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V TEJ ŠTEVILKI LAHKO PREBERETE:
PANDEMSKA GRIPA
ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA
EVAKUACIJA
EKO TABOR
NARAVOSLOVNI DAN
INTERVJU
PRIREDITVE NA ŠOLI
PRAVLJICE, ZGODBICE, PESMICE, STRIP
IZ DOMAČEGA KRAJA
GLASBA
ŢIVALI
KNJIGE
SAGA SOMRAK
ŠPORT
RECEPTI
RAZVEDRILO
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UVODNIK
Hojla!
Spet je tu december, verjetno za nekatere najlepši mesec v letu. V tem času se pričenja
advent in postavljanje jaslic. Trgovine so ţe
polne boţičnega duha in lepo okrašenih smrečic. Tudi doma se vse sveti v soju lučk in sveč
na adventnem venčku. Decembrski čas si boste polepšali tudi z branjem šolskega glasila
Časotepec, v katerem je predstavljeno veliko
različnih tem ter tudi nekaj poročil iz naše
šole. Nasmejali se boste ob šalah, poleg pa
boste lahko reševali kriţanko in sudoku.
Ţelim vam veliko uţitkov ob branju decembrskega Časotepca!
Katja Kavšek, glavna urednica

Vesele praznike!
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PANDEMSKA GRIPA

KAKO SE ZAVARUJEMO PRED PANDEMSKO
GRIPO?
VEDENJE JE NAŠA NAJBOLJ UČINKOVITA OBRAMBA.
Pandemska gripa,
ki jo povzroča virus A (H1N1),
je akutna okuţba dihal,
ki se prenaša med ljudmi s kuţnimi kapljicami,
ki nastajajo pri kašljanju, kihanju, govorjenju;
z neposrednim tesnim stikom z obolelim (poljubljanje, objemanje);
s posrednim stikom preko okuţenih površin in predmetov (jedilni
pribor, kozarci, kljuke, telefonske slušalke …).
Bolezenski znaki so: povišana telesna temperatura, mrazenje, suh
kašelj, bolečine v ţrelu, zamašen nos ali izcedek iz nosu, bolečine v
mišicah in kosteh, glavobol, utrujenost, bruhanje, driska.
CEPLJENIH ŢE SKORAJ 82 TISOČ OSEB, OD TEGA 2 TISOČ OTROK.
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Tjaša, 7. b
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NA ŠOLI SMO ZBIRALI TUDI ODPADNI PAPIR
JESENSKA ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA
Na jesenski zbiralni akciji papirja na OŠ Stična ,28. in 29. septembra 2009
nam je šlo odlično, saj smo s skupnimi močmi zbrali 20.381,1 kg papirja.
Pa pojdimo v podrobnosti.
»NAJTEŢJIH« 10 RAZREDOV
Zaporedna številka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Razred
7. c
6. b
7. b
4. a
3. r
6. c
5. b
8. d
8. c
1. r

kg
2107
1730
1711
1323,8
1141
1118
1060
1058,5
1017,8
959,5

»NAJTEŢJIH« 10 UČENCEV
Zap. št
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ime
Polona
Gašper
Anita
Matic
Ţiga
Jan
Jaša
Eva
Doroteja
Urška

Priimek
Godec
Kastelic
Grčman
Kastelic
Kuplenk
Hrovat
Novak
Balant
Zavodnik
Glač
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7. b
7. c
8. c
6. c
4. a
6. a
3. r
6. b
4. b
7. a

kg
645
420
410
359
284
258
255
243
240
230
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Kaj pa o zbiralni akciji odpadnega papirja mislijo nekateri učenci in učenke
naše šole, ki so pri akciji sodelovali?
ROK MAVER, 7. a, VELIKE REBRCE
Zbral sem 13 kilogramov papirja, pomagali pa so mi sosedje.
Mislim, da zbiralne akcije papirja ne bi smel zamuditi nihče.
Da varčujemo z drevesi je zelo pametno, saj s tem pomagamo sebi in naravi.

LUKA SKUBIC, 5. a, MALA DOBRAVA
Zbral sem 112 kilogramov papirja, pomagali so mi
sosedje.
MATEJA ILAR, 9. d, IVANČNA GORICA
Zbrala sem 23 kilogramov papirja, ki sem ga zbrala doma.
Rada imam sveţ zrak, zato ţelim prispevati k zbiralni
URBAN ZUPANČIČ, 6. b, ŠENTJURJE
Zbral sem 98 kilogramov papirja.
Papir sem zbral doma.
Zbiralna akcija odpadnega papirja mi je všeč in vsako
leto čakam na to zbiralno, da oddam papir.
EMA BOŠNJAKOVIČ, 8. a, KRKA
Zbrala sem 12,5 kilogramov papirja.
Odpadni papir mi je priskrbel oče iz sluţbe.
Akcija se mi zdi v redu in je praktična, ker lahko
odpadni papir oddam v šoli.

Ţan, 7. b
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PRIREDITVE NA ŠOLI
V petek, 23. oktobra, je na OŠ Stična potekala proslava ob dnevu reformacije.
Proslava je potekala tako, da so tri učenke recitirale vsaka svojo pesmico, ravnatelj pa je na koncu povedal še svoj govor, ki si ga je pripravil. Ko sem vprašala dve učenki, ki sta recitirali pesmici, kako sta se počutili, ko so vsi učenci in
učenke gledali v njiju, sta mi odgovorili, da ne preveč dobro. Vsi učenci in
učenke so bili seveda zelo veseli, saj bodo doma ostali en teden, učiteljica pa
jim je naročila, naj vseeno pogledajo v kakšno knjigo ali učbenik.
Urša, 7. c
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PIŠEMO SVOJE PRAVLJICE
Učenci 6. razredov smo morali za svoj prvi govorni nastop napisati svojo pravljico oziroma njeno nadaljevanje. Naša zgodbica je nadaljevanje zgodbe Svetlane Makarovič, Potepuh in nočna lučka. Pa si preberite dve nadaljevanji.
Nekoč je ţivela princeska, ki je imela petdeset tisoč kitajskih kokoši in le enega
kitajskega petelinčka. Vsako jutro je petelinček s svojim kikirikanjem zbudil
princesko in vseh petdeset tisoč kokoši. Princeska
je vsak dan kokošim pobrala jajca. Ena kokoš je
znesla eno jajce. Princeska je iz jajc pekla potice,
pogače, piškote in druge dobrote. Ker je bilo jajc
preveč, se je odločila, da jih bo prodajala. Ljudje
so radi kupovali jajca, saj kokoši niso imeli. Nekega dne pa se je zgodilo nekaj zelo nenavadnega.
Princeska je spala in spala, ljudje pa so se čudili.
Odšli so v kokošnjak in ugotovili, da kitajskega
petelinčka ni več. Odločili so se, da pomagajo
kokošim in princesi. Odšli so iskat petelinčka. Ljudje so ga iskali in iskali,
dokler ga niso po treh mesecih našli. Ker je bil petelinček kitajske vrste, je
odšel na Kitajsko. Ljudje so bili začudeni. Petelinčka so odpeljali k ostalim
kokošim. Petelinček je bil tako srečen, da je od veselja zakikirikal. Prebudil je
kokoši in princesko.
Kokoši pa so toliko časa sedele na jajcih, da so izvalile 49.999 piščančkov in
enega petelinčka.
Ker so kokoši izvalile malo več jajc kot ponavadi, jih je princesa podarila vsem
ljudem, tudi tistim, ki niso imeli denarja, da bi jih kupili. Vsi so srečno ţiveli.
Matic, 6. c
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KAKO SO KITAJCI DOBILI BOLJ POŠEVNE IN MAJHNE OČI
Vas zanima? No, če vas, prisluhnite tej zgodbi.
Nekoč, pred davnimi, davnimi časi je ţivela princeska, ki je imela petdeset
tisoč kitajskih kokoši in samo enega kitajskega petelinčka. Kljub temu, da je
imela samo enega petelinčka in petdeset tisoč kokoši, je bila za tiste čase bogata. Princeska so jo imenovali zato, ker je naredila veliko dobrih del.
Petdeset tisoč kokoši je vsak dan zneslo petdeset tisoč jajc. Nekaj jih je razdelila med revne ljudi, iz ostalih pa je pekla slaščice, ki so se imenovale
»KITPRIC«, kar je pomenilo kitajska princeska. Nekateri otroci, ki so dobili te slaščice, so bili zelo veseli.
Vsak pri sebi je mislil, da ko jih bo pojedel, bo tudi
sam postal princ ali princeska. Toda to se jim ni uresničilo. Nekega večera, ko so jih dobili več kot ponavadi, so sklenili, da se jih najedlo do sitega. Naslednje
jutro, ko so se zbudili in pogledali v ogledalo, so
namesto princev in princes zagledali svoj obraz, na
katerem so izstopale majhne in poševne oči, kot jih
imajo sedaj vse Kitajci. Na to so postali zelo ponosni
in so še naprej zelo radi jedli princeskine slaščice.
Njihov ljubljeni petelinček pa je poskrbel, da so se kitajske kokoši ohranile vse
do današnjih dni.
Primoţ, 6. c
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KAJ VSE SE DOGAJA V SMEJALNI PALAČI …
V neki deţeli je bila visoka gora. Okoli so bile majhne vasice in velika mesta.
Na gori je stala največja smejalna palača. V dolini, v najmanjši vasi, je ţivel
mlad fant Karl. Vsi ljudje so govorili, da v smejalni palači ţivi zelo lepa princesa. Mnogi so skušali priplezati na goro, a nobenemu še ni uspelo.
Nekega dne se je Karl odločil, da bo splezal na goro. Obul si je čevlje in privezal si je pas. Vzpenjal se je po nevarnih skalah, skakal čez čokoladne reke, plezal po karamelnih drevesih. Skoraj bi padel v strugo jabolčnega soka, a se je
rešil. Videl je dekle, ki je leţalo na tleh in se smejalo. To je bil prvi znak, da je
v območju smejalne palače. Šel je dalje. Prispel je do jase. Na sredi jase je bil
štor in na njem je sedel dedek s pipo v ustih in se smejal. To je bil drugi znak.
Tekel je dalje in prispel do jame. Karl se je odpravil v jamo. V njej je slišal
mukanje. Šel je globlje v jamo in videl kravo, ki se smeje. Šel je še globlje v
jamo. Videl je kapnike iz sladkorja in čokoladne roţe. Prišel je do lestve, pogledal gor in zdelo se mu je, da sliši smeh. Urno je splezal do vrha lestve in s teţavo odprl pokrov. Splezal je ven in prispel do vrha v palačo. Tako veličastnih
vrat še ni videl. Bila so zlata, na tečajih so bili narisani sončki, na sredini pa je
bil narisan kralj, ki se smeje. Proti palači je prihajala vojska
smejočih vitezov. Karl je skočil v manjšo luknjo. Opazil je,
da je to manjši rov. Odplazil se je tri metre naprej. Spet je v
luknjo posijalo sonce in splezal je ven na drugi strani obzidja.
Videl je dva tisoč ljudi, ki so se smejali.
Prijeli so ga vitezi in ga odpeljali h kralju Smešku CCXLI.
Kralj ga je veličastno sprejel in njemu na čast priredil gostijo. Na gostiji je kralj
naznanil poroko Karla in njegove tisoče hčerke. Princesa Elizabeta M mu je
razkazala palačo. Začela sta na glavnem trgu. Na sredi trga je stal vodomet s
kristalno čisto čokoladno vodo. Okoli so bile pisane stojnice. Kot drugo znamenitost sta si ogledala konjušnico smešnih konjev. Bila je srebrna. Obiskala sta
tudi tisoč sob kraljevih hčera. Nadaljevala sta v topli sobi, ki bila iz rubina. V
topli sobi so poviševali vse ljudi. Potem sta šla v mrzlo sobo, ki bila iz akvamarina. V njej so se umivali prebivalci in se norčevali drug iz drugega. Prišla sta
na hodnik, ki je bil iz diamantov. Na obeh straneh so bile slike kraljev Smeškov.
Naslednji dan sta se poročila v biserni dvorani. Od takrat se smeje tudi Karl.
Dobil je naziv vitez Karl Veliki. Ţivela sta srečno do konca smeha.
Vid, 6. c
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V smejalni palači se vsi smejejo. To delajo od zadovoljstva. Otrokom ni treba
hoditi v šolo, pa vseeno veliko znajo, starši ne hodijo v sluţbo, a so vseeno
bogati.
V smejalni palači pa so vse stvari iz zlata: od hodnikov do postelj. Smejalna
palača pa je na ţalost zaprta za javnost. Zato ne
moremo vedeti, zakaj se stavbi reče smejalna
palača. Sklepamo lahko le po tem, kar slišimo.
Glasno hihitanje, seveda. V njej ţivijo običajni
ljudje, ki pa nimajo običajne preteklosti. Smejalno
palačo so postavili leta 2009 pred Kristusom.
Čudno je predvsem to, da je palača v notranjosti
iz zlata, ker ga takrat niso povsod poznali. Drugo
čudo pa je, kako se je lahko tako dolgo obdrţala.
Velika je namreč za kar pet stiških samostanov. Zgrajena je iz spretno zloţenih
kamnov, ki jih skupaj ne drţi nič. A stavba vseeno trdno stoji. Za konec še streha. Na njej so veje, čeznje pa slama.
Smejalna palača pa je gotovo še en čudeţ.
Ţiga Jan, 6. c
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EKOLOŠKI TABOR

KROMPIRJEVE POČITNICE V SEČI
Nekaj učencev naše šole smo z avtobusom odšli v Sečo pri Portoroţu. Spremljale so nas štiri učiteljice: Anica Erčulj, Ana Šimac, Darinka Dremelj in Bojanca Kriţman. Naselili so nas po bungalovih, nato pa smo odšli na ogled Sečovelj. V kratkih petih dneh smo si ogledali: Sečoveljske soline, mesto Piran, Forma Viva, Kaktusarno, kjer smo si ogledali razstavo kaktusov, odigrali veliko
turnirjev v namiznem tenisu, badmintonu in nogometu. Največ smo raziskoval
ţive organizme, občudovali morsko okolico, veliko pa se tudi zabavali.
Teh pet dni je minilo izjemo hitro in bilo je enkratno! Naslednje leto se nam
pridruţi tudi ti!
Teja in Anita, 7. b
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NARAVOSLOVNI DAN
NAŠA RODNA ZEMLJA
Bil je lep in sončen dan na gregorjevo, 12. marca.
Imeli smo naravoslovni dan in šli v Kmetijsko-vrtni center v Ivančni Gorici.
Predavala nam je gospa s področja vrtnarjenja. Tu bile so razstave različnih
izdelkov iz medu, knjiţnica, kjer smo si ogledali knjige o vrtnarjenju, neki gospod pa je na ogled prinesel stare pripomočke, kot so: ralo, motika, plug… Pri
vsaki »razstavi« so nam povedali zanimive podatke, pri »stojnici« z medom
smo morali narisati en izdelek, pri stojnici s kamni smo narisali poljuben
kamen, ki je imel ţe po naravi določeno obliko, in ga domiselno poimenovali.
Na koncu smo za narisani izdelek izţrebani dobili nagrade. Tam je bil tudi gospod Leopold Sever in nam povedal dosti zanimivih reči. Na koncu smo bili
deleţni še predavanja gospoda z Deţelne banke, pri kateri lahko dobimo
nagrade. Šli smo nazaj v šolo in dobili kupončke za rastline, katere smo šli skupaj s starši iskat v Kmetijsko-vrtni center.
Čez nekaj dni smo imeli ţe skoraj vsi rastline. Jaz sem izbrala nadzemno kolerabo,
ker je nisem še nikoli jedla. Nekaj dni
sem tri sadike pustila v lončkih. Posadit
sem jih šla na vrt za hišo. Enkrat na tri dni
sem jih malo zalila, če pa je padal deţ, pa
čez naslednje tri dni. Po dveh mesecih je
bila ţe zelo velika. Ko sem jo izpulila,
sem jo oprala, narezala, še prej pa olupila,
z
mami sva jo dali v juho in to smo jedli v nedeljo. Bila je sladka in zelo okusna.
Ravno v začetku oktobra smo skuhali tudi preostali dve v juhi. Vsem je bila
juha zelo všeč, zato sva z mami sklenili, da bova drugo leto posadili, a ne le tri,
ampak vsaj dvajset sadik. Še moja stara mama, ki nima rada navadne kolerabe,
ki jo doma sadimo ţe leta, je to kolerabo vzljubila in najbrţ jo bomo morali
skuhati še enkrat.
Veselim se naslednje pomladi, da bom lahko posadila nadzemno kolerabo, kasneje pa
jo bomo pojedli. Spoznala sem, da je prijetno skrbeti in biti odgovoren za rastlino. Iz
tega sem se veliko novega naučila.
Klara, 7. b
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POVPRAŠALI SMO …
INTERVJU Z VODJO KRŠKE ŠOLE, LIDIJO ZAJC, PROF.
1. Koliko let ţe poučujete na tej šoli?
14 let.
2. Zakaj ste se odločili za ta poklic?
Predvsem zaradi ljubezni do otrok. Imela sem rada učitelje, ki so mi bili vzor.
3. Se spomnite kakšnega zanimivega dogodka?
To, da so me otroci peljali na trampolin in odločila sem se, da bom tudi sama
poskusila skakati.
4. Katerega leta je bilo na šoli največ otrok?
Leta 2002 in letos je po 47 otrok.
5. Ali kaj pogrešate na krški šoli?
Marsikaj. Večji prostor za učitelje in
telovadnico.
6. Kdaj pričakujete na Krki novo
šolo?
Po obljubah ţupana v 3 letih.
7. Ali mislite, da bo nova šola tako
domača kot ta?
Tako domača bo verjetno teţko, saj
ne bo tako majhna in ne bomo toliko vsi skupaj.
8. Ali vam je kdaj ţal, da ste se odločili za ta poklic?
Nikoli.
9. Kaj si vi ţelite za prihodnje leto?
Zunanje igralo za otroke in kakšen računalnik.
Hvala za vaš trud in čas.
Intervju opravili Neţa in Jerca, 7. c
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KAJ PA V PRIMERU POTRESA?
V petek, 23. oktobra, na OŠ Stična pa ni potekala samo proslava, ampak tudi
evakuacija. Ko smo se po proslavi umaknili v svoje razrede, smo zaslišali zvonec in vsi smo lepo in mirno en za drugim zapustili razrede. Ko smo prispeli na
šolsko parkirišče, so se pripeljali gasilci. Nekateri učenci so ostali v šoli, ki so
jih morali gasilci rešiti. Gasilci so jim oskrbeli namišljene rane, kasneje pa so
nam pokazali, kako se pravilno pogasi ogenj, če bi se nam zgodila nesreča.
Urša, 7. c
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IZ DOMAČEGA KRAJA
ITALIJANI NA KORINJU
Prišlo je leto naokoli in Italijani so prišli spet na Korinj.

CERKEV SV. JURIJ

Vse skupaj se je začelo leta 1984 in letos mineva ţe 25 let od njihovega prvega
obiska.
NEKOČ
Ob prvem obisku so imeli veselico. Vse od gasilskega doma do spomenika so
bili postavljeni štanti. Prodajali so klobuke, suho robo, obeske in še mnogo drugih stvari. Delali so hot-doge, pekli so pleskavice, kuhali golaţ … Igral je
ansambel in prišlo je veliko ljudi.

ZDAJ VSAKO LETO PEČEJO KOSTANJ

Zdaj poje pevski zbor iz podruţnične šole Krka in tudi mešani pevski zbor.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR KRKA
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Pridejo seveda Italijani, vojaki in še veliko drugih ljudi. Zadnja leta prihaja le
en avtobus iz Italije, prvo leto pa je prišlo kar petindvajset avtobusov. Vse skupaj se dogaja pred Urbanovo hišo, saj pred njihovo hišo stoji spomenik.

PRED URBANOVO HIŠO. TU VIDIMO
TUDI SPOMENIK.

Pri programu so sodelovale tudi krave. Odraslemu pevskemu zboru so pomaga
le peti.

Tjaša, 7. b
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ŠE MALO POEZIJE
BUČKE
BUČE RASTEJO NA POLJU,
BUČE RASTEJO NA TLEH.
BUČKA SI TUDI TI,
KI SESTAVLJAŠ SVET,
KOT MI VSI.

MOJE ŢIVLJENJE
Moje ţivljenje je lepo,
občasno tudi slepo.
vedno je nasmejano,
mora pa biti tudi zbrano.

TVOJA BUČKA IMA LASE,
TVOJA BUČKA IMA ZOBE.
POLJSKO BUČO SESTAVLJA
LE ENA VELIKA GLAVA,
PA ŠE TA NI PRAVA.

Moje ţivljenje je poučno,
včasih tudi mučno,
vedno je veselo,
velikokrat pa se je ţe znorelo.

NAŠE BUČKE PA SO BRIHTNE,
ZATO IZ NJIH VETER
NIKOLI NIČ NE ODPIHNE.

Moje ţivljenje je polno,
na srečo ni velikokrat bolno,
je pa iz srca in me zato
vsak kdo rad ima.
Tjaša, 8. b

IMEJTE SE, UŢIVAJTE
IN SVOJE BUČKE ČUVAJTE.

Teja, 7. b
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IZ SVETA GLASBE
ALYA
Alja Omladič, znana kot Alya, se je rodila v Slovenj Gradcu.
Njena najljubša barva je roza. Imela je piercing v popku in v nosu, a ga nima
več. Ima pa tatu, ki pravi, da ji daje veliko energije. Njeni vzorniki so vsi pozitivni ljudje. Zelo rada jaha konje in ko je enkrat padla iz svoje kobile Lune, je
bila zelo jezna in odšla k Tadeju. Od same jeze je začela peti in tako je nastal
komad Alya! To pesem najdete tudi na njenem cd-ju! Na prvi album je zelo
ponosna. Na njem je rock, pop, ena balada … Alya je nekaj čisto posebnega.
Večina besedil je napisala njena mama, ki jo zelo podpira.
Veliko ljudi hvali njen stil. Je unikaten, drugačen. Njen stil je res dober in odštekan in veliko ljudem je všeč in za to moramo pohvaliti tudi Niko Urbas. Je
odlična kreatorka, ki se z Alyo zelo dobro razume.
Neţa 7. c
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ZOO
OBISKALI SMO ŢIVALSKI VRT
V sredo, 4. 11. 2009, smo učenci in učenke sedmih razredov odšli v Ţivalski vrt
v Ljubljano, da bi si ogledali nekatere ţivali in rešili učni list, ki so nam ga dale
učiteljice.
Ogledali smo si plazilce, največ pozornosti pa smo namenili dvema pitonoma.
Videli smo tudi številne druge plazilce in dvoţivke. Zunaj smo si ogledali ţirafe, slone, zebre, ptice, volkove in še druge ţivali. Malo pobliţje smo spoznali
grlico in kačo. Kasneje smo si pogledali tudi šimpanze. Videli smo morskega
leva, ki se je igral in lovil ţogo, za nagrado pa je dobil ribico, ki se je ni nič
branil. Vendar smo se morali kmalu odpraviti domov.
Ţivalskem vrtu mi bo ostal v lepem spominu, saj imam rada ţivali, najbolj
všeč pa so mi bili volkovi.
Katja, 7. a
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ŢIVALI

RIS
Ris spada v druţino mačk. V dolţino zraste do 130 cm, v višino pa do 75 cm.
Tehta 30–40 kg in več. Njegova ţivljenjska doba je okoli 12 let. Ima ostre zobe
in kremplje. Njegov koţuh je posut s temnejšimi pikami, kar mu omogoča, da
se laţje zlije v okolici. Po trebuhu je njegov koţuh bele barve.

Lovi ţivali, ki so celo 4-krat večje od njega (jelene, koze, ovce), občasno pa
tudi zajce in miši.
Parijo se od sredine marca do začetka aprila. Brejost samice traja okoli 70 dni
in ponavadi skoti od 1 do 6 mladičev.
Ogroţa ga predvsem človek, saj ga lovi zaradi mehkega in svletečega koţuha.
http://sl.wikipedia.org/wiki/Evrazijski_ris
Katja, 7. a
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ŢIVLJENJE PUŠČAVSKEGA LEVA
KAKO ŢIVIJO PUŠČAVSKI LEVI
Puščavski levi največkrat ţivijo v manjših krdelih, v katerih
je manj kot šest levov. Ţivljenje levov v puščavi je neprestana bitka z ţejo in visokimi temperaturami, saj se temperatura peska povzpne na kar 65 stopinj Celzija.
KDAJ IN KAJ PUŠČAVSKI LEVI LOVIJO
Puščavski levi lovijo ob sončnem zahodu, saj je takrat
vsaj malo manj vroče kot čez dan. Vendar pa so jim
na voljo le nekatere ţivali, npr. jeţevci in pasana (kot
konji velike antilope). Po plen morajo hoditi dlje ter se
zanj bolj potruditi. Ko le vendarle kaj ujamejo za pod zob,
pa ima ta plen bodice ali pa je nevaren.

KATERI JE NJIHOV GLAVNI PLEN
Glavni plen puščavskega leva je pasana, saj ima kar desetkrat več mesa kot jeţevec. Zato pa jih je tudi zelo teţko
ujeti. Levi jih nikoli ne napadejo od spredaj, ampak vedno
od zadaj in jo najprej zagrizejo v stegno. Imajo namreč
rogove, ki spominjajo na sabljo ter z njimi zlahka nabodeLEVINJA IN MLADIČI
Levinja je breja od 105 do 112 dni. Skoti
od 2 do 5 mladičev. Sama skrbi za mladiče.
Mladiči so zelo igrivi ter se učijo loviti takrat,
ko posnemajo levinjo. Ona jim prinaša hrano.

IZURJENI ZA PREŢIVETJE
Naučili so se preţiveti s plenom, ki drugim
levom ne bi bil niti najmanj všeč. S sodelovanjem jim uspe preţiveti tudi v negostoljubnem
svetu, kjer skorajda ni vode.
Katja, 7. a
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ŢIVLJENJE VOLKOV
Ljudje imamo volkove ţe od nekdaj v slabi luči, saj mislimo, da volkovi
napadajo ljudi, kar pa ni res. Volkovi le redkokdaj napadejo ljudi.
Zapleti z volkovi so se začeli, ko so belci prvič prišli v Ameriko. Občasno
so volkovi plenili ţivino, predvsem pa govedo in drobnico. Plenili so tudi
jelene. Zaradi tega so hoteli naseljenci volkove iztrebiti. Za pobijanje volkov
so celo podeljevali nagrade. Kmalu pa so bili volkovi ogroţeni. Preţivetje v
divjini je za volkove velik izziv. S tem se spopadajo tako, da lovijo v skupinah, ki se imenujejo trop ali krdelo. Trop volkov sestavljata dva odrasla partnerja in njuni mladiči. Trop volkov šteje od 4 do 8 članov. Člani tropa laţje
preţivijo, če si hrano delijo. Odrasel volk mora na dan zauţiti vsaj 2,2 kg
mesa, da ostane zdrav. Pri enem samem obroku pa lahko zauţije kar 9 kg
mesa. Lovijo različne ţivali, najraje pa velike rastlinojede (npr. lose, jelene,
srnjad …). Odrasli volkovi skušajo napasti najšibkejšo ţival, da se izognejo
morebitnim poškodbam. Npr. losi imajo močne in velike noge, zato lahko volka ubijejo ţe z eno samo brco. Njihovi sorodniki so kojoti, šakali, lisice …

V Sloveniji se je po naključju v past, ki je bila namenjena risu, ujela volkulja, ki so jo poimenovali Tina. Nadeli so ji GPS ovratnico, da bi lahko
vedeli, kje se volkulja Tina nahaja. Videli so, da se je najprej povzpela v
gozdove okoli Krima in Rakitne. Tam pa ni ostala dolgo. Prišla je na Ljubljansko barje. Nekajkrat se je celo povsem pribliţala predmestju Ljubljane.
Tako je postala eden prvih volkov, ki je prišel tako daleč proti severu. Nato
se je po dveh mesecih vrnila v dinarske gozdove. Zatem je ovratnica prenehala oddajati signal in znanstveniki so za njo izgubili vsako sled.

Vir: National Geographic Junior, novembrska št.
Katja, 7. a
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KNJIGE IN KNJIŢNICA
PRVIH 10 NAJBOLJ BRANIH KNJIG V KNJIŢNICI
OŠ STIČNA
NASLOV KNJIGE

AVTOR

Med gorami
Solzice
Mornar na kolesu
Krvapivc
Kapitan Gatnik
Asterix:Zlati srp
Ronja, razbojniška hči
Dragon Heart Adopte from the
Junior
Novelization
Milo strašilo
Asterix in goti

Ivan Tavčar
Preţihov Voranc
Leopold Suhodolčan
Zlata Kastelic
Dav Pilkey
Rene Goscinny
Astrid Lindgren
Adriana Gabril

ŠT.
IZPOSOJ
18
16
14
12
12
11
11
11

Primoţ Suhodolčan
Rene Goscinny

10
9

Astrid Lindgren: RONJA, RAZBOJNIŠKA HČI
Zgodba mi je bila všeč, ker opisuje ţivljenje razbojnikov. Razbojniki so se veliko zabavali. Zanimivo je
bilo predvsem takrat, ko je grad preklalo na pol. V
drugo polovico gradu so se naselili drugi razbojniki.
Med temi razbojniki je bil tudi Birk, s katerim se je
Ronja spoprijateljila. Ronjin oče in njegovi razbojniki
so si bili z novimi razbojniki v laseh. Toda ko so jih
napadli uporniki, so zdruţili moči in jih premagali.
Vsi razbojniki so se spoprijateljili in v miru skupaj
ţiveli v gradu.
Zgodba je zanimiva tudi zato, ker ima dosti zapletov. Velik del zgodbe se
dogaja v naravi, kjer je veliko ţivali, ki naredijo zgodbo zanimivejšo.
Všeč so mi bili predvsem konji, ki so bili svobodni in trmasti.
Vsebina je napeta in bralca zelo pritegne.
V zgodbi nastopajo osebe: Ronja, Birk, poglavar Mattis, poglavar Bork,
razbojniki in ţivali.
Jerca in Neţa, 7. c
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SAGA SOMRAK
16. november 2009. Westwood Village – teater v Hollywoodu je nabito poln kričečih najstnic, ki jih je skoraj 10 000. Pripelje limuzina in iz nje stopi trenutno
najlepši zemljan. Za kaj mislite, da gre? Seveda. Za teţko pričakovano
premiero drugega filma uspešne sage Somrak, posnet po romanih Stephenie Meyer, ki je bila še leta 2003 popolnoma navadna gospodinja s
tremi otroki, dokler se ji ni neke noči sanjalo, da se navadna smrtnica ob
mesečini zaljubi v vampirja. Od tod ideja za knjigo! V treh mesecih jo
je dokončala in upala, da bo dobila vsaj 10 000 $. A ţe čez mesec dni je
knjigo New York Times razglasil za najbolje prodajano knjigo v ZDA, Stephenie pa je še s
prodajo naslednjih treh knjig postala milijonarka. Tudi reţiserka Catherine
Hardwicke, ki je reţirala filma Trinajstletnici in Gospodarji Dogtowna je
bila velika fanica knjig, dokler se ji ni v glavi porajala zanimiva zamisel –
posneti film. Leta 2007 je organizirala veliko avdicijo, ki se jo je za vlogo
Edwarda udeleţilo kar 5 000 fantov, zmagal pa je takrat ''nezaţeleni''
Robert Pattinson, kar je sproţilo naval jeze oboţevalcev serije knjig.
Organizirali so proteste in kot pravi sodnica avdicije Tricia
Wood iz CSA celo grozili. Kljub njihovim groţnjam in protestom so igralci ostali enaki. Vlogo Belle so dodelili izkušeni igralki Kristen
Stewart, ki je svojo igralsko kariero začela ţe v ranem otroštvu, mogoče pa
se je večinoma spominjate ob Jodie Foster v Sobi za paniko. Oboţevalci so si
po ogledu prvih slik s snemanja kar oddahnili in jim bilo ţal, ker so zmerjali
Roberta Pattinsona, saj so ugotovili, da je na fotografijah res lep, kar so pisali
na spletnih blogih.
Na spletnih straneh je bil ţe objavljen seznam igralcev:
Robert Pattinson – Edward Cullen
Kristen Stewart – Bella Swan
Billy Burke – Charlie Swan
Peter Facinelli – Carlisle Cullen
Ashley Greene – Alice Cullen
Kellan Lutz – Emmett Cullen
Nikki Reed – Rosalie Hale
Jackson Rathbone – Jasper Hale
Elizabeth Reaser – Esme Cullen
Taylor Lautner – Jacob Black
Anna Kendrick – Jessica Stanley
Christian Serratos – Angela Weber
Justin Chon – Eric Yorkie
Michael Welch – Mike Newton
Cam Gigandet – James
Edi Gathegi – Laurent
Rachelle Lefevre – Victoria
Sarah Clarke – Renee Dwyer
30
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Premiera Somraka je bila v ZDA 20. 11. 2008 v Sloveniji pa šele tri mesece pozneje, na
začetku februarja, kar je pravo nasprotje od Mlade lune, saj so jo začeli pri nas predvajati
ţe teden po svetovni premieri. Kmalu po premieri so priznane revije razglaševale Roberta
Pattinsona za najlepšega moškega na svetu. Catherine Hardwicke se je iz projekta Mlada
luna umaknila, saj naj bi bila prezaposlena. Njeno vlogo je prevzel Chris Weitz, ki je
zamenjal lokacijo snemanja in jih preselil majhnega mesteca v Oregonu, ZDA v veliko
pristaniško mesto Vancouver v Kanadi. Do konca maja 2009 je
bila Mlada luna ţe posneta, snemali pa so jo na dveh različnih
lokacijah Vancouvru in Italiji. Le dva meseca po tem pa so ţe
začeli snemati tretji del Mrk, ki ga v naše kinematografe lahko
pričakujemo v začetku julija 2010.
Igralski ekipi se je pridruţila še Dakota Fanning, ki igra lepo a zlobno vampirko Jane iz
klana Volturi in Jamie Campbell – Bower (Caisus), Cameron Bright (Alec) in Michael
Sheen (Aro) in volkodlaki (Bronson Pelletier (Jared), Kiowa Gordon (Embry), Alex
Meraz (Paul) in Chaske Spencer (Sam)). Le mesec dni pred premiero Mlade lune pa je
spet udaril velik škandal. Produkcijska hiša Summit Entertainment, ki skrbi za filme sage
Somrak je odpustila Rachelle Lefevre, lepo kanadsko igralko, ki igra lepo zlobno vampirko z ognjeno rdečimi lasmi Victorio, ki si ţeli pokončati Bello, ker so Cullenovi zaradi nje
ubili njenega Jamesa, ki jo je napadel. Nadomestili so jo z bolj hollywoodsko Bryce Dallas Howard. Catherine Hardwicke je povedala, da je bila Bryce načrtovana ţe od začetka,
vendar se ji je zdela vloga premajhna, zato jo je zavrnila. Dodelili so jo Rachelle Lefevre.
Ko je Bryce ugotovila, kako je Somrak postal popularen in Victoria v Mrku igra eno od
glavnih vlog je pregovorila Summit Entertainment, da Rachelle odpustijo in v Mrk dodajo
njo, saj bi v film prinesla več hollywoodskega blišča. Hiša je Rachelle res odpustila in v
izgovor za vse to dodala, da je Rachelle zamudila 10 dni na
snemanje zaradi nekega drugega projekta. Ko je nastopila
premiera so prišli vsi igralci, razen Rachelle. Na svojem
Twitter profilu je dan po premieri povedala: »Biti odpuščena
s projekta Mrk, je bilo preveč čustveno in sem bila preveč
ţalostna, da bi prišla na premiero, saj se mi je, kot ţe veste
zgodila strašna krivica.«
Trenutno je najnovejša novica iz sage Somrak, da bodo zadnji del Jutranjo zarjo začeli snemati prihodnjo jesen.

31

2009/2010

ČASOTEPEC

1. številka

Sedaj lahko nekatere zvezde sage Somrak spremljaš na njihovih Twitter profilih:
Člani druţine Cullen:
Ashley Greene (Alice): www.twitter.com/AshleyMGreene
Peter Facinelli (Carlisle): www.twitter.com/peterfacinelli
Člani klana Volturi:
Michael Sheen (Aro): www.twitter.com/michaelsheen
Jamie Campbell – Bower (Caius): www.twitter.com/Jamiebower
Charlie Dewley (Demetri): www.twitter.com/alchemission
Daniel Cudmore (Felix): www.twitter.com/danielcudmore
Ljudje iz Forksa:
Justin Chon (Eric): www.twitter.com/justinchon
Christian Serratos (Angela): www.twitter.com/cserratos
Billy Burke (Charlie): www.twitter.com/billy_burke
Anna Kendrick (Jessica): www.twitter.com/AnnaKendrick47
Člani plemena Quileute:
Gil Birmingham (Billy): www.twitter.com/gilbirmingham
Kiowa Gordon (Embry): www.twitter.com/CircaKiGordon
Tinsel Korey (Emily): www.twitter.com/tinselkorey
Alex Meraz (Paul):www.twitter.com/TheAlexMeraz
Chaske Spencer (Sam): www.twitter.com/THEREALCHASKE
Boo Boo Stewart (Seth): www.twitter.com/mammarazzi1
Ostali vampirji:
Rachelle Lefevre (Victoria): www.twitter.com/RachelleLefevre
Edi Gathegi (Laurent): www.twitter.com/iamedigathegi
Jodelle Ferland (Bree): www.twitter.com/jodellemicah
Reţiserji:
David Slade (Mrk): www.twitter.com/DAVID_A_SLADE
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ŠE MALO O ŠPORTU
MEDOBČINSKI
KROS
Letos je na naša šola priredila medobčinski kros. Tekmovali so tudi učenci in učenke z
matične šole in podruţničnih šol OŠ Stična. Bilo je zelo lepo vreme. Mlajši učenci so
imeli malo poškodb. Uvrstili so se na zelo dobra mesta. Večina jih je osvojilo do 5. mesta.
Najboljše so se uvrstili mlajši učenci in učenke.
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1. razred
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1.
2.
4.
2.
1.
3.
1.
3.
6.
4.
1.
2.
3.
15.
3.

Anita, 7. b
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tekmovalec
Blaţ Perko
Barbara Moţina
Gregor Moţina
Tjaša Čebular
Nika Kavrin
Ibro Hodţič
Matevţ Ilar
Enja Sever
Matevţ Femec
Ela Tekavec
Urška Brlek
Nejc Gregorin
Hana Zajc
Gašper Mrzelj
Urban Zupančič
Tjaša Perpar
Robi Jankovič
Polona Godec
Ţan Mrzelj
Kaja Zupančič
Alenka Godec
Monika Skubic
Klemen Pečjak
Katarina Z. Šamina
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Nekaj utrinkov s krosa.
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MMMMM … KAKO DIŠI
OREHOVI PIŠKOTI
SESTAVINE:
50 DAG MOKE
25 DAG RAMA MARGARINE ZA PEKO
20 DAG SLADKORJA
1 ZAVITEK VANILIJEVEGA SLADKORJA
Z LIMONO
½ ZAVITKA PECILNEGA
PRAŠKA
2 JAJCI
POTEK DELA:
IZ NAŠTETIH SESTAVIN ZGNETEMO TESTO IN GA PUSTIMO
POČIVATI 30 MINUT. NATO GA RAZVALJAMO IN GA OBLIKUJEMO Z RAZLIČNIMI MODELČKI. POLOŢIMO V RAHLO
POMAŠČEN PEKAČ IN PEČEMO NA 120-150 STOPINJ, PRIBLIŢNO 40 MINUT. PEKAČ: 20X25 CM.

Teja, 7. b

NARKOČOK
SESTAVINE:
220 g moke
1 pecilni prašek
200 ml mleka
80 g kakava
100 g sladkorja
2 jajci
2 ţlički vanilijevega sladkorja
90 g mehkega masla
NUTELLA
1 mlečna čokolada (Gorenjka) za
obliv
lešnikov krokant za posipanje
čokoladni srčki po ţelji.
35
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POTEK DELA:
Moko, sladkor, pecilni prašek, kakav in vanilijev sladkor damo v skledo in
premešamo. Nato dodamo jajca, mleko in stopljeno maslo. Ponovno premešamo,
da
nastane
gladka
masa.
Maso do polovice nadevamo v modelčke za muffine; nato v vsako vdolbinico
dodamo še eno »konkretno« ţlico Nutelle (v našem primeru je to kar ta velika
za juho) in pokrijemo s preostalo maso do roba modelčkov.
Pečemo
15
minut
na
180
stopinj.
Ohlajene muffine nato premaţemo s stopljenim čokoladnim oblivom in posujemo s krokantom ter po ţelji okrasimo s čokoladnimi srčki.
Urša, 7. c

ČOKOLADNI MAFINI
Preprosta in hitro pripravljena sladica iz umešanega testa s čokolado in kakavom v
prahu, ki v ustih preprosto (s)kopni.

SESTAVINE:
200 g moke
100 g sladkorja
pribl. 70 g čokolade
2 jajci
1,5 dl mleka
ščepec soli

60 g masla
2 ţlici kakava v prahu
1 vanilij sladkor
2 ţlički pecilnega praška
1/2 ţličke sode bikarbone

POTEK DELA:
■ V kotličku gladko razmešamo stopljeno maslo, mleko in jajca.
■ Pečico segrejemo na 180° C.
■ V skledo presejemo moko, pecilni prašek in sodo
bikarbono. Dodamo sladkor, vanilij sladkor, 2 zvrhani
ţlici kakava in ščepec soli. Premešamo. Prilijemo jajčno zmes in s kuhalnico na hitro premešamo, da se
vse sestavine le navlaţijo; gl. opozorila. Nazadnje na
hitro primešamo sesekljano čokolado.
■ S testom nadevamo papirnate modelčke, vendar le
do višine treh četrtin. Pekač z mafini za dobrih 20
minut potisnemo na srednje vodilo v segreti pečici.
■ Zlato rjavo pečene mafine vzamemo iz pečice in
pustimo stati 5 minut. ¸
Tjaša, 7. b
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NAPNITE MOŢGANČKE
SUDOKU
Sudoku je logična uganka, katere cilj je zapolniti kvadratno mreţo s števili od
1 do 9. Vsako število se lahko pojavi natančno enkrat v vsakem stolpcu, vsaki
vrstici in vsakem manjšem kvadratu velikosti 3 x 3. Za pomoč so v mreţi
nekatera števila ţe podana.
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KRIŢANKA
1. najbliţji sorodnik psa
2. ţival s črno-belimi progami, podobna konju
3. eden največjih kopenskih sesalcev, ki ga srečamo v gozdu
4. kralj ţivali
5. ţival, ki gradi jez
6. domači kopitar
7. ţival, ki je zelo zvita
8. ţival, ki ţivi na Kitajskem in jé bambus

Geslo je ________________.

Katja, 7. a
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TEST
Z neverjetno hitrostjo se bliţajo boţični in novoletni prazniki. Kako jih boš praznoval/a? Kje? Odgovori so različni. Nekaterim prazniki pomenijo veliko in jih
ţelijo preţiveti kar se da prijetno, drugim pa je za to le malo mar. Spet drugim
se zdi praznovanje boţiča in novega leta prijetno, toda nič tako posebnega.
Včasih pa se nam dogaja, da niti sami ne vemo, kateri od zgoraj naštetih karakterjev nam najbolj ustreza. Preverite lahko s testom. Pri vsakem vprašanju
obkroţi znak, za katerega misliš, da najbolj ustreza tvojemu značaju.
Veliko sreče in vesele praznike!
Prihaja zima in z njo prazniki.
●Super! Celo leto čakam na ta čas.
○Rajši imam druge letne čase, vendar je tudi pozimi lepo.
■Sovraţim ta letni čas. Vsako leto je hitreje tu.
Pri zimskem času ti je najbolj všeč:
●praznovanje boţiča in novega leta ter sneţinke, ki poplesavajo proti tlom.
○da imamo počitnice.
■da lahko kepam ljudi in jim pod noge mečem pasje bombice.
Za praznike bi za darilo najraje dobil/a:
●kakšno malenkostno sladkarijo, saj vem, da bistvo praznikov ni v darilih.
○kakšno majico, hlače ali čevlje.
■računalnik, MP3 ali pa mobitel.
Zate je bistvo boţiča:
●da se zbere cela druţina in se ima lepo ob proslavljanju novega
rojstva.
○to vzdušje, vsepovsod lučke, okraski, smreke.
■da dobim darila.
Če si zbral/a največ ●
Novoletni prazniki
pomenijo veliko. Veš,
so nekaj posebnega in
niso le pokanje petard
metanje kep v obraz.

ti
da
da
in

Če si zbral/a največ ○
Tebi se prazniki sicer zdijo čisto v redu, ne zdi pa
se ti to tako pomembno
kot nekaterim.

Sara, 6. b
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Če si zbral/a največ ■
Pri zimskih praznikih so ti
najbolj všeč darila. Ne
pomeni ti prav dosti na
primer to, da se cela druţina zbere skupaj in se ima
lepo.
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HAHAHAHAHAHAHA

ZAKAJ IMAJO POLICAJI
OKROGLO HIŠO ?
DA SE JIM LOPOV NE MORE
SKRITI ZA VOGAL.
HAHA …

JABOLČNI ZAVITEK
ŢENA JE MOŢU PRVIČ SPEKLA JABOLČNI
ZAVITEK IN GA POSTREGLA.
"KJE PA SO JABOLKA?" SE JE ZAČUDIL MOŢ.
"SAJ V HOT DOGU TUDI NI VROČEGA PSA!"
HAHA …
Tjaša, 7. b
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