesla
Suzana: Prostega časa imam Suzana: Imam 2 muci, Lumpo dinarčke in uspeha na vseh žizelo malo. Porabim ga za pisanje in Packo.
vljenjskih področjih. Zato malce
moje knjige, ki jo že vsi nestrpotrpite in se pridno učite!
pno čakajo.
Kaj najbolj obžalujete v svo- Objem za vse vas... Suza.
jem življenju?
Ali radi kuhate?
Suzana: Veliko tega ali pa nič.
Prostega časa
Suzana: Kuham rada in tudi
imam zelo malo.
dobro. To ste lahko videli v Big Katero glasbo poslušate?
Porabim ga za
brotherju.
Suzana: Poslušam vse, kar je
ta trenutek aktualno, všeč mi je
pisanje knjige.
Kam bi šli, če čas in denar ne tehno in balkan.
bi bila ovira?
Suzana: Na dolg dopust na Bora
Boro, nato pa v Beograd.
Najlepši poletni in zimski kraj?
Suzana: Zime ne maram, sneg sovražim, poletje pa je lepo kjerkoli.
Kateri film vam je najljubši in
katera knjiga?
Suzana: Film Jesenska pripoved ter knjiga Ne dam svojega
otroka.

Šola je vaša
“služba”, saj
vam bo prinesla
dinarčke!
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... DA IMAMO V ŠOLI
TURISTIČNI PODMLADEK
Besedilo: Gregor Pečaver

Turistični podmladek ima večletno tradicijo delovanja. V njem
sodelujemo učenci od 5. do 9.
razreda. Vključeni smo v projekt
Turizmu pomaga lastna glava.
Pomagajo nam društvo Lipa Dravlje, šola in krajani. Lansko leto
je bila razpisana tema 23. državnega festivala Turizmu pomaga
lastna glava Voda – Zdravje –
Izziv za prihodnost. Z raziskovalno nalogo smo želeli spodbuditi postavitev vodnih pip na
šolska dvorišča ter ljudi poučiti
o tem, kako morajo ceniti vodo.
Obenem smo želeli poiskati tudi
obliko vodne pipe, ki bi bila značilna za Dravlje. Opazili smo, da
šolska dvorišča v Ljubljani tako
kot tudi v Dravljah nimajo postavljenih vodnih pip, s katerimi
bi lahko predstavljala tudi turistu zanimivo ponudbo osvežitve. S predlansko raziskovalno
nalogo: Kruh – zaklad Slovenije
smo izvedeli, kakšne vrste kruha
imamo v Sloveniji, kakšne vrste
kruha so nekoč pekli v Dravljah,
kakšne vrste pečejo tudi danes
ter kakšne pripomočke pri tem
uporabljajo. Izvedeli smo, da so
v Dravljah včasih pekli prešco in
so jo na 1. november mame, ki
so jo pekle, dale otrokom, ki so
prišli prosjačit. Za raziskovalno
nalogo Od vode do čebule smo
prejeli zlato priznanje in se pred- Tema letošnjega projekta je Moj
kraj – moj ponos. Tudi letos se
stavili v Mercator centru.
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bomo z vnemo lotili dela in upamo, da bomo uspešni.

TOLE LAHKO PRIPRAVI VSAK
Besedilo: Primož Piršič
Mi mladi radi jemo hamburgerje, kebab, pico, palačinke in vso hitro pripravljeno
hrano. Ni nam pomembno,
da je hrana zdrava, saj jemo
zaradi užitka, ker nam je
nekaj okusno, ker nas nasiti in lahko hitro pripravimo.
Tule pa je recept za zdravo
hrano, ki jo lahko pripravi
vsak izmed nas, pa še poceni je.

AJDOV KRUH
SESTAVINE:
• 15 dag bele moke
• 1 skuhan in stlačen
krompir
• 50 dag ajdove moke
• 1 vrečica kvasa,
stopljenega v mlačni
vodi
• sol po okusu
• 4 dl mlačne vode
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POSTOPEK:
Zmešaj obe vrsti moke in naredi
luknjo v sredino. Prilij kvas, raztopljen v mlačni vodi. Zasuj z moko
in počakaj, da vzhaja. Naredi testo in uporabi slano mlačno vodo.
Testo naj počasi vzhaja. Če dodaš
stlačen krompir, bo kruh sočnejši.
Zgneti in oblikuj štruco. Posuj jo
z moko in počakaj, da ponovno
vzhaja. Nato jo peci v segreti pečici na 180° C 50 minut.
Pa dober tek!

Energijske pijače – nevarnost
v majhnih stekleničkah
Besedilo: Katja Gornik
je, da otroci začnejo tovrstne pijače uživati že zelo zgodaj in se
na ta način začnejo privajati na
substance, ki lahko počasi pripeljejo uživalca do odvisnosti.
V energetskih pijačah so poleg
velike količine sladkorjev najpogosteje dodani kofein, taurin,
glukonolakton in druge škodljive substance, ki imajo uničujoč
vpliv na centralni živčni sistem
mladostnika in tudi odraslega
človeka.

Strokovnjaki jih
odsvetujejo mladostnikom do 18.
leta starosti.

Energijske pijače so skupina
brezalkoholnih osvežilnih pijač,
ki so pri nas dostopne na policah
vseh bolje založenih prehrambenih 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.

Energijske pijače so tako kot
druga legalna poživila primerna
le za občasno uživanje pri zdravih odraslih ljudeh v majhnih
količinah. Nepriporočljive so
leta. Prepoved je navedena le na za ljudi z visokim krvnim pridrobnem tisku nekaterih ploče- tiskom in bolnike z boleznimi
vink s tako imenovano energet- srca in ožilja. Posebej se morajo
takih pijač izogibati ljudje z dusko vsebino.
Prodajo in uživanje energetskih ševnimi motnjami in podobnimi
pijač lahko opazimo tudi pri nas težavami. Strokovnjaki jih odv Dravljah, kjer si nekateri učen- svetujejo mladostnikom do 18.
ci po pouku prav z energijskimi leta starosti. V nekaterih držapijačami povrnejo v šoli izgu- vah, v Franciji, na Norveškem in
bljeno energijo. Zaskrbljujoče Danskem so že prepovedane.
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V Evropski uniji se trudijo, da bi na določenih zabavah, kjer si
jih po vseh državah prepovedali uživalci privoščijo večje kolioziroma čim prej ukinili.
čine teh pijač. Mladostniki smo
v primerjavi z odraslimi zaradi
Mešanje energijskih pijač z al- svoje nižje telesne teže izpostakoholnimi ima lahko usodne vljeni bistveno večjim količiposledice, saj kofein delno za- nam sestavin energijskih pijač,
kot so kofein, taurin in glukonolakton.

Mnogim se zdi
pitje energijskih
pijač moderno
oziroma kul.

Boljša izbira kot pitje energijskih pijač, je zdravo življenje.
Za dobro fizično in psihično
delovanje našega telesa je po-

briše delovanje alkohola.
Uživanje energijskih pijač ob
večjih telesnih naporih lahko
povzroči srčne aritmije ali celo
hujše zaplete delovanja srčne
mišice. To se ponavadi dogaja

Zaskrbljujoče
je, da otroci
začnejo tovrstne
pijače uživati
zelo zgodaj.
treben zadosten vnos tekočin.
Prav optimalen vnos tekočin
je lahko odločujoč dejavnik
dobrega počutja. Uravnotežen
vnos tekočin je namreč tisti,
ki ob drugih ustreznih pogojih
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odloča, ali je oseba pri neki dejavnosti, na primer športu ali reševanju nalog, uspešna ali zelo
uspešna. Dve tretjini teže telesa
odraslega človeka predstavlja
voda. Že blaga izsušitev, to je
zmanjšanje količine telesnih
tekočin za dva odstotka, lahko
bistveno zmanjša telesne in duševne sposobnosti.
Mladostnik tako potrebuje glede
na svojo telesno težo približno
1,5 litra napitkov, najbolje kar
navadne vode, dnevno, ki morajo vsebovati tudi uravnoteženo
količino elektrolitov. Mineralna voda je za mladostnike prav
tako ustrezna. Od pijač, ki vse-

V energijskih
pijačah so substance, ki imajo
uničujoč vpliv na
človeka.
bujejo sadni in zelenjavni delež,
se priporočajo predvsem sadni
in zelenjavni sokovi, predvsem
tisti brez dodanega sladkorja.
Za žejo se priporočajo tudi nesladkani zeliščni in sadni. Manj
primerne za pitje so negazirane
in gazirane brezalkoholne pijače
ter aromatizirani čaji. Te sicer
vsebujejo manj kalorij, imajo
pa dodana umetna sladila, ki v
večjih količinah za mladostnike
niso priporočljiva.
Kljub temu da se mnogim zdi
pitje energijskih pijač ''moderno'' oziroma ''kul'', te niso tako
nedolžne, kot se zdi. Namesto
da si energijo pridobimo z njimi, raje živimo zdravo in se čim
več gibajmo.

PREBERITE SI LETNI ŠOLSKI HOROSKOP
Besedilo: Petja Kos
OVEN
(21. 3. do 20. 4.)
Leto ne bo lahko,
toda če boš pri uresničevanj svojih ciljev vztrajal/-a
tako trmasto, kakor znaš, lahko
prve željene rezultate pričakuješ
že konec marca. V šoli se boš
moral/-a v letošnjem letu izogibati površnosti. Težave ti lahko
povzročajo predmeta, kot sta
matematika in fizika, in stvari,
kot je pozabljanje domačih nalog. V prijateljstvu bodo letos
dobila prednost nova znanstva,
ki bodo povezana s šolo ali pa s
kakšno interesno dejavnostjo.
NAJ DAN: ponedeljek
NAJ BARVA: rjava
BIK
(21. 4. do 21. 5.)
Cilji, za katere si
trdo delal/-a v preteklem letu, se letos lahko uresničijo. Vse, kar se ti je prej zdelo
težko, boš naenkrat opravljal/-a
z lahkoto. To velja tudi za šolsko področje, kjer imaš priložnost popolnoma spremeniti
oceno in odnos do predmeta, ki
ti v lanskem letu ni šel najbolje.
Decembra pazi, da se s prijatelji ne zapleteš v nek nesmiseln
prepir.
NAJ DAN: sreda
NAJ BARVA: modra

DVOJČKA
(22. 5. do 21. 6.)
Na splošno bo letošnje leto zate polno
novih izzivov in iznajdljiv/-a kot
si, jih boš znal/-a s pridom izkoristiti. Zaplete se lahko le pri odnosih
z avtoritetami. Pogosto se ti bo namreč zdelo, da si pametnejši/-a od
drugih, zaradi česar si lahko nakoplješ nepotrebne težave. Posebna
previdnost velja pri odnosih s starši in učitelji. V šoli ti bo občasno
uspevalo nemogoče, kljub temu pa
se ne zanašaj samo na srečo.
NAJ DAN: sobota
NAJ BARVA: bela
RAK
(22. 6. do 22. 7.)
Včasih stvari na prvi
pogled ne bodo videti najbolj rožnate, toda vedi, da je
to zgolj zato, ker boš od sebe in od
drugih veliko pričakoval/-a. Potrpežljivost in vztrajnost, s katero
si se loteval/-a nekih stvari v preteklem letu, bosta letos poplačani
z velikim uspehom. V šoli nikar
ne bodi v ozadju: če te kaj zanima, vprašaj, če znaš odgovoriti na
učiteljevo vprašanje, dvigni roko.
Prijateljski odnosi bodo na udaru,
a ne skrbi, prava prijateljstva bodo
ostala trdna.
NAJ DAN: sobota
NAJ BARVA: turkizna

LEV
(23. 7. do 22. 8.)
Ovire bodo, vendar pa
jih bodo levi z obilico
trdne volje vsakokrat posebej znali
premagati. Ogromno učne energije
boš imel/-a v zimskih mesecih, spomladi pa bo tvoje zanimanje za šolo
zaradi drugih dogodkov začelo rahlo pešati. Potrudi se, da se to ne bo
poznalo na tvojih ocenah! Vleklo te
bo v neko novo družbo, vendar pa ti
bodo največ pozitivne energije prinašali stari prijatelji.
NAJ DAN: sreda
NAJ BARVA: oranžna
DEVICA
(23. 8. do 22. 9.)
Ne osredotočaj se na
en sam slab dogodek.
To ti lahko prepreči, da bi užival/-a v
številnih zelo prijetnih rečeh, ki se ti
bodo dogajale skozi celo leto. Maja
bodo pomladni žarki pomagali odpraviti še zadnje sledi sitnobe, ki se
te bo lotevala v prvih mesecih leta.
V šoli se boš najbolje odrezal/-a,
če se ne boš učil/-a stvari na pamet
in se ne boš preveč poglabljal/-a v
podrobnosti. Pomembno je, da vidiš veliko sliko! Prijateljski odnosi
bodo letos precej bolj razgibani kot
običajno. Spoznaval/-a boš številne
nove ljudi in se naučil/-a bolje razumeti različne značaje.
NAJ DAN: petek
NAJ BARVA: roza, temnomodra

SE NADALJUJE NA NASLEDNJI STRANI
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ZAČETEK NA PREJŠNJI STRANI
TEHTNICA
(23. 9. do 22. 10.)
Večinoma ti bodo
šle stvari dokaj dobro, posebne uspehe pa lahko
letos požanješ na vseh področjih, ki so kakorkoli povezana
z ustvarjanjem. Ustvarjalnost
bo tvoja najboljša točka tudi pri
šolskih predmetih. Postal/-a boš
del neke nove družbe, v kateri se
boš zelo dobro počutil/-a.
NAJ DAN: petek
NAJ BARVA: rumena
ŠKORPIJON
(23. 10. do 21. 11.)
V letu 2010 te bo doletelo kar nekaj velikih sprememb,
ki se ti sprva morda ne bodo zdele
ne vem kako dobre, sčasoma pa se
bo izkazalo, da te vodijo naravnost
tja, kamor moraš iti. V šoli si ne
zadajaj preveč visokih ciljev, raje
bodi zadovoljen/-a z malim, kot da
posegaš po prevelikem. Letos boš
več časa preživel/-a v družbi sorodnikov, kot v družbi prijateljev,
vendar ti bo to iz čisto posebnega
razloga zelo všeč.
NAJ DAN: ponedeljek
NAJ BARVA: rdeča

na vseh možnih življenjskih področjih, le v šoli bo zate idealnih
naključij na žalost bolj malo. A
ne obupaj, uspeh lahko z nekaj
truda kljub temu dosežeš. Tvoja
šibka točka bo vztrajnost - tudi,
če se bo učenje zdelo še tako
dolgočasno ali težko, ne obupaj,
ampak zadevo izpelji do konca. Novo prijateljstvo bo povezano s tujino in ti prinaša tudi
možnost daljšega potovanja. V
družbi boš priljubljen/-a, vendar
pa se boš sredi leta, ko se boš
znašel/-a med dvema ognjema,
moral/-a odločiti za eno ali za
drugo stran..
NAJ DAN: petek
NAJ BARVA: bela
KOZOROG
(22. 12. do 20. 1.)

Prvi del leta bo posvečen pomembnim
načrtom, zato ti bo zmanjkovalo časa za druženje s prijatelji.
Malce časa jim vendarle poskusi nameniti, saj lahko sicer
ostaneš brez njih ravno takrat,
ko jih boš najbolj potreboval/-a.
Uspehi bodo manjši, zato včasih z vsem skupaj ne boš najbolj
zadovoljen/-a. V šoli bo še posebej naporno oktobra, sicer pa
te bo trdna volja gnala, da boš
STRELEC
(22. 11. do 21. 12.) do konca letošnjega šolskega
leta izboljšal/-a oceno pri neTvoje geslo, da je kem predmetu.
nemogoče mogoče, NAJ DAN: nedelja
se bo v letošnjem letu udejanjilo NAJ BARVA: vijolična
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RIBI
(21. 1. do 18. 2.)
Skozi leto se boš
gnal/-a kot torpedo.
Poln/-a boš ustvarjalne energije in
ker se ji bo pridružila tudi odločnost,
boš z lahkoto uresničil/-a stvari, o
katerih si do zdaj samo sanjal/-a.
Da bo vse skupaj še lepše, se ti bodo
skozi vse leto dogajala nadvse prijetna naključja, ki ti bodo pomagala
iti v smer, v katero si namenjen/-a.
Zaradi številnih opravkov bo občasno trpelo tvoje prijateljsko življenje, vendar pa bodo tisti trenutki, ki
si jih boš uspel/-a ukrasti za prijatelje, zato toliko lepši.
NAJ DAN: četrtek
NAJ BARVA: modra
VODNAR
(19. 2. do 20. 3.)
Pomembno je, da v
tem letu nobenih pomembnih odločitev ne prepuščaš
drugim. Tudi če se o stvareh posvetuješ s starši ali prijatelji, se navsezadnje raje odloči sam/a. Red in disciplina v šolskih zadevah ti lahko
pomagata doseči zastavljene cilje.
Tvoj največji sovražnik v šolskih
zadevah bo lenoba. Predmeti, ki
jih je treba razumeti, ti bodo šli izvrstno, pri tistih, ki zahtevajo ure in
ure za zvezki, pa bo šlo malce slabše. Družabno življenje bo pisano in
raznoliko, še posebej veliko se bo
na tem področju odvijalo marca.
NAJ DAN: torek
NAJ BARVA: zelena

ZABAVNI KOTIČEK
Pripravil in Uredil: Klemen Frece

Lažja raven

Šale
»Gospa, vi imate pa res neotesanega moža. Včeraj mi je rekel, da sem krava!«
»Oprostite, toda tak je. On ljudi vedno sodi po
zunanjosti.«
Profesorica slovenščine se jezi:
»Erik, upam, da sem te danes zadnjič zalotila pri
prepisovanju od sošolca!«
»To upam tudi jaz!«
Učiteljica je učencem naročila, naj napišejo spis
z naslovom »Naš pes«.
Miha je napisal: »Naš pes. Mi nimamo psa.«
Direktor živalskega vrta je na policijski postaji
prijavil, da jim je ušel slon.
»Ima kakšne posebne znake, po katerih bi ga lahko prepoznali?« je vprašal policist.

Ustvari svoj sudoku!

»Želim bonboniero z najboljšimi čokoladnimi
bomboni za mojo ženo.«
»Torej jo želite presenetiti?«
»Vsekakor jo bom. Ona namreč pričakuje, da ji
bom kupil avto.«
Učiteljica želi izvedeti, koliko so njeni učenci naravno inteligentni in vpraša:
»Kaj se zgodi, če človek ostane brez enega ušesa?«
Oglasi se Monika: »Slabše sliši!«
»In, kaj se zgodi, če ostane brez obeh ušes?«
»Oslepi!« se oglasi Grega.
»Kako, oslepi?« se začudi učiteljica.
»Če nima ušes, mu kapa ali klobuk zlezeta preko
oči!« pojasni Grega.
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