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PRIDOBITVE NA 
NAŠI ŠOLI

Opravili sva majhno anketo 
in spraševali učence o no-
vostih na šoli. Še prej pa sva 
se odpravili k ravnateljici, ki 
si je vzela čas in nama jih 
naštela.

Učitelji so dobili prenosnike, 
na novo preoblečene stole 
v zbornici in nova vrata s 
prav tako novimi napisi.

Učenci pa smo dobili nov 
avtomat za sok v jedilnici, 
garderobne omarice na raz-
redni stopnji ter na novo 
urejene  sanitarne prostore 
za razredno stopnjo.

Zamenjali so tudi tlak pred 
telovadnico zaradi poplave.

ANKETIRANJE 
UČENCEV
Garderobne omarice

Večini učencev so gard-
erobne omarice všeč, ker 
ima sedaj vsak svoj pros-
tor in ni treba skrbeti, da 
bi kdo kaj skril ali ukradel. 
Pogrešajo le kakšno klop ob 
omaricah, kamor bi lahko 
sedli, ko se obuvajo.

Avtomat za sok
Večini učencev je avtomat 
všeč. Na razredni stopnji je 
učencem najbolj všeč okus 
jabolka, dodali bi še okus 
cedevite in jagode.

Učenci predmetne stopnje 
pa najraje pijejo sok z oku-
som gozdnih sadežev, do-
dali bi še okus jagode, ko-
kakole in ledenega čaja.

Katja Zajc in Luciana 
Morovič
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DOBRODELNA 
PRIREDITEV NA

OŠ DRAVLJE
Osnovna šola Dravlje v Ljubljani vabi na dobrodelno prireditev s sloganom »Vsak učenec 
na vsako prireditev, ki jo organizira šola«. Izkupiček bo namenjen učencem, ki se zaradi 
pomanjkanja materialnih sredstev ne morejo udeleževati šole v naravi, kulturnih, nara-
voslovnih, športnih ter tehniških dejavnosti in zato takšne dneve preživljajo kar doma 
ali v šoli.

Prireditev bodo popestrili tudi znani gostje. Nastopili bodo raper Zlatko, pevka Lina, 
Glasbena šola Pustotnik, glasbena skupina AC DC, Folklorna skupina Svoboda Mengeš, 
orientalska plesna skupina Vzhodna pravljica, Pihalna godba Litostroj, pevka Sara Ko-
bolt ter učenci OŠ Dravlje.

Prireditev bo v sredo, 30. 11. 2011, ob 17.30 v telovadnici OŠ Dravlje, Klopčičeva 1, 
Ljubljana. Cena vstopnice je 10 evrov. Dosegljive so v tajništvu šole vsak dan do dneva 
prireditve od 7.00 do 8.30 in od 13.30 do 15.00 ure.
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INTERVJU Z 
UČITELJICO VALERIJO

Vsi poznamo našo 
najnovejšo učiteljico Valeri-
jo Podrzavnik. Ker smo jo 
hoteli bolje spoznati, smo ji 
zastavili nekaj vprašanj.

Kam bi najraje šli na 
počitnice, če bi imeli 
dovolj sredstev in časa?

Če denar in čas res ne bi 
bila problem, potem bi šla 
za kakšen mesec potovat 
po Avstraliji. 

Ali imate kakšno domačo 
žival? 
  
Ne. Če bi imela več prostora 
in časa, bi imela psa.

Katera je vaša najljubša 
glasba, film, knjiga?

Rada poslušam predvsem 
rock in pop glasbo. Od slov-
enskih izvajalcev so mi zelo 
všeč DMP, Šank Rock, Zoran 
Predin ipd. Med tujimi pa 
Sting, Zucchero, Des’ree, 
Alanis Morissette,... Nimam 
ene same najljubše knjige 
ali filma.

Katera je vaša najljubša 
jed?

Tudi teh je več: lazanja, 
raznorazne solate, štruklji, 
cmoki, čokolada...
 
Ali mislite, da se je šola 
zelo  spremenila, odkar 
ste  bili vi osnovnošolka?

Ja, spremenilo se je kar pre-
cej. Sploh kar se tiče odno-
sa učencev in staršev do 
učitelja, motivacije učencev 
in delanja domačih nalog. 
Pa tudi glede mobilnih tele-
fonov in drugih elektronskih 
naprav. To v “mojih” časih 
še ni bilo tako razširjeno oz. 
samoumevno.

Kateri predmet bi še ho-
teli poučevati?
   
Bi kar ostala pri svojih 
predmetih.

Kateri je bil vaš najljubši 
predmet, ko ste bili v os-
novni šoli?
       
Jeziki, matematika in 
športna vzgoja.

Kaj vam je najbolj všeč 
na naši šoli?
     
Zelo všeč mi je, da so 
skupine večinoma bolj 
maloštevilčne, saj se tako 
veliko   lažje in bolje dela. 
Pa tudi rekreativni odmori 
se mi zdijo zelo dobra stvar.

Rozita Marotova
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S tem člankom  želiva 
učence seznaniti, kako 
moramo skrbeti za svoje 
telo. Napisali sva, kako 
ohranjati lepo kožo in lase 
ter kakšne maske za obraz 
in telo poznamo.

Kako postane moja 
koža bolj zdrava in 
lepa?
1. Naravni pilingi names-
to kemikalij
Kot že veš, je bolje priprav-
iti obrazni piling doma, ka-
kor pa ga kupiti v trgovini, 
saj slednji vsebuje preveč 
kemikalij in na koncu lahko 
škodi koži. Ko se odločaš, iz 
česa pripraviti piling, izberi 
bolj nežne sestavine, ki ne 
morejo poškodovati povrh-
njice, namesto na primer 
oreščkov, katerih robovi 
znajo biti zelo ostri.

2. Krajše kopeli
Vsi imamo radi ležanje v 
banji, ki pa na žalost ni 
prijazno do naše kože. 
Predolge kopeli  dobesed-
no stopijo plast lipidov, ki 
držijo skupaj kožne celice 
in zadržujejo vlago v koži. 
Kasneje se seveda ta plast 
obnovi, a do tedaj je koža 
brez potrebne vlage. Če ne 
zdržiš brez kopeli, naj le ta 
ne traja dlje kot 10 minut in 
takoj, ko jo zaključiš, upora-
bi vlažilno kremo za telo in 
obraz.

3. Redni okulistični 
pregledi
Ponavljanje istih gibov z 
očesnimi mišicami povzroči 
pojav gub, ki bodo tam os-
tale za vedno. To je pogosto 
posledica napenjanja oči 
zaradi poslabšanega vida, 
kar pa se lahko reši z red-
nimi okulističnimi pregledi. 
Ne glede na to, ali se ti zdi, 
da se tvoj vid slabša ali ne, 
pojdi na vsaki dve leti do 
okulista. To ne bo pomagalo 
le zdravju oči, temveč tudi 
tvojemu videzu.

4. Najprej pričeska, nato 
obraz
Pogosta napaka deklet je, 
da si zjutraj najprej umijejo 
obraz in šele nato obliku-
jejo pričesko. Izdelki za ob-
likovanje pričeske vsebujejo 
ogromno kemikalij, ki lahko 
povzročijo zaprtje por in 

nastanek mozoljev. Medtem 
ko si oblikuješ pričesko, 
lahko po nesreči zaneseš 
izdelek tudi na robove ob-
raza in s tem povzročiš po-
jav aken ali draženje kože. 
Svetujem ti, da si zato 
najprej narediš pričesko  in 
šele nato umiješ obraz, la-
hko pa uporabiš čistilne 
robčke ter z njimi odstraniš 
izdelke z obraza.

5. Spanje na trebuhu je 
prepovedano
Če noč za nočjo spiš na 
trebuhu, se tekočine za-
sidrajo v predelu pod očmi, 
kar povzroča zabuhlost ozi-
roma podočnjake, zaradi 
česar koža sčasoma izgubi 
elastičnost ter postane na-
gubana. Da se ti to ne bo več 
dogajalo, se odvadi spanja 
na trebuhu. Pomagaš si la-
hko z blazino med nogami, 

SKRB ZA ZDRAV IN 
LEP VIDEZ
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ki pomaga tvojo hrbtenico 
ohraniti v pravilni drži in s 
tem zmanjša možnost, da 
se obrneš na trebuh.

Maske
Avokadova maska
Maska iz avokada z dodatki 
bo kožo pomirila in zgladila. 
Obe maski sta primerni za 
suh tip kože.

Maska z avokadom in 
smetano
Za pripravo maske potrebu-
jemo zrel avokado, ki ga 
olupimo in izkoščičimo, 
nato ga zmečkamo z vili-
cami in vmešamo jedil-
no žlico sladke smetane 
(tradicionalno sredstvo za 
preprečevanje nastajanja 
gub).

Maska z avokadom in 
medom
Z vilicami zmečkamo pol 
zrelega avokada, vmešamo 
čajno žličko mastne kreme 
in čajno žličko medu.

Bananina maska
Banana je izredno hranljiv 
sadež, bogat z vitamini. 
Maska iz banane bo kožo 
pomladila in nahranila, 
primerna je za vse tipe kože, 
posebej za suho, starajočo 
se in poškodovano kožo.
Za pripravo maske potrebu-
jemo manjšo banano, ki jo 
zmečkamo z vilicami. Doda-
mo dve žlici sladke smetane 
in žlico medu. Če je zmes 
preredka, lahko dodamo 
še žlico škrobne moke (npr. 
gustina).

Jagodna maska
Jagode vsebujejo salicil-
no kislino, ki kožo očisti 
nečistoč in odmrlih celic, 
zato je primerna za vse 
vrste kože.
Masko pripravimo s štirimi 
srednje velikimi zrelimi ja-
godami, ki jih pretlačimo 
z vilicami. Dodamo veliko 
žlico sladke smetane ter 
žlico medu.

Malinina maska
Maline lahko pripravimo za 
masko, opisano pri jago-
dah, smetano lahko nado-
mestimo z jogurtom.
Maska iz malin in jogurtom 
je primerna za tiste, ki ima-
jo občutljivo kožo, jogurt pri 
tem uravnava pH kože, jo 
nahrani in očisti.
Ali:
Zmečkamo približno dva-
najst malin (da dobimo dve 
žlički kaše) in kaši doda-
mo dve žlici polnomast-
nega mleka ali jogurta ter 
dve kapljici eteričnega olja 
krvomočnice. Taka maska 
bo kožo osvežila, navlažila, 
očistila in omilila morebitna 

vnetja.

Maska iz jabolk
Maska je primerna za vse 
tipe kože, kožo osveži, očisti 
in omili vnetje.
Košček svežega jabolka 
nastrgamo, dodamo žličko 
medu ali sladko smetano. 
Maski poljubno dodamo 
limonin sok ali olje (npr. 
mandljevo).

Maska iz pomaranče
Maska poživi in očisti ob-
raz, primerna je za vse tipe 
kože.
Iz četrtine pomaranče iz-
tisnemo sok in mu dodamo 
čajno žličko jogurta.

Losjon iz grozdja
Grozdje vsebuje veliko min-
eralov, losjon, pripravljen iz 
grozdja, je primeren za vse 
tipe kože, saj jo bomo s tem 
osvežili in nahranili.
Grozdni sok pripravimo 
sami, tako da zmečkamo 
grozdne jagode z vilica-
mi, zmes precedimo in iz-
tisnemo žlico soka. Gro-
zdnemu soku dodamo 
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svežo sladko smetano in 
stepemo v penasto kremo, 
ki ji po kapljicah dodamo
limonin sok.

Limonin losjon
Limonin sok oži pore, 
priskrbi pa tudi vitamin C. 
Losjon iz limoninega soka 
je primeren za suho ali 
starajočo se kožo.
Za losjon potrebujemo 
sveže polnomastno mleko, 
ki ga dodamo iztisnjen-
emu soku polovice lim-
one. Tekočino temeljito 
premešamo in nanesemo 
na očiščen obraz, pustimo 
delovati približno dvajset 
minut, nato kožo očistimo z 
vodo in kosmi vate ter pus-
timo, da se osuši na zraku.

Vsakodnevna 
nega obraza
Dvakrat na dan umij 
obraz
Dvakrat dnevno umivanje 
obraza je zelo pomembno, 
saj pomaga odstraniti se-
bum, ki se nabere na koži 
tekom noči in čez dan. Pri 
tem uporabi nežno milo 
ali peno za obraz, ki je 
primerno za aknasto kožo. 
Nežno masiraj obraz s 
krožnimi gibi in nikar ne 
uporabi pilinga, ker boš s 
tem razdražila kožo. Prav 
tako pomembno je, da ne 
pretiravaš z umivanjem 
obraza, saj bo to povzročilo 
nove težave, namesto da 
bi se znebila mozoljev.

Ne stiskaj mozoljev
Stiskanje povzroči, da se 
mozolji razširijo dalje, saj 

preneseš bakterije na preo-
stale dele obraza. Poleg 
tega s tem še povečaš 
rdečico in zatekanje ter 
v najslabšem primeru 
povzročiš celo brazgotino. 
Če se mozolj pojavi ob 
neprimernem trenutku, se 
odpravi do dermatologa, ki 
ti bo pomagal rešiti težavo 
na pravilen način.

Skušaj se čim manj doti-
kati obraza
Ko se dotikaš obraza s prsti, 
ali pa na primer s telefonom, 
s tem prav tako prenašaš 
bakterije na druge predele 
obraza in razširiš pojav mo-
zoljev. Da boš preprečila 
širjenje bakterij, vedno 
umij roke, preden karkoli 
naneseš na obraz in prav 
tako dobro očisti telefon 
pred vsakim pogovorom. 
Enako velja, če nosiš očala, 
pa naj bodo to sončna očala 
ali pa tista za dioptrijo.  Ve-
dno znova jih očisti, preden 
jih nadeneš na obraz.

Izogibaj se oprijetih 
oblačil
V primeru da dobiš akne 
tudi po telesu, se izogibaj 
oprijetim oblačilom, saj le 
ta še dodatno povzročijo 
pojav mozoljev. Oprijeta 
oblačila ne dovolijo koži 
dihati in tako povzročijo 
razdraženost ter seveda 
mozolje.

Varuj kožo pred soncem
Sončenje še poslabša stan-
je aknavosti, zato ti svetu-
jemo, da se vedno zavaruješ 
s kremo za sončenje. Zaradi 
sonca se ti bo zdelo, da so 
akne izginile, kar pa ne drži. 
Sončenje namreč vpliva 
negativno na akne in še do-
datno poslabša videz kože, 
kar postopoma povzroči 
gube in celo kožnega raka.

Nega las
Lase umij  2 do 3x tedensko
Lase najprej skrbno razčeši. 
Tako boš z njih odstranila 
večje kose umazanije in 



9

ostanke različnih lasnih 
preparatov.
Nato jih zmoči s toplo vodo. 
Voda ne sme biti niti vroča 
niti hladna. Naše babice so   
si  lase umivale z deževnico, 
ker je mehka, voda iz vodo-
voda pa je trda. V trdi vodi 
so kalcijeve soli, ki na laseh 
puste sivo belo plast. Lasje 
postanejo suhi in lomljivi. 
Vodo lahko zmehčaš sama, 
če ji dodaš pol žličke jedilne 
sode. Lase šamponiraj 
dvakrat.  Šampon upora-
bljaj varčno. Za kratke lase 
bo zadostoval za oreh ve-
lik kupček. Šampona ne 
nanašaj takoj, ampak ga na 
dlani razredči z malo vode. 
Lase pri umivanju le nežno 
masiraj. Umij jih hitro, saj 
pralne in hranljive snovi de-
lujejo že v nekaj sekundah. 
Umite lase nežno ožmi, na-
lahno obriši in ovij z brisačo. 
Izogibaj se močnih in hitrih 
gibov. Z mokrimi lasmi de-
laj nežno.

Vse vrste las lahko sper-
ete z vodo, ki ste ji dodali 
malo kisa, na koncu pa jih 
sperete še z mlačno vodo. 
Rjavolaske in temnolaske si 
lahko v zadnji vodi spere-
jo  lase s pravim čajem, ki 
naj bo mlačen. Lasje bodo 
posebno bleščeči. Blond-
inke naj zadnji vodi dodajo 
sok ene limone. 
Lase češemo samo z redko-
zobim glavnikom, ki pa ne 
sme imeti ostrih zob.

Skrbi za redno striženje
Tvoji lasje bodo hitreje ras-
li, uničene konice pa bodo 
odstranjene.

Če imaš RAVNE LASE 
Da ne boš las dodatno 
obtežila in namastila, up-
orabljaj izdelke, ki las ne 
obtežijo, vendar jih navlažijo 
in po možnosti dajo lesk.

Če imaš  VALOVITE LASE
Za tvoje lase so primerni 
izdelki, ki vsebujejo mikro 
olja, na primer avokada ali 
marelice. Tvoji valoviti lasje 
bodo tako videti kot svila.

Če imaš  KODRASTE LASE
Preizkusi izdelke, ki vsebu-
jejo svilnate proteine, saj 
vlažijo lase in pripomorejo 
k temu, da bodo tvoji kodri 
gladki in sijoči.

Če imaš  SPROŠČENE LASE
Tvoji lasje so najverjetneje 
tanki in nagnjeni k lom-
ljenju in/ali cepljenju, zato 
jim privošči nego z izdelki, 
ki vsebujejo kokosovo olje 
(ki skrbi za vlaženje) in 
aminokisline (za krepitev). 
Tako bodo tvoji lasje lepi in 
bleščeči!

OBLIKUJ PRIČESKO:

RAVNI
Tvoji lasje se z uporabo 
likalnika za lase sušijo, 
zato moraš pred ‘likan-
jem’ nanje nanesti izdelek 
za vlaženje las ali kar olje 
za lase. Tako boš lase 
navlažila in zaščitila.
Poskusi: Dr. Hauschka, 
Neem Hair Oil

VALOVITI
Da bodo tvoji lasje polni in 
lepo zaobljeni, si na lase 
nanesi peno za lase. Le ta 
naj bo namenjena valovi-

tim lasem ali pa naj poskrbi 
za dodaten volumen.
Poskusi: Nivea, styling 
mousse

KODRASTI
Na mokre lase nanesi gel 
za oblikovanje pričeske, saj 
bodo tako tvoji kodri bolj 
izraziti.
Poskusi: Nivea, styling gel

SPROŠČENI
Na mokre lase nanesi 
izdelek za volumen, da bo 
tvoja pričeska bolj polna. 
Nato pa pusti, da se lasje 
posušijo na zraku, saj bodo 
tako zavzeli naravno ob-
liko.
Poskusi: L’Oreal Profession-
nel, Volume expand

Tjaša Blažič in Katja Gornik 
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NAŠI PLESALKI, 
EVA IN KATJA

Kdaj sta se začeli 
ukvarjati s plesom?
EVA: Plešem že od malih 
nog, trenirati pa sem začela 
v 3. Razredu.
KATJA: S plesom sem se 
začela ukvarjati pri petih 
letih, ko sem začela enkrat 
na teden hoditi na plesne 
vaje.

Ali sta v tem času plesa-
li tudi kaj drugega, kot 
ples, ki ga plešeta sedaj?
EVA: Da, plesala sem skoraj 
vse plese.

KATJA: Na začetku sem ple-
sala vse zvrsti, potem sem 
nekaj časa plesala klasični 
balet. Od 5. razreda naprej 
pa treniram show dance v 
plesni šoli Bolero.

Se vama zdijo treningi 
naporni?
EVA: Včasih, pred tekmami.
KATJA: Naporni postanejo 
pred tekmovanji, to je ob 
koncu šolskega leta (junija) 
in oktobra ter novembra. 
Junija poteka državno, ok-
tobra evropsko in konec 
novembra svetovno 
prvenstvo.

Kolikokrat na teden 
trenirata?
EVA: 3x. Ko pa so tekme, 
treniram vsak dan večkrat 
na dan.
KATJA: Treniram 3x na 
teden, dvakrat po uro in 
pol in enkrat po dve uri. 
Pred tekmovanji so treningi 
skoraj vsak dan.

Ali sta že bili na kakšnem 
pomembnejšem
tekmovanju?
EVA: Da (državno, evropsko 
in svetovno).
KATJA: Večkrat sem že bila 
na državnem, evropskem in 
svetovnem prvenstvu.

Vajina najuspešnejša 
uvrstitev je bila? Sta ple-
sali s skupino ali solo?
EVA: S skupino smo bile 1. 
na državnem, 2. na evrop-
skem in 4. na svetovnem 

prvenstvu.
KATJA: Moja največja us-
peha sta 1. mesto na tekmi 
svetovnega pokala in 2. 
mesto na svetovnem prven-
stvu lani. Plesala sem veliko 
formacijo.

Ali se bosta s plesom 
ukvarjali še naprej?
EVA: Ne vem,… najbrž da.
KATJA: Da, s plesom bom 
nadaljevala in ob koncu 
novembra imam svetovno 
prvenstvo v Nemčiji.

Tiona Mrhar
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NOVOSTI NA 
GLASBENI SCENI

MTV EMA 2011
6.11.2011 ob 20.00 uri so v irskem Belfas-
tu že 18. podelili glasbene nagrade MTV 
Europe Music Awards. Letošnjo prireditev 
glasbenih nagrad je vodila ameriška igr-
alka, pevka in tekstopiska Selena Gomez. 
Zmagovalka večera je bila Lady GaGa, ki 
je od 6 nominacij domov odnesla kar 4 
kipce. Zmagala je v kategorijah Best Song 
(Najboljša pesem), Best Female (Najboljša 
ženska izvajalka), Best Video (Najboljši 
videospot) in Biggest Fans (Najbolj zves-
ti oboževalci). Justin Bieber je dobil kar 
2 nagradi in sicer za Best Pop (Najboljši 
pop izvajalec/-ka) ter Best Male (Najboljši 
moški izvajalec). Thirty Seconds To Mars 
so prav tako dobili dve nagradi, za Best 
World Stage (Najboljši odrski nastop) in 
Best Alternative (Najboljši alternativni iz-
vajalec). Katy Perry je dobila nagrado za 
Best Live (Najboljši izvajalec v živo), Bruno 
Mars pa za Best New (Najboljši novinec) in 
Best Push. Kipec so dobili tudi Eminem ter 
Linkin Park, posebna nagrada za glasbeno 
ikono pa je šla v roke skupini Queen.

Nova uspešnica Justina 
Bieberja
Najstniški idol Justin Bieber je izdal svoj 
prvi božični album, z naslovom Under The 
Mistletoe. Skladba Mistletoe, za katero 
je pred kratkim izdal tudi videospot, že 
zaseda najvišja mesta na glasbenih lest-
vicah, videospot pa ima že skoraj 45 mili-
jonov ogledov. Pri snemanju albuma so se 
mu pridružila velika imena, kot so Mariah 
Carey, Usher, Busta Rhymes in The Band 
Perry. Under The Mistletoe je že 5. abum 
17-letnega zvezdnika.

Coldplay izdali že svoj 5 al-
bum
Alternativna rock skupina Coldplay, ki je 
začela delovati leta 1998 je novembra le-
tos izdala že svoj 5 album z naslovom Mylo 
Xyloto.
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Novi hit skupine Nickelback
Kanadska hard rock skupina, ki jo sestavlja-
jo Chad Kroeger, Mike Kroeger, Ryan Peake 
in Daniel Adair so oktobra letos izdali singl 
When We Stand Together, ki je postal hit že 
po celem svetu. Skupina deluje že od leta 
1995 in je še dandanes popularna.

Cher Lloyd zaseda vrhe 
glasbenih lestvic
Mlada britanska pevka Cher Lloyd, ki je 
postala prepoznavna po udejstvovanju v 
resničnostnem šovu The X Factor, je izdala 
že 2 svoja singla. Prvi nosi naslov Swag-
ger Jagger in je dolgo časa zasedal 1. in 2. 
mesta glasbenih lestvic. With Ur Love pa 
je naslov njene druge uspešnice, ki je pred 
kratkim dobila tudi vizualno podobo.

One Direction obnoreli 
najstnice
Fantje skupine One Direction so lanskoletni 
finalisti britanske različice šova The X Fac-
tor, kjer so na koncu pristali na 3. mestu. 
Čeprav niso zmagali, jih je pod svoje okrilje 
vzel Simon Cowell. Skupino sestavlja 5 
simpatičnih fantov, in sicer Harry Styles, 
Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson 
in Niall Horan. Nedavno nazaj so izdali svoj 
singl  What Makes You Beautiful, v kater-
em sporočajo dekletom, da so lepa takšna, 
kakršna so. Posneli so tudi videospot, ki ima 
trenutno skoraj 22 milijonov ogledov. Km-
alu pa bo izšel tudi njihov 1.album, v kat-
erem bodo zagotovo vključene uspešnice, 
kot so What makes you beautiful, Gotta be 
you, Another World itd.
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GLASBENA LESTVICA 
NAŠE ŠOLE

Glasbena lestvica

Za Ai se eu te pego Miche-
la Tela je glasovalo večina 
učencev 9. razredov. Pred-
videvam, da zato ker je 
pesem všeč prav tako fan-
tom kot dekletom. Pesem 
je bila napisana že mnogo 
prej, po vsem svetu pa je 
postala popularna, šele 
ko je nanjo zaplesal znani 
nogometaš Neymar. Ta ples 
sedaj plešejo po vsem sve-
tu in tudi učenci naše šole 
že prepevamo in plešemo 
na to pesem.

Eva Medle Rupnik

Michel Telo: Ai se eu te pego
Don Omar ft. Lucenzo Letra: Danza kuduro
Severina: Brad Pitt
Justin Bieber: Mistletoe
Snoop Dogg: Sweat
One direction: What makes you beautiful
Boban Rajović: Usne boje vina
Neda Ukraden: Na Balkanu
Far east movement: Girls on the dance floor
Wiz Khalifa: Black and Yellow

Lil Wayne: How to love
Gym Class ft. Adam Levine: Stereo Hearts
Pitbull: Hey baby
Lil Wayne: 6foot 7foot
Rihanna: We found love
Christina Perri: Jar of hearts
Lady Gaga: You and I
LMFAO: I’m sexy and I know it
Coldplay: Yellow
David Guetta: Without you

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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TRENUTNO 
POPULARNI FILMI

Somrak saga: 
Jutranja zarja - 1. 
del

Zvrst akcijska fantazi-
jska drama

Igrajo Kristen Stewart, 
Robert Pattinson, 
Taylor Lautner, 
Dakota Fanning, 
Anna Kendrick, 
Ashley Greene, 
Michael Sheen, 
Nikki Reed

 
Kljub nenehnim napa-
dom krvoločnih vampirjev, 
večnemu begu pred zlob-
nimi silami in kljubovanju 
vsem nasprotnikov, se je 
ljubezen med mlado Bello 
in vampirjem Edwardom do-
datno okrepila in naposled 
sta pripravljena na poroko. 
Toda njuna združitev sproži 
niz usodnih dogodkov, ki 
mladoporočenca in njune 
ljubljene prisili v neusmiljen 
boj na življenje in smrt. Med 
tem se mora volkodlak Ja-
cob dokončno sprijazniti z 
izgubo Belline naklonjen-
osti, vendar imajo njego-
va nepremišljena dejanja 
nepredvidljive posledice.
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Paranormalno 3

Zvrst grozljivka / 
misteriozni

Igrajo Chloe Csengery, 
Jessica Tyler 
Brown, Christo-
pher Nicholas 
Smith

Srhljiva zgodba o dveh ses-
trah, ki sta postali žrtvi us-
trahovanja skrivnostnega 
duha in nato izginili, se nad-
aljuje s posnetki njunega 
otroštva. Igrivo odraščanje 
brezskrbnih deklic se konča, 
ko skušata lahkomiselno 
priklicati duhove in nevede 
obudita nerazložljive sile. 
Grozljivi dogodki, ki sledi-
jo, za vedno spremenijo 
njuni življenji, vendar so 
šele uvod v nedoumljivo 
zlo, ki jima sledi na vsakem 
koraku.

Gregor Pečaver

Smrkci

Zvrst komedija
Igrajo Neil Patrick Har-

ris, Jayma Mays, 
Hank Azaria, 
Jonathan Win-
ters, Katy Perry, 
Alan Cumming, 
George Lopez, 
Paul Reubens  

Režiser filmov o Scooby-
Dooju in Čivava z Beverly 
Hillsa je na veliko platno 
prenesel kultne modre 
Smrkce. Na begu pred zlob-
nim čarovnikom Gargame-
lom in njegovim mačkom 
Azraelom Smrkci zapustijo 
svojo pravljično gozdno va-
sico in pristanejo sredi New 
Yorka. Skrijejo se pri nič hu-
dega slutečem paru, ki km-
alu občuti vso kaotično ust-
varjalnost zabavnih modrih 
čudakov. Toda Gargamel je 
odločen, da Smrkce dobi, 
pa če potem takoj umre!
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MODA NA
NAŠI ŠOLI

DEKLIŠKA MODA
Kot vsako jesen so tudi le-
tos moderne barve: oranžna, 
rjava, rumena, siva, rdeča in 
črna, ki jih lahko kombiniramo 
med sabo.  Za letošnjo jesen so 
moderni dolgi puloverji in žabe, 
čez katere lahko obujemo do-
kolenke oz. nadkolenke jesen-
skih barv in različnih motivov. 
Obujemo lahko martinske, bul-
erje, različne škornje ali vedno 
moderne all starke. V hladnejših dneh so za ta čas moderni 
raznobarvni plašči, usnjene jakne ipd.  Kot modni dodatek 
uporabljamo prstane, šale, rokavice, kape, ogrlice,… seve-
da pa ne smemo pozabiti, da je v letošnjem letu moderno 
tudi umetno krzno.

FANTOVSKA MODA
Pri moških so moderni puloverji različnih barv in vzorcev, 
ki jih  lahko kombinirajo z ozkimi hlačami jesenskih barv. 
Moderne so tudi srajce in suknjiči, pod katere lahko oblečejo 
enobarvno majico. Obujejo lahko črne martinske, škornje in 
piščančke, ki se odlično ujemajo z vsakim kosom oblačila.  
Mraz lahko preprečijo s šali, rokavicami in kapami.

Pomembno pa je, da se oblačite v oblačila, v katerih se sami 
dobro počutite.

Špela Bizjak in Anita Bašanovič
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RAZLAGA
SANJ

Najboljši računalniški pro-
grami so pravi drobiž v 
primerjavi s tem, kar zmore-
jo človeški možgani, ki so 
najbolj popoln in čudovit 
dosežek človekovega rodu. 
Nekaj malega o tem, kako 
živa je naša podzavest, 
nam povedo sanje, ki se 
jih zavemo v trenutku, ko 
se prebudimo. Sanjamo 
pa seveda vsako noč od 
večera do jutra in vsebina 
naše podzavesti je živa tudi 
takrat, ko smo budni.  Tre-
ba je poudariti, da razlaga 
sanj sploh ni tako lahka, 
kot se kaže na prvi pogled. 
Če začnemo svojim sanjam 
posvečati pozornost, je že 
storjen prvi in pravilen ko-
rak.  Človek ima večkrat 
sanje, ki jih ne more takoj 
zbrisati iz spomina; sanje 
naredijo nanj globok vtis, de 
začne o njih premišljevati. 
Kmalu spozna, da utegnejo 
biti zanj odločilne, usodne, 
v kratkem ali kratkotraj-
nem času,toda ne ve, kako 
jih tolmačiti. Vendar pa 
se mora nekaj pripomniti. 
Nerodno in nespametno bi 
bilo, če bi človek pri vsakih 
sanjah iskal njihov pomen 
in pričakoval njihovo izpol-
nitev. Mnogo je sanj, ki so 
samo naključje, izrodek 
preživahne domišljije. So 
ljudje, ki sanjam sploh odre-
kajo pomen in trdijo, da so 
prazne pene. A svetovna 
zgodovina priča, da temu ni 
tako.

Avtomobil, v njem se peljati: ognil se boš nezgodi.
Avtomobil, videti ga: pomembne novice boš izvedel.
Beg, na njem biti: smrtni nevarnosti boš ušel.
Beg, k njemu pomagati: z dobroto žanješ le nehvaležnost.
Cerkev, v njo iti ali v njej biti: v hudih časih boš dobil 
tolažbo.
Cerkev, podrto videti: bliža se nesreča.
Čarovnica, videti jo: v nesrečne razmere boš zabredel.
Dragocenosti,videti ali imeti: darilo boš prejel.
Dragocenosti, kupiti, varuj se velike izgube.
Eksplozijo slišati: strah boš doživel; nevarnost.
Fotografija, videti jo: veliko veselje.
Gledališče, v njem biti: veselo življenje. 
Hodnik, po njem hoditi: prepir in neprijetnosti.
Hodnik, videti ozkega in temnega: smrt.
Indijanec: prestrašil se boš.
Jadra videti: kaže daljne potovanje.
Keglji, če padejo: izguba pri kupčiji.
Ljubiti: prilizovalci te bodo goljufali.
Morilec, če ga vidiš: svoje življenje boš tvegal.
Neumen biti: odlikovanje, priznanje.
Obdarovati koga; dobri dohodki.
Poljub dobiti: čast in spoštovanje.
Poljub dati lepi samski osebi: zanesi se na prijatelja.
Risati: prave prijatelje boš našel.
Risati samega sebe: dolgo življenje.
Star biti: kaže prostost, trdno znanje.
Školjka: darila ali pa slabe novice.
Tat, če krade: varnost in sreča.
Tat, če si sam: dobiček boš imel.
Ubiti koga: kaže kes in slabo vest.
Vrtiljak: lahkomiselnost.
Zabava: za lepimi dnevi pridejo slabi; čast.
Ženin: srečna prihodnost.

Petja Kos 
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KAKO DELAMO 
REMIX

Za mixanje glasbe potrebu-
jemo program, ki si ga 
downloadamo ali kupimo. 
Predstavil vam bom nekaj 
brezplačnih programov, ki 
jih lahko poiščete na spletu.

VIRTUAL DJ
Virtual DJ je med najboljšimi, 
saj je vsestranski in 
najboljši za dodajanje nove 
skladbe in za prehode med 
skladbami.

Na http://youtube.com/
watch?v=OI9xU96PvI8 lah-
ko poslušate mix, ki sem ga 
naredil s tem programom.

Dss DJ
Dober  je za dodajanje 
učinkov.

S takšnim programom 
dobimo remix, ki ga la-
hko poslušate na http://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=X5Rti2wOObM

mixxxx
s tem program delamo lah-
ko električne mixe, kot je na 
http://www.youtube.com/
watch?v=1X9vJBe-Agk
Pri remixih je zelo pomemb-
no, da uporabljamo pre-
hode, kot sta break in back-
spin. Potem dodamo drugo 
glasbo in to ponavljamo, 
dokler nismo zadovoljni. Pri 
mixanju moramo biti po-
zorni, da so mixi dolgi vsaj 
3 minute,  ker sicer niso za-
nimivi. Pri mixanju moramo 
biti pozorni na zvrst glasbe, 
ki jo mixamo,  ker se pri 
različnih zvrsteh glasba  
ne bo ujemala in postane 
čudna.

Naj DJ-ji
V svetu in pri nas je veliko 
DJ-jev. Med najbolj znane 
sodijo:
David Guetta
http://www.youtube.com/
watch?v=hWjrMTWXH28
Swizz Beatz
http://www.youtube.com/
watch?v=A3fjGvRX5cg
Deadmau5
http://www.youtube.com/
watch?v=QV8eiSA4vqc

Benjamin Kudič
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PRAZNIČNI
RECEPTI

MEDENJAKI
 
Sestavine:
• 1 kg moke
• 250 g rjavega sladkorja
• 250 g medu
• 250 g masla
• 6 jajc
• 1 pecilni prašek
• cimet
• kardamom
• mleti klinčki
• muškatni orešček
• ingver v prahu
preliv:
• bela glazura

Predpriprava
Med po potrebi nekoliko 
segrejemo, da postane 
tekoč, nato pa ga odstavimo 
in ohladimo do mlačnega.
Pekač obložimo s peki 
papirjem.

Priprava
V kotličku penasto umešamo 
zmehčano maslo, rjavi 
sladkor in rumenjake. Prili-
jemo tekoči med, dodamo 
moko s pecilnim praškom 
in začimbno mešanico po 

okusu; gl. opombe. Dobro 
premešamo.
Pečico segrejemo na 175 
°C.
Beljake stepemo v čvrst 
sneg, ki ga vmešamo v 
medeno zmes. Vse skupaj 
ugnetemo v testo, ki ga 
razvaljamo približno 5 mili-
metrov debelo; gl. različice. 
Nato s poljubnimi modelčki 
izrežemo kekse različnih 
oblik, ki jih zložimo na prip-
ravljen pekač.
Pripravimo belo glazuro, s 
katero premažemo meden-
jake. Pekač za 10 do 15 
minut potisnemo v segreto 
pečico.

BOŽIČNI KOLAČ
 
Sestavine:
10 dag masla ali margarine
4 jajca
2 žlici ruma
10 dag sladkorja
7 dag grobo nasekljanih 
orehov
6 dag kandirane 
pomarančne in limonine 
lupine
7 dag rozin
cimet po okusu
12 dag moke
1/2 pecilnega praška
 

Priprava
Iz beljakov stepemo trd sneg 
- proti koncu mešanja mu 
dodamo 3 žlice sladkorja.

Z mešalnikom penasto 
zmešamo maslo ali marga-
rino. Dodamo rumenjake in 
preostali sladkor in še kako 
minuto mešamo. Dodamo 
sesekljane orehe, rozine in 
na drobno narezane kan-
dirane pomarančne in li-
monine lupine. Te dodatke 
vmešamo ročno z metlico. 
Po zmesi razporedimo 1/3 
snega, ki ga potresemo s 
1/3 moke, pomešane s pe-
cilnim praškom in cimetom. 
Sneg z moko previdno z 
metlico vmešamo v prej pri-
pravljeno zmes. Postopek 
še dvakrat ponovimo s pre-
ostalim snegom in moko.
Pekač za srnin hrbet namas-
timo in potresemo z moko. 
Testo damo v pekač in ga 
pečemo pri 190 stopinjah 
20 - 25 minut (preverimo z 
zobotrebcem). Ko je pečen, 
ga posujemo s sladkor-
jem v prahu ali oblijemo s 
čokoladnim oblivom.

Daša Turšič
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OVEN (21. marec-19. april)

Značilnosti: tekmovalnost, iskrenost
Element: ogenj
Planet: Mars
Barva: rdeča
Dišava: sivka
Ujemanje: lev, strelec
Poklic: policija, mediji

DVOJČEK (21. maj- 20. junij)

Značilnosti: komunikativnost, 
radovednost
Element: zrak
Planet: Merkur
Barva: rumena
Dišava: akacija
Ujemanje: tehtnica, 
vodnar
Poklic: tehnika, 
šolstvo

LEV (23. julij-22. avgust)

Značilnosti: samozavest, energija
Element: ogenj
Planet: Sonce
Barva: zlata
Dišava: pomaranča
Ujemanje: strelec, 
oven
Poklic: ples, 
medicina

TEHTNICA (23. september- 
23. oktober)

Značilnost: pravičnost, neodločnost
Element: zrak
Planet: Venera
Barva: temno modra
Dišava: sporiš
Ujemanje: dvojčka, 
vodnar
Poklic: glasba, 
oblikovanje

STRELEC (23. november- 
21. december)

Značilnosti: optimizem, neodvisnost
Element: ogenj
Planet: Jupiter
Barva: rdeča
Dišava: lotosov cvet
Ujemanje: oven, lev
Poklic: šport, 
odvetništvo

VODNAR (20. januar-19. 
februar)

Značilnosti: ustvarjalnost, upornost
Element: zrak
Planet: Uran
Barva: modra
Dišava: aloe vera
Ujemanje: dvojčka, 
tehtnica
Poklic: znanost, 
umetnost

ŠOLSKI
HOROSKOP
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BIK (20. april- 20. maj)

Značilnosti: trmoglavost, zvestoba
Element: zemlja
Planet: Venera
Barva: zelena
Dišava: meta
Ujemanje: devica, 
kozorog
Poklic: moda, 
govorništvo

RAK (21. junij-22. julij)

Značilnosti: občutljivost, 
zanesljivost
Element: voda
Planet: Luna
Barva: bela
Dišava: vijolica
Ujemanje: škorpijon, 
riba
Poklic: trgovina, 
bankirstvo

DEVICA (23. avgust- 22. 
september)

Značilnosti: izbirčnost, urejenost
Element: zemlja
Planet: Merkur
Barva: svetlo modra
Dišava: akacija
Ujemanje: bik, kozorog
Poklic: veterinarstvo, 
znanost

ŠKORPIJON (24. oktober – 
22. november)

Značilnost: samostojnost, 
skrivnostnost
Element: voda
Planet: Pluton
Barva: črna
Dišava: cimet
Ujemanje: ribi, rak
Poklic: odvetništvo, 
policija

KOZOROG (22. december – 
19. januar)

Značilnosti: odgovornost, 
nepopustljivost
Element: zemlja
Planet: Saturn
Barva: antracit
Dišava: jasmin
Ujemanje: bik, devica
Poklic: gradbeništvo, 
bančništvo

RIBI (20. februar – 20. 
marec)

Značilnosti: domišljija, dobrodelnost
Element: voda
Planet: Neptun
Barva: vijolična
Dišava: šmarnica
Ujemanje: škorpijon, 
rak
Poklic: novinarstvo, 
medicina
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ZABAVNI
KOTIČEK

Med poukom glasbene vzgoje vpraša 
učitelj Janezka: »Zakaj so nekatere tipke 
na orglah črne, druge pa bele?« Janezek 
odgovori: »Bele so za poroko, črne pa za 
pogreb.«

Učiteljica vpraša učenca, koliko je viso-
ka šola? On ji odgovori, da dva metra. 
Učiteljica ga vpraša, zakaj ravno tol-
iko? Učenec odgovori: »Ker jo imam čez 
glavo.«

Učiteljica vpraša: »Janezek, kje teče ru-
mena reka?« Janezek ji odgovori: »Pod 
mojo mizo.«

Učiteljica pri matematiki kriči na učence: 
»Že celo šolsko leto vam govorim,da 
manjša in večja polovica ne obstajata in 
to samo zato, ker večja polovica razreda 
tega ne razume.«

»Videti si zelo živčen,« reče učitelj 
učencu, ko ga sprašuje. »Te je strah mo-
jih vprašanj?«
»Ne, strah me je mojih odgovorov,« od-
govori učenec.«

V šoli pozvoni telefon.
Glas: »Danes pa našega Janezka ne bo v 
šolo.«
Učiteljica: »Kdo pa kliče?«
»Moj oče,« se oglasi glas iz telefona.

Mihec se je vrnil iz šole in povedal očetu:
»Razredničarka mi je rekla, da sem bre-
zupen primer in da bom razred lahko 
izdelal samo v enem primeru.«
» V katerem?«, ga je vprašal oče.
»Če bodo na jablani rasle slive,« je od-
govoril Mihec.

Neja Selman

HASHIWOKAKERO

Cilj igre Hashiwohakero je povezati vse otoke z 
mostovi. Mostovi se ne smejo prekrivati.

Številka v otoku pomeni število mostov, ki so 
nanj priključeni. Otok s številko 3 ima tako 3 
mostove. Otoke lahko povezujete z enim ali 
dvema mostovoma.


