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KDO SMO 

 

 

PETJA TRČEK, 5. A 

 

 

 

Sem Petja, stara sem 11 let. Rada pišem knjige  in pesmi. Rada ustvarjam. Imam veliko živali. 

 

 

JULIJA ILOVAR, 5. A 

 

 

 

Sem Julija. Rada rišem, ustvarjam in obožujem matematiko. 

 

 

ŽIVA ŽITKO, 5. A  

 

 

 

Sem Živa, rada rišem. Moji najboljši prijateljici sta Zoja in Petja. 

 

 

 

ZOJA ČEBELA, 5. A   

 

 

Sem Zoja, stara sem 10 let. Rada plešem in pišem pesmi. 



 

 

FILIP MIKOLIČ MIKLAVČIČ, 6. B   

 

 

 

Sem Filip, rad igram nogomet. Igram klarinet in videoigre. 

 

 

 

JAKA VIDMAR, 5. B  

 

 

Sem Jaka, rad igram videoigre in x-box. Moj najljubši šport je floorball. Rad rišem zmaje. Moj najljubši-

predmet je matematika. 

 

 

 

AHAC PETRIČ, 5. B 

 

 

 

Sem Ahac, star sem 10 let. Imam veliko prijateljev. Moj najljubši predmet je naravoslovje. Rad imam 

floorball, judo in znanost. Moj najljubši film je Star Wars. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANŽE RAVNIHAR,  4. B 

 

 

 

 

 

Sem Anže, rad delam v  gozdu. Sem tudi gasilec. 

 

 

 

 

 

VALENTINA ČEJVANOVIČ,  

4. A 

 

 

 

Sem Valentina, rada imam živali. Želim si postati veterinarka.  

 

 

 

 

 



 

 

BOR ZORIČ,  4. B 

 

 

 

 

 

Sem Bor, rad bi postal biolog. Rad igram nogomet. Treniram karate in trenutno imam oranžen pas. Rad 

berem. 

 

 

 

 

 

BLAŽ VIDMAR,  4. B 

 

 

 

Sem Blaž in sem gasilec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POGOVARJAMO SE 

         Intervju pripravili: Živa Žitko 5. a, Eva Osredkar, 4. a 

 

MARKO ŽITKO, hišnik 

Kaj najraje počnete v prostem času?  

Gledam nogomet in kolesarim. 

Kateri šport imate najraje? 

Nogomet. Navijam za FCB (Barcelona). 

Katere jedi so vam najljubše? 

Štruklji, cmoki in čevapčiči. 

Koliko je vaša številka noge? 

46. 

Katera je vaša najljubša barva? 

Rdeča. 

Katera je vaša najljubša sladkarija? 

Čokolada. 

 

 

 

 

 

   Ilustrirala: Živa Žitko, 5. a 



      Intervju pripravili: Bor Zorič, Anže Ravnihar, Blaž Vidmar, 4. b 

 

IZTOK KUK, laborant, učitelj v VV  

Ali radi igrate yu-gi-oh karte?  Katera je vaša najljubša karta? Ali ste dober igralec? 

Zelo rad. Najljubše karte nimam, vendar so mi všeč čarovniki in zmaji. Menim, da sem. Dober igralec. 

Kaj počnete v prostem času? 

Rad se sprehajam, igram LOL, yu-gi oh karte, kolesarim. 

Ali radi poslušate glasbo?   

Rad, še posebej v avtu.  

Katera je vaša najljubša glasbena skupina? 

Všeč sta mi ABBA in Novi fosili. 

Katera je vaša najljubša žival? Zakaj? 

Pes, pasme haski. Ker so zelo zvesti gospodarju. 

Ali imate doma kakšno žival? 

Da, imam. Mačka in papigo. 

Katera je vaša najljubša jed? 

Pizza, ki je mešanica okusov. 

Ali ste že kdaj videli divjo žival in katero? 

Zelo veliko le-teh. Videl sem risa, volka, jelena, medveda, rakuna, dihurja, veverico … 

Kateri šport je vaš najljubši? 

Ples. 



Ali ste  kdaj plesali? 

Da, ples sem treniral 3 leta. 

Ali kdaj navijate za slovenske športnike? 

Da.  

Ali ste sami kdaj trenirali kak šport? 

Da, dve leti karate, eno leto pa kung-fu. 

 

 

  Ilustriral: Jaka Vidmar, 5. b 





PISMA BOŽIČKU 

            Napisali:«Časopisarji« 

DRAGI BOŽIČEK! 

Želim si, da bi dobil telefon in boljši svet za vse, za družino pa veliko sreče. 

Letos si želim drona. 

Ker sem se letos zelo trudila biti pridna, te lepo prosim za video kamero 

(za moj računalnik), nekaj malih sprememb za šolo (namesto knjižnice bi 

bila igralnica, namesto velike telovadnice pa bazen s tobogani). Želim si, 

da bi vsi živeli v miru in da bi bilo na svetu dovolj stvari za vse. 

Želim si nov telefon, zdravje. Da bi bili vse dneve prosti, razen v soboto in 

nedeljo. 

Da šola ne bi bila tako težka, da bi bili vsi prijatelji. In da ne bi bilo prepirov 

in vojn. 

Da bi se vrnil naš kuža. 

 



LITERARNI KOTIČEK 
          Napisal in ilustriral: Bor Zorič, 4. b 

Morda tudi vlaki 

 

Morda tudi vlaki so v sorodu z oblaki,  

ki jim šepetajo, kako in kam naj vozijo  

in oni šepetajo nazaj hvala in zakaj? 

 

Morda tudi psički s strički raziskujejo svet 

in jih prosijo za nasvet. 

 

Morda tudi  muce jedle bi štruce 

in njihove mačje tete so za nasvete,  

kako se učiti od mame in strička, ki lovita ptička.   

 

Ptiček zbeži in mama ga ne ulovi.  

Vsa nesrečna in lačna pride nazaj in jim pove,  

kako in zakaj je brez hrane prišla nazaj. 

In veste zakaj? 

Ker striček ni lovil, saj je mačjo bolezen dobil. 

 



PISAN VEČER 
                                                                                                                               Napisala: Petja Trček, 5. a 

 Luči so prižgale se nocoj, 
  v temi ni noči, vse je svetlo, vse je svetlo. 
  Poseben večer je nocoj. 
  Vse je belo, vse je belo. 
  
  Potica na mizi zadiši, 
  ljudje k mizi hite. 
                                                 
  Stari in mladi na ceste se podajo, po snegu vse diši. 
  To je pisan večer  pod zvezdami, pod zvezdami. 
  
  Jelke so postavljene, 
 šole vse opravljene, 
 
  starejši pojejo in mlajši plešejo, 
  Začetek novega napovedo. 
  
                                                 NOVO LETO TUKAJ JE. 
  
                                                                                                              

  

                      ŽELJE                                                                           

                                                                                                                               Napisala: Petja Trček, 5. a 
 

 Otroci po papirju rišejo, 

  piškote in mleko nastavljajo. 

  Smreke krasijo in se zraven veselijo. 

 

  Ko zjutraj na praznični dan se zbudijo, 

  si sladkarij in igrač močno zaželijo. 

  Medtem ko spijo, dobri možje jih lepo obdarijo. 

 

 

 Ilustrirala: Živa Žitko, 5. a 





I AM GONA BE 

      Napisala in ilustrirala : Petja Trček, 5. a 

There' s two directions for every one in their lives. There's a good and there's the  awful  

one. And I chose the good side because that is what I really want. 

Ref: 

I'm gona be the one who still, walk with this sun. I am the girl who is smiling to the hole 

world. And I will stay the girl I am today. 

When I look in the rainbow at the sky I know there is more I could be. 

Ref: 

I'm gona be the one who still walk with this sun. I am the girl who is smiling to the hole 

world. And I will stay the girl I am today. 

 



PODAJMO SI ROKE 

           Napisal: Žan Vrabec, 9. b 

Zdaj si roke podajmo,  

pomagajmo si, med seboj se  

Spoštujmo, ker enaki smo vsi, prav vsi. 

Ne bit sebičen in pomagaj vsem ljudem,  

ker to je pravi čar, to iz srca ti lah povem. 

Če dober si do mene, pol tud dober bom do tebe. 

Pokaži spoštovanje in ne misli sam na sebe. 

Skupaj mormo  stati, ker le skupaj smo močnejši. 

Zun se čim več družit in le tak bomo srečnejši,  

tu so slabi dnevi in ni dober, če smo sami,  

lepo je imet nekoga, ki ti zmer stoji ob strani. 

Ne delaš si sramote, če izkazuješ spoštovanje,  

nekomu lah pomagaš, ki se trud za svoje sanje. 

Med seboj se kritiziramo, en drek mamo od tega,  

včasih se uprašam, kdo zares je kolega. 

Če skupaj bi držali, pol bi bolje se imeli. 

Ne bi se grdo gledal, ampak bolj bi bli veseli. 

Če trudiš se za nekaj, ne glej na hinavski smeh,  

ampak nikol se ne predat, ker sanjati ni greh!! 

Zdaj si roke podajmo,  

pomagajmo si med seboj , se  

Spoštujmo, ker enaki smo vsi, prav vsi. 

Ni važno, kok maš dnarja, 

in iz katere si države,  

je pa važno,kolk si dober in da maš prijatle prave, 

da opaziš sočloveka, ko gre mu  vse okej. 

 



Velik se da pomagat, ti sam mal okol poglej. 

Brezdomcu se ne smejat, ko v žepu nima dnara. 

Tudi on je samo človek, mogoče kriva je država. 

Ne obsojat človeka po oblekah al postavi . 

Glavno je, da skup stojimo in da se mamo čim bolj radi. 

Izkoristimo življenje, dokler smo še rosno mladi,  

in ne pluvaj čez človeka, ne ubijaj in ne kradi. 

Govoriš laži o njem, a od njega veš samo ime. 

Lej ga, nisi jasnoviden, da ti to že vse pove.  

Ne govor za hrbtom, ampak raj povej v obraz. 

Preveč se ne sekirat, lej, js sm živ dokaz. 

Kdor drugemu jamo koplje, sam na koncu vanjo pade.  

Spoštovanja se ne kupi, spoštovanja se ne krade. 





MAVRICA  
Mavrica je vseh barv.  

Barv sreče in veselja pa tudi 

barv žalosti in jeze. 

 

Mavrica nastane, ko se oblaki  

zjočejo in sonce nasmeji. 

Vsakič ljudem srečo priskrbi. 

 

Mavrica ima barve za vsakogar. 

Ko se slabo počutiš, ima zate žalostne 

barve in ko si vesel, srečne barve. 

 

Ko mavrica se poslovi, vsem žalost 

priskrbi. A kmalu se spet pojavi 

in vse pozdravi. 

                                     Pripravile:  Zoja Čebela,  Živa Žitko, Julija Ilovar, 5. a 



Pripravile: Julija Ilovar, Zoja Čebela, Živa Žitko, 5. a 

NORA POT  V  VESOLJE 
ŽE ZELO DOLGO ČASA SEM SI ŽELELA ODITI V 

VESOLJE. NEKEGA DNE SEM SE ZBUDILA IN PRED 

MOJIMI OČMI ZAGLEDALA ČUDO. BILO JE VESOL-

JE, AMPAK NI BILO NORMALNO. NAMESTO MLE-

ČNE CESTE SO PO ZRAKU LETELE KRAVE.  

 
MUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU PRIHAJALE 

SO S PLANETA UKALUKAMUKAPUKA.

 



  



PRIJATELJSTVO

 

Prijateljstvo je polno veselja 

in sreče. A včasih tudi opeče. 

Ko se to zgodi, zelo boli. 

 

Ko s prijateljem si skregan, se 

ves svet pred tabo podira. Je 

kot velika sekira, ki vaju je razsekala 

na pol. 

 

Ko spet sta prijatelja, se ves svet 

nazaj postavi, kot lepilo te sestavi. 

 

Prijatelju moraš pomagati in 

se z njim smejati.  

                                    Pripravile:  Zoja Čebela,  Živa Žitko, Julija Ilovar, 5. a 



    Ilustrirala: Julija Ilovar, 5. a 



     Pripravili: Zoja Čebela, Živa Žitko, 5. a 



PREDSTAVITEV INTERESNE DEJAVNOSTI-GLEDALIŠKI KROŽEK 

  Intervju pripravila: Petja Trček, 5. a 

Ime skupine: BOROVNIČKE 

Na vprašanja so odgovarjale: Blatnik Tija, 5. B; Stojanovič Taja, 5. A, Skelo Trobec Tanja, 5. A, 

Andrea Tomšič, 5. A 

Zakaj ste se odločile za igranje? Koliko časa že obiskujete gledališki krožek? 

Andrea:  Gledališki krožek obiskujem tretje šolsko leto. Zanj sem se odločila, ker rada nastopam, 

želim si postati igralka. 

Taja: Gledališki krožek obiskujem  eno leto. Hodila sem že lansko leto in ker mi je bilo všeč  

nadaljujem. Krožek se mi zdi zelo zanimiv. 

Tanja: Gledališki krožek obiskujem drugo leto. Rada nastopam. Tudi jaz si želim postati igralka. 

Tija: Gledališki obiskujem eno leto. Zelo rada nastopam. 

Kako se spopadete s tremo pred nastopi? 

Andrea:  Poskušam se vživeti v igro, predvsem se osredotočim na svojo vlogo. 

Taja: Ne gledam publike, ker bi se drugače začela smejati. Poskušam se osredotočiti na vlogo. 

Tanja: Tako, da sem pozorna na igro. 

Tija: Poskušam pozabiti, da me gledajo. Če predolgo čakam na svoj del igre, se začnem smejati. 

Kako se znajdeš, če pozabiš tekst? 

Andrea:  Poskušam se znajti in se uskladiti z ostalimi igralkami. 

Taja: Če bi pozabila teksT, bi začela kar nekaj govoriti, seveda smiselnega glede na tekst. 

Tanja: Izmislim si kaj svojega. Pri tem si pomagamo tako, da morda katera druga pove tvoj tekst. 

Tija: Poskušam si kaj izmisliti, saj poznam zgodbo in ni težko. 

Kako ste dobile vlogo, ki jo igrate? 

Andrea:  Igram prvo grdo sestro. Ta vloga se mi je zdela zanimiva. Zato sem si jo želela igrati. 

Taja: Jaz igram Pepelko. Ta vloga mi je bila všeč že od vsega začetka, zato sem napisala, da bi želela 

igrati ravno to vlogo. Tudi ostale so se s tem strinjale. Tako sem »postala« Pepelka. 

Tanja: Igram drugo grdo sestro. Ta vloga mi je bila všeč pa tudi lahka se mi je zdela. 



Tija: Jaz igram učenko. Želela sem si čim manj teksta, zato sem si to vlogo zaželela. Sem pa cel čas na 

odru, povem pa dve povedi. 

Koliko časa vadite? 

Za igro smo vadile od oktobra. Dobivale smo se enkrat tedensko za eno šolsko uro. Pred nastopi pa smo 

imeli več vaj. Tako da smo vadili tudi eno soboto. 

Kako vadite tekst? 

Vsi skupaj gremo skozi celotno besedilo. Potem se vsaka zase svoj tekst nauči doma. Kasneje tekst vadi-

mo na odru. 

Koliko vas igra v tej predstavi? 

Skupaj nas je 14 deklet. 

Kako ste prišle do kostumov? 

Nekaj je narejeno doma, nekaj kupljeno. 

Zakaj je dobro obiskovati gledališki krožek? 

Ker pomaga pri samozavesti in lahko razkriješ svoj talent. Priporočamo, da se gledališkega udeležijo tudi 

fantje. 



V petek, 25. 5. 2017, smo Borovničke odšle v Ljubljano na Mednarodni festival »Igraj se z mano«. Z 

vlakom smo se peljale do Tivolija, nato pa smo pot do Kongresnega trga nadaljevale peš. Tja nam je 

hišnik pripeljal stvari, ki smo jih potrebovale za predstavo. Ogledale smo si oder, na katerem smo 

nato nastopale. Pred našo predstavo je bila na vrsti druga skupina. Ko so končali, smo se hitro prip-

ravile na naš nastop. Takrat sta nam učiteljici povedali, da bomo lahko uporabljale mikrofone, ki si 

jih namestimo na glavo. Bile smo navdušene, saj jih še nikoli nismo uporabljale. Nastop se je odvijal 

odlično, le mikrofoni so nam nekajkrat malo ponagajali. Po končani predstavi smo odšle na različne 

stojnice, kjer so se odvijale delavnice. Dobile smo kartice, na katerih smo zbirale znake. Če si zbral 

šest znakov, si dobil zastonj palačinko. Nekaterim to žal ni uspelo. Po delavnicah smo odšle na zas-

lužen velik kos pice. Bil je ogromen in zelo okusen. Pred odhodom domov smo odšle še na slado-

led. Po tem smo se odločile, da se bomo na hitro ustavile v parku Tivoli na igralih. Še posebej všeč 

nam je bil vrtiljak. Tako se je končal naš gledališki dan. V Borovnico smo se vrnile utrujene, a pono-

sne nase. 

            Daša Petrič, 6. a 





MALO ZA ZABAVO 

           Vir: www.naj-vici.com 

ČUDEN FOLK 

Umrl je direktor umobolnice.  

Pa so tudi norci sklenili, da pošljejo 

dva delegata na pogreb. 

Ko sta se vrnila, so ju vprašali, kako je bilo. 

“Oh, čuden folk je bil tam. Imeli so tako prima muz’ko, pa samo midva sva plesala.” 

 

 

KRIŽANKA 

        Pripravila: Anže Ravnihar in Blaž Vidmar, 4. b 

 

1. Kmetje ga uporabljajo za oranje. 

2. S katero živaljo so kmetje včasih orali? 

3. Katera znamka traktorja se začne na črko U? 

               

1.  

2.  

3.  



   Ilustrirala: Ajda Škoda, 4. b 



       Pripravila: Jaka Vidmar in Ahac Petrič, 5. b 

KRIŽANKA: MARVEL HEROJI 

 

1. KOGA  JE PIČIL PAJEK? 

2. NAJMOČNEJŠI SUPER HEROJ 

3. NESMRTNI MORILEC 

4. BOŽANSKI  SIN 

5. MOJSTER LOKA 

6. STARKOVA STVARITEV 

7. ŠEF MAŠČEVALCEV 

8. VELIK KOT ČLOVEK MAJHEN KOT 

MRAVLJA 

9. TRGOVEC    S SMRTJO 

 

 



1. 

 
 

2.  

 
 

3.  

 
 

4.  

 
 

5.  

 
 

6.  

 
 

7.  

 
 

8.  

 
 

9.  

 
 

10.  

 
 

                  

        

                            

                

        

              

            

                

            

              



            Pripravil: Anže Ravnihar, 4. b 

 

POIŠČI BESEDE: TRAKTOR, TELESKOPAR, TRAM, GNOJ, ZETOR, 

 

L P Z I M A L M P N T 

I T E L E S K O P A R 

S I H N T R A K L S A 

A Č B T R A K T O R M 

C K N Z E L I S T I N 

V I G N O J K E J O Z 

E A P O M L A D E R I 

T Z E T O R J A N A J 

VPRAŠANJA 

1. KAJ VLEČE VOL? 

2. KATERO IME TRAKTORJA SE ZAČNE NA ČRKO S? 

3. KAJ LAHKO UPORABIMO ZA RAHLJANJE ZEMLJE? 

4. KAKO SE SLOVENSKO REČE SCHNITZEL? 



          Pripravila: Valentina Čejvnović, 4. a 

V razpredelnici poišči naslednje besede: pes, krava, kokoš, oven, 

riba. 

Besede lahko poiščeš vodoravno, navpično ali diagonalno. 

 

k š o h č f k d j 

r z k b o v e n j 

a t b p e s f j š 

v m č a s b m r k 

a t o c o v r o r 

u k g u v f k a i 

a e z m a o f o b 

k k o n š d z u a 



            Pripravil: Bor Zorič, 4. b 

VPRAŠANJE  

1. Profesor Wulf je?  

2. Spremeni se v žival. 

3. Spremeni se v tisto, č esar te je najbolj strah. 

4. Priimek Harryjevega botra. Sirius … 

5. Vsrka veselje ... 

6. Oskrbnik in ključ ar Bradavič arke. Rulaus … 

7. Harryjeva mati. 

8. Tisti, ki ga ne smemo imenovati, ali Saj Veš Kdo. 

 

REŠITVE 

1. Volkodlak 

2. Mag 

3. Bavkar 

4. Black 

5. Morakvar 

6. Hagrid 

7. Lily. 

8. Mark Neelstin 



               Pujsek Gizmo 
        Pripravili: Petja Trček, Živa Žitko, 5. a 

 

Gizmo je bil prikupen . 

 

Nekega dne je Gizmo sedel pred   

 

svojim  in si  

 

mislil: 



bi bil   

 

In nato 

  



In želja se mu je uresničila …

 
 

     THE END 



SIROVNI SVEDRČKI 

        Recept prispevala: Julija Ilovar, 5. a 

Sestavine: 

1 zavitek zmrznjenega listnatega testa (300 g) 

100 g naribane zrele gaude 

grobo zmlet poper 

1 rumenjak za mazanje 

kumina za potresanje 

Priprava:  

Kosa zamrznjenega testa odtajamo, s čopičem namažemo z vodo ter položimo enega na 

drugega. Na pomokani deski razvaljamo na kvadrat 40x40 cm. Na polovico plošče potrese-

mo sir in popopravmo. Drugo polovico preganemo čez in nekajkrat povaljamo z valjarjem. 

Namažemo z rumenjakom in potresemo s kumino.  

S koleščkom zrežemo na 2 cm široke trakove in zavijemo v spiralo. Položimo na pekač, ki 

smo ga predhodno splaknili pod vodo. Postavimo na hladno. 

Pečico segrejemo na 220 stopinj C in pečemo približno 12 minut. 

Dober tek :) 

 

 

 



PREPROSTI KEKSI 

            Recept prispevala: Eva Osredkar, 4. a 

Sestavine: 

1/2 kg moke 

1 pecilni prašek 

1 vanilin sladkor 

2 jajci 

2 žlici sladke smetane 

250 g masla 

ščepec soli 

Priprava: 

Vse sestavine skupaj zgnetemo v testo. Razvaljamo ga na pomokani površini in z modelčki 

izrežemo piškote. Pečemo pri 180 stopinjah C približno 8 minut (do zlato rumene barve). 

 



PASJI SMRČKI 

          Recept prispevala: Živa Žitko, 5. a 

Sestavine: 

½ jogurtovega lončka olja 

1,5 jogurtovega lončka moke 

1,5 jogurtovega lončka sladkorja 

¾ jogurtovega lončka mleka 

1 pecilni prašek 

4 jajca 

8-12 žlic kakava ali mlete čokolade 

NAMOČIM Z: 

1,5 dl mleka 

rum (po želji) 

PRELIV: 

čokolada, maslo, kokos 

Priprava: 

Vse sestavine zmešaš skupaj in pečeš v pekaču (20X32) na 180 stopinj C, približno 20-30 minut. Ko se 

nekoliko ohladi, prelijemo s toplo mešanico mleka in ruma. Kasneje še s stopljeno čokolado. Potresemo 

s kokosovo moko. Ohlajeno narežemo na kocke. 

 

 



Jogurtovo pecivo- višnjevo 

           Recept prispeval: Jaka Vidmar, 5. a  

Sestavine: 

1 jogurtov lonček sladkorja 

2 jogurtova lončka moke 

1 pecilni prašek 

1 vanilin sladkor 

1 navaden jogurt 

½ lončka olja 

1 kozarec vloženih višenj 

Priprava: 

Jajca stepemo s sladkorjem, dodamo jogurt in mleko s pecilnim praškom. Dodamo vanilin sladkor in 

olje. Vse skupaj premešamo. 



NOGOMET 

        Oglas pripravil: Dejan Jelić, 6. b 

Ali bi radi trenirali nogomet? 

Pridite v ŠD Borovnica, kjer imamo najboljše trenerje in 

priprave. 

Kdaj in kje? 

Športni park Dol. 

Zimski čas: šolska telovadnica 

Vpišejo se lahko kandidati letnik rojstva od 2005-2010. 

Cena: 15 evrov mesečno. 

Prvi mesec brezplačno. 

Za več informacij pokličite na telefonski številki: 

041 585 045 (Miro Jelič) 

 

 



Iphone 7 

Cena: 1164,99 € 

Sistem: IOS 

Ločljivost zadnje kamere: 12 

Ločljivost sprednje kamere: 7 

Ločljivost zaslona: 1334×750 

Odporen na vodo in prah: Da 

*RAM: 3GB 

GPS: Da 

Radio: Ne 

 

 

 

 

 

 

 

*Hitrost delovanja 

 
 

           Pripravil: Filip Mikolič Miklavčič, 6. b 



Iskalnik: Savari 

Barve: jet črna,črna,srebrna,zlata,rožnato zlata 

Kamere: video,fotografie 

Velikost: 4.7 Inches* 

 Teža: 138 g 

 
iPhone 7 dramatično izboljša najpomembnejše elemente uporabniške izkušnje, 
ki jo nudi iPhone. 
Predstavlja novo, izredno napredno kamero, najboljšo zmogljivost in najdaljšo 
avtonomijo baterije do sedaj. Ima izjemne stereo zvočnike ter naajsvetlejši in 
najbolj barvit ekran. Odporen je  na vodo in prah.  

 
Ocena: 4/5 zvezdic 
 
Komentarji: 
Dober mobitel, hiter in lahek za uporabo. 
Najboljši mobitel na svetu. 
Dober telefon, še boljši od prejšnjega. 
 
*12 cm 

 



           Pripravil: Filip Mikolič Miklavčič, 6. b 

Hello Neighbor 

 

Hello Neighbor je grozljiva igra, v kateri se poskušaš vtihotapiti v sosedovo hišo. Sosed 

zbira vse podatke o načinu igranja (npr. vsakič prideš skozi zadnja vrata, v 2. igri je tam 

past), odločitvah, gibanju itd. Ob analizah naredi protiukrepe (npr. pasti, kamere ...) in 

edinstvene taktike. Večkrat, ko igraš, bolj je sosed izkušen. 

O sosedu: 

Sosed bo pohajkoval po hiši in delal normalna hišna opravila (spanje,hranjenje, kopan-

je ...). On bo nosil pasti (kamere, medvedje pasti ter druge gospodinjske predmete), da 

vam bo zablokiral pot v svojo hišo. Ko bo v bližini, se bo ekran potemnil in začel drama-

tično tresti.  

O hiši:   

Cilj te igre je da pridete v sosedovo hišo in ugotovite, kakšne skrivnosti skriva v kleti. 

Hiša, v kateri živi sosed, je samo čez cesto. Hiša ima malo pohištva s katerimi lahko 

dobite prednost (moteče stvari, ki ovirajo soseda). 

 



Če vas sosed ujame in vrže na cesto, bo začel bolje braniti hišo. Blokiral bo vra-

ta s stoli, dal kamere, medvedje pasti ali pa celo zazidal okna. Najhuje je, da 

vsakič, ko igrate, bolje je pripravljen. 

O tebi (igralcu) : 

Si na novo priseljen sosed, čigar sosed je zelo skrivnosten. Radovednost in mož-

gani ti pomagajo priti v sosedovo klet. 

O Sosedovi kleti : 

Ko vam uspe priti v sosedovo klet, boste našli stopnišče polno sveč. Ko pridete 

do dna, boste našli sobo s truplom, ki ga obdajajo sveče. Od tam bodo vodila 

vrata in ko boste šli skozi vrata, vas bo sosed našel in vas začel loviti. Morali 

boste skozi veliko ugank, ki vas bodo pripeljale v sobo s hodnikom in vrati, na 

katerih piše: '' Skrij se tukaj '' in posteljo. Lahko greste skozi vrata ali pod postel-

jo. Če greste skozi vrata vas bo našel, če pa greste pod posteljo, vas ne bo. V 

obeh primerih boste ujeti. 



Vir : http://helloneighbor.gamepedia.com/Hello_Neighbor_Wiki 





KATANA 

            Pripravil: Ahac Petrič, 5. b 

Predstavil vam bom katano. Zanjo sem izvedel, ko sem raziskoval samuraje. Izbral sem jo zato, ker je vanjo vloženo 

veliko truda. Je elegantna in smrtonosna. 

Je meč, ki izvira iz Japonske. Predstavljal je najpomembnejši del samurajeve opreme. Meči, izdelani po starodavnih 

postopkih, še danes predstavljajo pomemben del japonske kulturne dediščine. Japonska vlada pa izvaja strog nadzor 

nad kvaliteto in številom mečev, ki jih izdelujejo vrhunski mojstri. Na Japonskem je trenutno samo 5 mojstrov, ki ustre-

zajo visokim zahtevam za pravilno izdelavo katane. 

Katana ima rahlo ukrivljeno rezilo z rezalnim robom na zunanji strani loka. Rezilo mora biti elastično, da prenese direkt-

ne udarce, ne da bi se zlomilo. Imeti pa mora tudi dovolj trdo površino, da drži ostrino. Veliko pozornosti so namenili 

tudi izdelavi nožnice in držaja. Predvsem držaj je bil bogato okrašen. Motivi na držaju so bili razni cvetovi in živali. 

Obstaja več metod za izdelavo meča katana glede na kakovost. Od preprostih metod, ki imajo plast jekla in plast žele-

za, pa do rezil, ki imajo 4 milijone plasti. Preden mojster začne z delom, moli v skladišču. Verjamejo, da meč vsebuje 

tako dušo izdelovalca kot tudi dušo prihodnjega lastnika. Postopek izdelave je zelo dolg, poskušal ga bom opisati na 

kratek način. 

Prah železovega oksida se skupaj z ogljem tali v posebni peči 4 dni. Po tem času se železov oksid spremeni v jekli različ-

ne trdote. To jeklo posujemo s palminim prahom in ga prepogibajo s klinom in kladivom. Ta postopek večkrat ponovi, 

in sicer tolikokrat, da dobijo dolgo in tanko rezilo. Potem katano pošljejo drugemu mostrumu, ki ga izostri in zbrusi, da 

postane gladko kot ogledalo in se lahko v njem tudi vidiš. 

Katana mora biti tako ostra, da nanjo spustiš list in se ta preseka. 

Dolžina katane ni enotna. Veljalo pa je, da naj se, ko katano držimo spuščeno ob telesu, konica katane ne dotika tal. 

Prav zaradi dolžine samuraji v borbi niso uporabljali prave katane. Uporabili so njeno leseno imitacijo, ki se je imenova-

la boken. V boju so se izogibali stika katane z drugim mečem, zato so katano uporabljali samo, ko so zadali zadnji smr-

tonosni udarec. V primerjavi z evropskim nošenjem sabelj, ko so imeli rezilo obrnjeno navzdol, so samuraji katano nosi-

li z rezilom obrnjenim navzgor. Verjeli so, da so meč tako med bitko ne bo obrnil proti njim. Japonci so verjeli, da je 

meč samurajeva duša in je zato celotna veščina mečevanja vsebovala elemente budizma. 

Obstajajo različne verzije katan, ki se razlikujejo po obliki in dolžini rezila. Ukrivljena rezila so nosili samuraji, ki so elitni 

pripadniki japonskih bojevnikov. Ninje pa so nosili ravne in malo krajše verzije, ki so se imenovale ninje kan. Katana se 

glede na dolžina rezila deli na: 

VAKIZAŠI - dolg samurajski nož 

ŠIRASAJA - dolg samurajski meč, podoben palici 

TANTO - kratek samurajski nož 

TAČI - ceremonalni samurajski meč 

Skozi zgodovino so se v zvezi s katano pojavili različni miti. Tako za začetnika boja s katano Mijamota velja, da je z boji 

začel že pri 13. letih in je ves čas svojega vojskovanja ostal nepremagan. Po pripovedovanju se ni nikoli umival in česal, 

spal pa je na trdnih tleh. Zanimivo je tudi, kako so testirali nova rezila. Po navadi so teste opravljali na truplih usmrče-

nih kriminalcev. Zaradi svoje vraževernosti pa trupel tistih kriminalcev, ki so imeli kožne bolezni oziroma so bili tetovi-

rani, niso uporabljali v ta namen. Včasih so trupla kar vrgli na kup in so beležili koliko trupel je meč presekal. 

Upam, da sem vam dobro predstavil katano in da si jo lahko predstavljate. Nekega dne bi jo rad prijel in z njo presekal 

nekaj stvari. 

 



VSEM OTROKOM IN DELAVCEM ŠOLE ŽELIMO LEPEEEE POČITNICE!! 

Ilustrirala: Ajda Pristavec, 2. b 


