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____________________UVODNIK 

 

V šolskem letu 2008/2009 smo učenci izbirnega predmeta šolsko novinarstvo iz 

sedmih razredov z učiteljico Sabino Zalokar ustvarili novo številko Časotepca. V 

novinarske vode smo večinoma stopili prvič in v treh mesecih spoznali, da zna biti 

naporno, zahteva veliko potrpeţljivosti in je zanimivo ter zabavno. 

Ko smo ţe dobro spoznali novinarske zvrsti, je napočil čas, da določimo uredniški 

odbor našega časopisa, katere rubrike bomo vodili in katere prispevke  pisali. Kljub 

vsemu je bilo dosedanje novinarsko delo zanimivo in veselo.  

 Ţe na začetku šolskega leta smo si ţeleli prvo izdajo izdati pred novim letom. In 

ţelja je bila s trudom mnogih sodelujočih izpolnjena. Tako vam za letošnje praznike 

podarjamo nekaj posebnega – zanimivo branje v Časotepcu. 

V tokratni številki smo se odločili, da se dotaknemo določenih tem, ki nas zanimajo. 

Posebno mesto smo namenili očetu našega knjiţnega jezika Primoţu Trubarju, 

katerega 500-letnico rojstva smo praznovali v tem letu.  

Preiskali smo tujo in domačo sceno, kjer boste izvedeli kaj novega o zvezdah, filmih 

in glasbi, pokukali v športne vode, kjer vam predstavljamo izbrano disciplino in  

objavljamo rezultate nekaterih športnih tekmovanj na naši šoli. K sodelovanju smo 

privabili tudi številne učence naše šole, tako vam predstavljamo nekatere dogodke 

na šoli in v kraju.  

Prepričani smo, da vas zanima kaj 

o tehniki in znanosti ter da 

oboţujete kakšno od ţivali. Ker 

sta tukaj sneg in mraz in mogoče 

ne veste, kaj obleči, preberite 

strani rubrike moda, 

lepota&zdravje, seveda ne 

pozabite prebrati literarnih strani, 

kjer boste uţivali v pesmicah in 

zgodbah naših učencev, za 

sprostitev in zabavo pa poiščite še 

razvedrilo.  

Ker je tu veseli december, vam ţelimo veliko lepih pozornosti, uspehov in prijetno 

branje našega in vašega novega Časotepca. Prijetne praznike! 

Uredniški odbor  



Časotepec – glasilo OŠ Stična - zimska izdaja 2008/09                                      

4 

 

              RAVNATELJEVA  POPOTNICA 

 

ČASOTEPCU NA POT 

 

V letošnjem letu smo nemalokrat poudarjali, kako ponosni smo na slovensko pisano 

besedo. V mislih imam številne prireditve povezane z rojstvom Primoţa Trubarja, 

avtorja prvih slovenskih knjig. Svoj skromni, a vendar ne nepomemben prispevek ste 

in smo prispevali tudi učenci in učitelji OŠ Stična. 

S svojim delom in mislijo »Stati inu obstati«, nam je vsem naloţil odgovorno nalogo. 

Prepričan sem, da jo opravljamo kvalitetno, pa vendar bo pravi razsodnik čas.  

Naj bo v čast in slavo velikanu posvečena številka šolskega glasila, ki je pred vami. 

 

V prihajajočih dneh, dneh številnih praznikov, katere predvsem vi mlajši zaradi 

številnih obdarovanj z nestrpnostjo pričakujete, pa vam ţelim Srečno. 

 

Ravnatelj Marjan Potokar, prof. 
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          leto  2008 - Trubarjevo  leto  

STATI INU OBSTATI – prireditev v počastitev Primoža Trubarja 

Na OŠ Stična smo se oktobra na slavnostni 

prireditvi preselili v Trubarjev čas. Učenci 

gledališkega kluba in novinarskega kroţka so ob 

prodorni glasbi iz posameznih velikih črk najprej 

sestavili slogan Trubarjevega ustvarjanja »stati inu 

obstati«. 

Po tem sta na oder prikotalila nekakšen sod sam 

Primoţ Trubar, ki ga je zgledno in prepričljivo 

odigral Mitja Brdajs, in njegova ţena Barbara, v 

katero se je prelevila čutna in samozavestna Ajda 

Polak. 

Medtem, ko sta se Trubar in Barbara v domači izbi 

spominjala burnih časov turških vpadov v naše 

vasi in izgnanstev zaradi novih nazorov, so učenci pevskega zbora zapeli pesmi o 

domovini, jeziku in ţivljenju, kot v 16. stoletju pa je zaigrala tudi violina.  

 

Ob koncu so nam sedmošolke 

postregle še s prijetnim 

recitalom, v katerem so nas 

spomnile na naše najdraţje in na 

vse drobne pomembnosti, ki jih 

včasih sploh ne opazimo.  

 

Prireditev so zaokroţili učenci s 

sloganom - ki naj ga imamo za 

zgled še najmanj 500 let - STATI INU OBSTATI, česar pomembnost je poudaril tudi 

g. ravnatelj, ki nas je ob koncu spodbudil, naj ohranjamo svoj jezik in bomo ponosni 

na svojo kulturo. 
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VTISI UČENCEV OB PRIREDITVI 

Prireditev je bila 
dobra, poučna in zelo 
primerna obletnici 
rojstva našega rojaka 
Primoža Trubarja. 
Prireditev bi bila lahko 
še daljša, saj so učenci 
nastopili »super«. 
Imeli so perfektne 
obleke.  

Tanja in Erika, 9. c 

Prireditev je bila 
zelo poučna, scena 
pa okrašena 
primerno za praznik. 
Všeč sta mi bila 
igralca in jezik, v 
katerem sta 
govorila.  

Tina G. in Špela, 9. C 

 

Prireditev se mi je 
zdela dobra, ker smo 
slišali, kako so se 
včasih pogovarjali in 
videli, katere 
predmete so imeli. 
Všeč mi je bil Trubar, 
pa tudi Barbara, vsi 
pevci in učenci s 
črkami. Zanimiv je bil 
tudi Nežin govor oz. 
povezovanje 
programa ter 
violinistka. 

Valter in Matevž, 7. d 

Najbolj zanimivo 
pri prireditvi mi je 
bilo, ko so učenci 
pritekli na oder in 
naredili naslov iz 
črk. Všeč mi je bil 
pogovor med 
Barbaro in 
Trubarjev, ki je bil 
njen mož ter 
tihotapljenje knjig 
v sodu.  

Janez Z., 7. d 

 

LITERARNI  UTRINKI  O  TRUBARJU 

Bil domoljuben je in bradat,  

pel, razmišljal je in pisal rad. 

 

Bil je strog, pogumen, iznajdljiv, 

za razliko od Prešerna fig ni delil. 

 

Bil Slovenec je zaveden, 

za mnoge veljake beden. 

 

Primoţ Trubar bil je ta, 

ki ga zdaj celi svet pozna. 

                             Aljaţ Zaletelj, 9. B 

 

Trubar naš bil je pameten, pomemben. 

Rad pisal je, na koru pel in bil sila ustvarjalen.   

On bil je delaven, za narod borben ter zgovoren, 

poleg vsega pa še iz srca domoljuben. 

V sodih, polnih čaja, pretihotapil je knjigi polni 

znanja. 

To bil velik je korak do slovenskega jezika 

kraljevanja. 

                                               Denis Babič, 9. B 
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INTERVJU S POLJSKIM PLESALCEM 

V letošnjem septembru so nas obiskali zanimivi gostje, ki so prišli celo s Poljske. 

Oblekli so se v srednjeveške kostume in nam zaigrali ter zaplesali, tako kot so to 

počeli mladeniči in gospodične v Trubarjevem času. Čeprav se jim je po predstavi 

mudilo naprej, smo uspele z enim od Poljakov opraviti kratek intervju, v katerem 

smo uporabile naše znanje angleščine. Pa poglejmo, kaj nam je uspelo izvedeti. 

1. Zakaj si se odločil za ples?   

Ker rad plešem in mi je plesati v veselje. 

2. Kakšna je dežela, iz katere prihajaš? 

Poljska je zelo lepa, velika in prijetna drţava. 

3. Kakšna je šola, ki jo obiskuješ na Poljskem? 

Šola je zelo velika in moderna. 

4. V katerih državah ste do sedaj že nastopali? 

Nastopali smo ţe v Nemčiji, na Poljskem, v Belgiji,  

Franciji, Holandiji, Sloveniji... 

5. Koliko časa že plešeš? 

Plešem ţe 9 let. 

6. Ali si v Sloveniji prvič? 

Da, v Sloveniji sem prvič in mi je zelo všeč. 

7. Vam je všeč slovenska pokrajina? 

Da,  Slovenija ima lepe gore in doline. 

 Hvala za odgovore in veliko uspešnih nastopov tudi v prihodnje. Srečno! 

Naši vtisi: Takoj, ko so Poljaki končali s plesom, smo se napotile za njimi. V lov za 

njimi smo se podale tri šolske novinarke in še nekaj učencev, ki so fotografirali. 

Sporazumevali smo se večinoma v angleščini (razen otrok in še nekaj oseb, ki so 

znale slovensko). Vse je potekalo zelo hitro, saj se je gostom zelo mudilo naprej. 

Jolanda je povedala, da smo članice šolskega novinarstva in bi rade naredile intervju. 

Anja je spraševala, ker je od nas treh najbolje znala angleško,Renata pa je pomagala. 

Čeprav smo bile pred intervjujem in med njim rahlo nervozne, se je vse dobro izteklo 

in oblikovale smo naš prvi hitri intervju, in to s tujcem.       Renata, Anja, Jolanda, 7. r. 
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                 ŠOLA  IN  DOMAcI KRAJ  

TEDEN OTROKA – NEKOGA MORAŠ IMETI RAD 

Ob letošnjem tednu otroka smo se na OŠ Stična spomnili, kako edinstveni smo in 
kakšen privilegij imamo, da imamo dobre ţivljenjske pogoje in odprte moţnosti, 
da se čim več naučimo. Učenci so ob sloganu Nekoga moraš imeti rad zapisali, kdo 
oz. kaj jim največ pomeni. 

Ko sije sonce, sem vesela, zato ker imam rada sonce. Rada imam svoje starše in bratce. Rada 
imam tudi vse, kar je lepo. Ne maram, da sem ţalostna in neprijazna, temveč imam rada, da 
sem vesela in srečna. Tudi ţivali imam rada, najljubša je mačka. Moja najljubša barva pa je 
oranţna. Veliko mi pomenijo sošolci in prijatelji. 
                                                                            Zerina, 7. A 
Ljubezen je stvar, ki jo ima lahko vsak človek. Pomeni mi vse, saj bi bila, če je ne bi imela, 
čisto na tleh. Če veš, da te ima nekdo rad, se lepše počutiš. Zato moraš imeti prijatelje, da se 
lahko z nekom pogovarjaš. Tudi z naravo, ki je ena sama ljubezen. 

                                                                        Aneja, 8. A 
Rada imam svojo Tančiko, mami in sestrično. Brez televizije bi teţko preţivela. V ţivljenju bi 
rada veliko potovala, v šoli so mi najbolj všeč počitnice, prav posebej pa šolske stopnice. V 
prostem času rada rolam, se druţim s prijatelji, ki mi veliko pomenijo…                                                                                                                   

                   Erika, 9. C 
Rada imam svojo mami. V ţivljenju mi pomeni vse. Je prijazna in me ima rada. Tudi jaz jo 
imam, ker mi pomaga. In jaz njej. Smilijo se mi otroci, ki jih mame nimajo rade ali ne morejo 
skrbeti zanje. Moja mami mi pomeni vse na svetu in nihče mi je ne more vzeti.                                                              
                                                                               Urška, 7. A 
OČI in MAMI, ker me imata rada, mi zaupata, me hranita, mi stojita ob strani… 
MAMA, ker mi vedno pomaga, mi kuha kosilo… 
ATA, ker me vozi v šolo in pride iskat. 
REKS, ker me uboga… 
MIŠA, ker je zelo prijazna in ubogljiva.                                                                          Matic, 8. A 
 
                                                                          

TABOR BIOLOGOV OŠ STIČNA V  PIRANU 

V času jesenskih počitnic smo se biologi ob 8 .uri zjutraj izpred šole napotili proti 

Primorski, natančneje v Piran, kjer smo imeli organiziran tabor biologov tik ob morju. 

V Tartinijevem mestu smo počeli marsikaj, med drugim smo se kar dvakrat peljali z barko, 

naš učitelj Danijel pa nam je pripovedoval zanimive zgodbe. Vsak dan smo se odpravili na 

sprehode oz. na terensko raziskovanje in vedno slišali veliko poučnega. Učili smo se o 

drevesih, pozneje pa smo odšli tudi na rob obale in smo iskali ţiva bitja v morju. Kdor je 

hotel, je lahko odšel tudi do morja (seveda do gleţnjev), po terenskih vajah smo se lahko 

igrali na igralih. Hrana v domu je bila okusna, najbolj pa nam je bilo všeč počivanje v sobah, 

kjer smo imeli druţabne igre in zanimive teme za pogovor.  

Naš dan se je začel ob 7-ih in zaključil ob 22-ih, a kljub temu je bil prekratek, saj je bil tabor 

zelo zanimiv. Tudi naslednje leto se vidimo.                                            Tjaša in Ines Skubic, 7. b 



Časotepec – glasilo OŠ Stična - zimska izdaja 2008/09                                      

9 

 

SRCE ŠOLE – KNJIŢNICA 

Zanimalo nas je, zakaj učenci radi hodijo v knjiţnico in kaj jim po njihovem 

mnenju knjiţnica omogoča. 

V knjiţnico grem rad zato, ker je zanimiva in se v njej  lahko kaj naučiš. Omogoča ti znanje. 
Gašper Zupančič, 7. c 
Zato, ker imajo veliko stripov. Omogoča mi znanje. Matej Rus 
Da ti veliko znanja in izveš lahko veliko o zgodovini in druge stvari. Ciril Glivar 
Omogoča mi, da berem in si sposodim knjigo. Aleš Tekavčič 
Ker lahko v miru prebereš knjigo, narediš nalogo. Ţan Tekavčič 
V knjiţnico grem rada, ker je tam veliko knjig in drugih stvari. V knjiţnici pa lahko najdeš 
tudi razne odgovore na vprašanja. Omogoča mi, da lahko v njej delam domačo nalogo, 
berem,… Eva Boben, 8. a 
V knjiţnico grem rada zato, ker mogoče najdem kakšno zanimivo knjigo, pridobiš znanje. 
Včasih s prijateljicami najdemo kakšno zanimivo knjigo in se nasmejemo. Omogoča mi 
razgledanost v svet knjiţevnosti. Aneja Kastelec, 8. a 
 

TURISTIČNA VZGOJA – PROJEKT TURISTIČNA KMETIJA 

Učenci izbirnega predmeta turistična vzgoja so v petek, 21. 11. 2008, obiskali turistično 

kmetijo Obolno. Cilji projekta so bili: 

- spoznavanje kmečkega turizma v naši 

okolici, 

- intervju z gostinskim delavcem lastnikom 

kmečkega turizma, 

- geografski opis poti od Stične do Obolnega, 

- naseljenost območja, 

- infrastruktura. 

JUHU,  OBISKALI SMO ZOO 

V torek, 18. 11. 2008, smo učenci 7. razredov obiskali ţivalski vrt (ZOO). 

Tam smo videli veliko ţivali kot so plazilci, sesalci, ţuţelke, ptice, … Videli smo tudi slavne 

ţirafe, ki so jih k nam iz daljne deţele pripeljali pred kratkim. Ţirafe so imele dolg vrat, v 

višino pa so merile okoli 5 m. Vse štiri so imele veliko domovanje oz. kar hišo z velikimi 

vrati. Od blizu smo se srečali tudi s kralji ţivali – levi. Kot vemo, so levi kralji ţivali in tudi tu 

so bili. Videti so bili leni in se za nas niso dosti zmenili. V kletki je počivala tudi levinja.  

Srečali smo še eno veliko ţival – slona, ki se je pred našimi očmi igral in se ni dal motiti.  Bil 

je velik, močan ter dobro rejen. Posebej zanimiva so njegova velika ušesa ter močni okli, ki so 

na las podobni oklom davnih mamutov. 

Obisk ţivalskega vrta mi je bil zelo všeč in vse ţivali mi bodo ostale v lepem spominu, še 

posebej plazilci, o katerih tudi sicer rad raziskujem.                                             Andrej Ploj, 7. d 
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Z MIŠKO PO CELEM SVETU - RAČUNALNIŠTVO 

Računalništvo je izbirni predmet, pri katerem se učimo delati z 

računalnikom, kar pa dandanes vsakogar zanima. V 7. razredu 

delamo letošnje šolsko leto v programu Microsoft Office Word 2007.  

Do sedaj smo se naučili: 

1. urejanje besedila: - besedilu smo spreminjali barvo (meni, urejanje) 
a. besedilu smo spreminjali velikost (meni, urejanje) 
b. besedilu smo spreminjali slog in obliko pisave (meni, urejanje) 
c. besedilo smo kopirali (Ctrl + C), prilepili( Ctrl + V) 
d. besedilo smo označevali (kurzor na začetek besedila+ levi klik+ ) 

2. vstavljali smo: a. tabele (meni, tabela+ vstavi + tabela 
(pokaţe ti okence vstavljanje tabele, kjer izbereš število 
stolpcev in vrstic)) 

b. diagrame 
c. izrezke (meni, sklici, izrezki) 
d. slike z interneta (internet, Google, slike, išči) 

3. urejanje slik: slike smo oštevilčili 
a. slike smo večali in zmanjševali 
b. ozadja 

Delali smo tabele, v katere smo vpisali svoje ocene in urnik. 

Računalništvo je zelo zanimivo, saj spoznavamo osnove 

računalništva. V prihodnjih urah si ţelimo, da bi na Googlu več iskali slike in da bi včasih 

igrali igrice na internetu, a pouk računalništva je namenjen učenju, igrice pa lahko igramo 

doma.                                                                             Špela Zupančič in Sandra Erjavec, 7.b  

 

ZAKLADNICA KNJIG - KNJIŢNI SEJEM 

V sredo, 25 . 11.2008, smo se v spremstvu učiteljev z avtobusom odpeljali v Ljubljano. Tam 
smo obiskali tradicionalni knjiţni sejem v Cankarjevem domu.  
 
Ko smo prispeli in pojedli malico, smo se odpravili v garderobo  in tam pustili oblačila.  
Potem smo šli na ogled knjiţnega kraljestva. Videli smo 
bogato obloţene stojnice veliko zaloţb: Mladinska 
knjiga, Mohorjeva druţba, DZS, Mladika, … Po 
vodenem ogledu pa smo imeli še teţko pričakovano 
prosto uro in si sami ogledali knjige v zaloţbah, ki so 
nam bile najbolj všeč. Jaz sem si pri zaloţbi Grlic 
ogledala knjigo Najstarejši, ki opisuje ţivljenje dečka z 
zmajem. Videli smo tudi veliko znanih oseb – med 
drugimi nam je pravljice bral hudomušni Rozman 
Roza, ki ga poznamo s televizijskih ekranov. 
 
Zbrali smo se na  dogovorjenem mestu odšli v garderobo in se odpravili na avtobusno 
postajo. Od tam nas je, polne lepih vtisov, avtobus odpeljal proti šoli. 

Tereza Ţgajnar, 7. d 
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NOVINARJI ČASOTEPCA NA POHODU 

 

Kje je polţ skrit?                                                                                                                                    ŠOLSKI NOVINAR 

 
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    Časotepec na pohodu 

V soboto, 8. novembra, smo se tri šolske novinarke podale na teren. Odpravile smo se v 
Višnjo Goro, kjer je potekal Tabor raziskovalcev. Sodelovali so učenci višnjegorske pa tudi 
matične šole, ki so se udeleţili različnih delavnic v šoli in kraju, novinarke pa smo njihovo 
delo ves čas spremljale in sproti oddajale prispevke za glasilo tabora. Učenci so skupaj z 

mentorji in krajani 
pisali v stari pisavi, 
pekli in kuhali 
domače jedi, 

raziskovali 
zgodovinske in 

naravne 
zanimivosti kraja, 
se naučili igrati 
priredbo Jurčičeve 

zgodbe z naslovom Polţja sodba v Višnji Gori in jo ob zaključku prireditve tudi zaigrali.  
Novinarsko delo je bilo zelo razgibano in zanimivo. Na koncu smo našli izgubljenega polţa 

in pravično razsodili sodbo, tako da smo bili vsi zadovoljni in odšli domov z lepimi vtisi.                                                                               

Renata, Jolanda in Klara, 7. r. 

POTRES V VELENJSKEM RUDNIKU PREMOGA 

Ko smo se s sošolci odpravili proti Velenju, nisem vedel, kaj naj pričakujem. 

V Velenju so nas prijazno sprejeli in nam najprej pokazali predstavitev razvoja kraja ter nas 
opozorili na ekološke probleme, ki so se pojavljali v Velenju in Šoštanju zaradi velikega 
onesnaţevanja. 
Nato smo si ogledali muzej premogovništva in izvedeli, da je bilo po Sloveniji nekoč veliko 

rudnikov. Končno je prišel najbolj razburljivi del 
dneva – odšli smo po zaščitne obleke in čelade 
ter se z mračnim dvigalom spustili v jašek. Bilo 
je kar malce strašljivo. Najprej smo poslušali dva 
rudarja, ki sta jedla in se pogovarjala v 
zanimivem koroškem narečju. Nato nam je 
vodnik rekel, naj se obrnemo na drugo stran. 
Pod nogami se nam je začelo tresti. Tla so se 
premikala, občutek sem imel, da se tresejo tudi 
stene, »dima« pa je bilo toliko, da sem komaj 
gledal. Reševalec je imel posebno masko, s 
katero je lahko dihal in posebno obleko, da je bil 

zaščiten. Bilo je zelo grozljivo. Za trenutek sem pomislil, da nas bo zasulo.  
Potem smo ugotovili, da je bila to samo simulacija potresa, pa čeprav zelo podobna 
resničnemu. Bilo nam je tesno pri srcu in zavedli smo se, kako je moralo biti šele rudarjem, ki 
so takšne potrese v resnici doţiveli.                                                                           Erik Cener, 7.d    
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KAJ  POSTANE       
 
PTIČEK leta nad oblaki 
In pomaha ptički vsaki. 
 
Srečen je in zelo vesel, 
Ker prvič nad oblaki 
je letel.  
 
Krila  ima pisana,rumena 
In zelena, lep je kot ptica nobena. 
 
Na repu ima barv pet, 
Vsak od tega je prevzet. 
 
Danes je zelo lep dan, 
Ker  ptiček praznuje rojstni dan. 
 
Povabil je prijatelje ,da bo bolj 
Veselo in,da bi se do jutra pelo. 
 
Še dobro,da jutri šole ni,ker 
Ker vsi imajo glavobole. 
 
Danes nič ne letajo,ker energije 
Jim je zmanjkalo. 

Nejc Koren, 6. c 
 

               LITERARNE  STEZICE 

NA OBISKU V  

SMEJALNI PALAČI 

 

Na obisku v smejalni palači, 

te kraljica najbolj privlači, 

najglasneje se smeji, 

ti veliko smeha podari. 

 

Če pa ne gre drugače, 

ti pošljejo ţgečkače, 

in preden utegneš tleskniti, 

se krohotaš ţe tudi ti. 

 

Ko prideš pred kuharico, 

dobiš smejalno pico, 

pri vrtnarju šopek roţ, 

na koncu pa te čeka smeha poln koš. 

 

Zdaj pa poglejmo še v šolo, 

kjer ravno pijejo kokakolo, 

pri pouku se vsi smejijo, 

in za res glasen smeh pet dobijo. 

 

Zvečer pa zaspijo, 

a sanje se jim okrog smeha vrtijo, 

vendar komaj čakajo, da se zbudijo. 

                               Anita Košak, 6. a 

 

PTIČ 

Ptička v gnezdo prileti 
tam , so ţe ptičke tri, 
 
ena veselo ţvrgoli, 
druga lačna, k nebu leti, 
 
tretja pa hoče biti 
navaden ptič, 
ker ne meni se za nič. 
 
Urša Kohek , 6. c 

AKROSTIHI NAŠIH DEVETOŠOLCEV 

 

Doma za šolo bolj malo ga skrbi, zato raje v TV glavo tišči. 

A on najbolj se razveseli, če kdo o rokometu govori. 

Vedno pa je, nikoli sit ni, pa tudi če ţe dve štruci pohrusta 

ti. 

In punce uprejo se mu teţko, ker on vsako kušnil bo. 

David je car, da večjega ni, in ko on mimo prileti, ţe 

stiskamo pesti, da zopet na tekmi zmagali bi. 

 

Gašper naš je velik car, 

Ampak košarka – to je stvar. 

Šola zanj je baje vse, 

Pet pri angleščini dobil je ţe. 

Eh, pa šolo pust'mo »zdej«, gremo počasi mi naprej. 

Rad 'ma punce on zelo, vendar v ljubezni sreče še ni bilo. 

 



Časotepec – glasilo OŠ Stična - zimska izdaja 2008/09                                      

13 

 

JESEN 
 

Gospa jesen je prišla, 
vsa z barvami napudrana, 
njen pogled je temno rjav, 

ona polna je zabave, 
ko po vasi prihiti, 

se nam sladko zasmeji 
in nas z barvami obdari. 

 
Ko se zazreš v to pisano teto, 
vidiš še njeno barvno paleto, 

z njo liste spremeni, 
s toploto so napolnjeni, 
a različni so si čisto vsi. 

 
Ta jesen je prava slikarka, 

čisto nič ji v njenem delu ne manjka, 
mogoče je v slikarsko šolo hodila, 

da nam je naravo spremenila. 
 

Skupaj jo povabimo na čajanko, 
in jo vprašajmo, kako je z njeno znanko, 
potem pa še, kje te čudovite barve dobi, 

da z njimi nas obogati. 
 

Nika Gole in Anita Košak, 6. a 
 

 

 

ZARES SEM MLAD 

Zares sem mlad, 
visoko letim rad. 

Letim visoko, 
da lahko gledam globoko. 

 
Leti tudi ponoči, 

da me ne vidi še oči. 
Mama vame ne verjame, 

saj se nič ne zanima zame. 
 

Uroš  Vidmar,  6. c 

ŠKRAT 
 

Kaj je delal grozdni škrat, 
preden odpravil sem se spat? 

Kaj je delal? Vrata odpiral? 
Drugim škratom dirigirav? 

 
Ah,ne vem,ampak kaj če 
je naši mamici ukradel 
ves marmeladni dţem? 

 
Ne česa takega ţe nebi 

Storil. Ali bi se za ta 
Marmeladni dţem boril? 

 
Ampak  škratek tudi prijazen 
je lahko!Poljubčke mi pošlje 

in pomaha v slovo! 
 

Katarina Zorec, 5.b 
 

 

KAJ POSTANE ? 

Ko je mati  ptička zvalila, 
ga je takoj  zapustila. 

 
Ko je ptiček ţivel, 

veliko prijateljev je imel 
 

Vsak dan je s krili mahal, 
da je zvečer  takoj omagal 

 
Letal je v bliţnjo vas, 

tam ga je pogazil plaz. 
 

Miha Cugelj, 6. c 
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SLON IN BONTON 

 

Slon se poţviţga na bonton. 

Vsakega, ki se mu nasmeje se umika 

in niti starih ljudi ne vika. 

 

Čeprav ima slon dva bontona,  

mu očka, ker nagaja ne da bonbona. 

Mama mu niti sobe ne pospravi, 

pa tudi večerje mu ne pripravi. 

 

Slon zaradi »nesramnih« ljudi jezen postane 

in se v sobo zapre, kar brez hrane. 

Očka mu pove, 

da niso nesramni ljudje, 

nesramen je on 

ja on slon, 

ker se poţviţga   na bonton. 

 

Slon je zdaj spet prijazen, 

nihče ga več ne vidi,  

kot nesramno  prikazen. 

Vse ljudi vika 

nikomur se ne umika. 

 

Zdaj kar naprej prebira bonton, 

ta naš prijazni slon. 

In za to dobi vsak dan kosilo 

in besedo milo. 

 

Ker zdaj prijazen slon 

vsak dan dobi bonbon. 

 

Tjaša Miklavčič, 5. b 

 

 

 

 

 

TVOJE PISMO 

 

Napisal si mi pisemce, 
ki v moje seglo je srce; 

prebrala sem ga tisočkrat 
ker daješ meni prstan zlat. 

 
Da našel v meni si zaklad, 
ki vedno ga imrel boš rad; 

tako lepo mi pišeš ti, 
da tebe sanjam vse noči. 

 
Ko prvič si zagledal me, 

srce ti poskočilo je, 
navdih te neţni je objel, 

ki o ljubezni ti je pel. 
 

Ljubezen daje nam prav vse, 
za kar ţiveti vredno je; 
ti meni vse, jaz tebi vse, 
to skupaj vleče srci dve. 

 
Vse kar srce ti govori, 
moţa v tebi res krepi: 

obljubljaš mi le srečne dni, 
veselja polne brez skrbi. 

 
Svet res drugače govori, 

da prevljice v ţivljenju ni, 
vesela sem, da vedno bo 
s teboj ţiveti prav lepo. 

 
Za skupno pot si me ogrel, 

zato boš pisemce prejel; 
ljubeč pošiljam ti pozdrav, 
ţelim, da moţ bi mi postal. 

 
Metka Gregorič, 8. d 
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UČITELJIČIN HOROSKOP 

 

V četrtek v kavarni 

in v petek v pekarni 

boste malo zaplesali 

in v sprintu tekmovali. 

 

 

Mimo sobote in nedelje 

simpatija se pripelje 

to bo čeden tale moţ, 

ki vas vabi v Portoroţ. 

Tam v vodo boste skakali 

in veliko nakup'vali, 

tri bonbone in še čili 

vam bodo podarili. 

 

 

Ponedeljek je pred vrati, 

z morja se boste morali hitro 

odpeljati. 

Pogrešali boste druţbo, 

saj morate nazaj v sluţbo. 

 

Rebeka Sinček, 7. d 

 

JAZ, POLIFEM 

(Poustvarjanje po Homerjevem Odiseju na otoku Kiklopov) 

Domov sem se vračal iz paše, 
Kot ponavadi, 
z gručo ovčadi, s peščico kozjadi. 
 
Ves premraţen kurim ogenj,   
kar naenkrat se zagleda tam v  
kotu neka čreda. 
 
Pa povejo: »Grki samo,« 
Jaz  se čudim: »Tu so grki, 
a le kje so tisti brki, ki 
jih nosijo le Grki?« 
 
Več se nisem spraševal, 
Zgrabil dva, pomalici. 
Nek večer so me opili, mene v spanju za 
slepili. 
Grk pred tem  mi rekel je : »Ţe   
Napij  se na lepo, pa ime mi je Nikdo.« 
 
Pa sem kričal in vpil,  
Da me Nikdo je slepil, 
v oko sulico zasadil. 

Drugi dan sem gnal  
na pašo, pretipal vsako ţival našo. 
A Grki, te nesramne ţivali, 
So se na trebuh ovac privezali. 
 
Z ladjo so odveslali,  
potlej pa name kričali, 
sem tja skalo zavili, 
na obalo jih zlili. 
 
Potlej Nikdo mi pove, 
ja Odisej ima ime. 
 
Prerokba je resnica bila, 
ostal sem brez upanja, 
sem glavo nagnil na roko, 
za vedno izgubil oko. 
 
Nato so odpluli srečno, 
izginili za večno. 
                

Rebeka Sinček , 7. d 
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Anja Sever 
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SODOBNA URŠKA 

    Nekega dne se je po Ljubljani sprehajala Urška. Bila je stara 30 let, močne postave in kakor 
je bila izmed krav največja Milka, tako je bila izmed deklet najteţja Urška. Tehtala je 150 kg, 
imela je dolge rjave lase, koničast nos in majhna usta. Ušesa je imela dokaj majhna za svojo 
velikost in imela je majhne rjave oči. 
    Nekega dne pa je pred volitvami LDS oznanil, da bodo imeli zabavo s plesom in pečenim 
odojkom. Povabljeni so bili vsi, tudi otroci, na Prešernov trg. Tam so zgradili oder in 
postavili plesišče. Pivo je bilo brezplačno, igral pa je ansambel Simona Ceglarja. Končno je 
napočil večer, ko naj bi bila zabava. Urška se je pripravila, oblekla in nato šla. Na plesu jo je 
prosilo za ples nekaj suhih fantov in nekaj močnejših. Ampak vsakemu je odrekla. Nazadnje 
pa se ji je le zahotelo plesati. Ko se je ozirala naokrog, ga je nazadnje le zagledala. Bil je 
Gozdni moţ, zelo velik in debel moški, star 32 let.  Ko jo je opazil, je pristopil k njej in jo 
prosil za ples. Sprejela je in začela sta plesati. Sprva sta bila nerodna, saj ţe dolgo nista 
plesala. Nato pa sta ujela ritem in začela hitreje plesati. Pod njima se je oder hitro rabil in vsi 
so začudeno gledali, kako plešeta. Oder je zaradi njune teţe škripal. Nenadoma je počilo in 
se zabliskalo. Vsi so pogledali v nebo, šele nato pa na oder, kjer je bila luknja. 
    Več dni so iskali Urško in Gozdnega moţa, a videl ju ni nihče nikoli več. 
 

Zupančič Joţe, 8. d  
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                TEHNIKA IN ZNANOST 

 POSKUS, KI BO NAVDIHNIL VES SVET 

Veliki Pok 
V švicarskem Cernu se je začel največji svetovni poskus,v katerem sodelujejo tudi slovenski 
znanstveniki.Poskus temelji na delovanju celega vesolja, saj skušajo znanstveniki pokazati, 
kako je celotno vesolje nastalo. Projekt se imenuje veliki pok. Znanstveniki so se zbrali inse 
dogovorili, kako naj bi projekt veliki pok potekal. 
 
Poustvarjanje Velikega Poka 
V sredo, 10. 9. 08, so znanstveniki v Cernu na meji med Francijo in Švico zagnali 
najzmoglivejši in največji zgrajeni jedrski pospeševalnik  delcev. Dolg naj bi bil kar 27 km,  
leţi globoko pod zemljo. Za ogledovanje naprave in spremljanja njenega poteka so na njo 
priklopili kar 60. 000 računalniških priključkov. Z njimi so nadzarovali napravo, da bi 
nemoteno delovala. To je največji znanstveni poskus v zgodovini človeštva, z njim naj bi 
poustvarili Veliki Pok - trenutek v zgodovini, ko je nastalo vesolje.  
 

 

Prikaz velikega poka dokazuje, kako nevaren je lahko za prebivalce držav ali pa celo 

vsega sveta. 

 
 
Projekt  je navdušil prebivalce in raziskovalce več kot 80 drţav. Med sodelujočimi 
raziskovalci so tudi slovenski znanstveniki, čeprav Slovenija ni članica Cerna. Kljub temu pa 
sta Institut Joţef Stefan in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ţe od vsega 
začetka vključena v vse faze projekta – tako v razvoj, kot tudi v obdelavo velikih količin 
podatkov, ki jih bodo znanstveniki šele pridobivali v poskusih v pospeševalniku v Cernu.  
 
Strokovnjaki menijo, da to ni dobro, saj bi  se pri poskusu lahko  kaj zalomilo in bi ta ustvaril 
večje število manjših črnih lukenj, ki bi po moţnosti lahko uničile vse na zemlji.   

Benjamin Strmole, 7. A 
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KAKO BI IZBOLJŠAL SVET IN PREPREČIL VOJNE – ideje učenca 
Spremenil bi marsikaj na našem planetu. 
 
Bivalni pogoji: - ljudje bi ţiveli v 10-nadstropnih blokih,  

  - za vsakih 5 blokov bi bilo treba posaditi 50 dreves, 
  - stanovanja bi bila prilagojena za 5 oseb: 2 odrasla, 3 otroci, 
  - upokojenci bi ţiveli v manjših stanovanjih, prilagojenih njihovim potrebam. 
 

Viri energije: Vojne običajno nastanejo zaradi energije. Jaz bi vzel energijo, ki se obnavlja. 
zgradil bi hidroelektrarne, vetrnice .Tako bi ohranil in prihranil veliko energije. 
 
Oroţje: Prepovedal bi prodajo oroţja, s polic bi umaknil plastično oroţje (igrače), prepovedal 
bi igrice, v katerih se streljajo in so nasilne. 
 
Vojne: Potreboval bi revolucionarja. Prepovedal bi jedrsko in atomsko oroţje.  
Razpored dela: - vsak delavec bi moral na dan za drţavni blagor delati 10 ur, 

   - delati bi morali 4 dni na teden, 1 dan bi morali nameniti izobraţevanju, 
   - sobote in nedelje bi bile proste, 
   - plače bi zagotovljale dokaj lagodno ţivljenje, 
   - voda, elektrika, hrana, stanovanja, kurjavo…, bi prispevala drţava sama. 

Janez Meglen, 7. d 

KMETIJSKA MEHANIZACIJA 
Dandanes hrane in pridelkov večinoma ne 

pridelujemo več ročno, temveč z različno sodobno 

mehanizacijo.  

Tudi na območju naše šole se razprostirajo širna 

polja, ki jih je potrebno obdelovati s stroji. 

Na trgu se pojavljajo vedno novi in novi stroji in 

priključki, ki nam olajšajo delo. 

 

V tokratni rubriki bom na kratko predstavil 

najmodernejši  traktor iz podjetja Fendt , to je Trisix.  

Hitrost traktorja je 60 km/h, moč 560 konjskih moči. 

Vse gume lahko zavijajo. Prednja hidravlika lahko 

vzdigne 3-4t. Dolţina je 7,61, širina pa 2,75. Za 

vzpon v kabino ima šest stopnic.  

Od daleč traktor izgleda majhen, ko pa se mu 

pribliţaš, je visok kar 4 m. Je pravi velikan med 

traktorji. 

In še ugotovitev za konec: kdor hoče kupiti takšen traktor, naj dobro varčuje. 

Valter Košak, 7. d 
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                           ŠPORT 

Šport in športna tekmovanja me zanimajo ţe od nekdaj. Zagotovo je ţivljenje vsakega 

človeka povezano z njim, saj nam brez gibanja ni ţiveti. Tudi na naši šoli se radi gibljemo 

in s tem skrbimo za naše zdravje. V našem kraju pa je nekaj športnih disciplin, za katere 

smo še posebej navdušeni: rokomet, nogomet, karate, tekvando in različni plesi. V tej 

rubriki vam bom predstavil rokomet in rezultate nekaterih šolskih tekmovanj... 

IZBRANA DISCIPLINA - rokomet 

Rokomèt je moštveni šport z ţogo. Na igrišču sta dve moštvi s po sedmimi igralci. Cilj igre je 
spraviti ţogo v nasprotnikov gol. Rokomet je ena najhitrejših moštvenih iger na svetu. 
Njihov cilj je doseči čim več golov, pri čemer napadalci ţogo lahko vodijo ali si jo med seboj 
podajajo, dokler si ne ustvarijo priloţnosti za strel na gol. Ko ţogo zgubijo, pred golom okrog 
svojega kazenskega prostora ustvarijo obrambo. Ţenske uporabljajo pri igri ţogo velikosti št. 
2, moški pa praviloma št. 3. 

Zgodovina igre sega v antično Grčijo, kasneje pa so jo igrali tudi v antičnem Rimu in v 
srednjem veku. Sodobni rokomet se je začel oblikovati konec 19. stoletja v skandinavskih 
deţelah. 

Prva tekma z mednarodnimi pravili je bila odigrana med Nemčijo in Belgijo leta 1925. V letu 
1928 je bila ustanovljena Mednarodna amaterska rokometna zveza, leta 1946 pa današnja 
Mednarodna rokometna zveza (IHF). 

Tudi v naši okolici imamo rokometni klub, ki je bil ustanovljen 14. aprila 1990 z zdruţitvijo 
ustanovnih klubov: TVD Partizan Stična (kasneje RK Gradišče ), RK Polţ Višnja Gora in TVD 
Partizan Šentvid pri Stični. To je znan in uspešen  rokometni klub SVIŠ. 

ŠOLSKA TEKMOVANJA 

ATLETIKA 

Rezultati medobčinskega tekmovanja v krosu - poročilo z ekipnega 
področnega prvenstva v atletiki Krevsov tek. 

Na 4. Krevsovem teku, ki je bil 06. 09. 2008 in je potekal v 
prekrasnem vremenu po Kriško-Polţevski planoti so tekmovali 
naslednji učenci: 

Podruţnična šola Višnja Gora 

1. Tjaša Pečnik 1997  800 m 3. m 

2. Tina Tea Pečnik 1995 800 m 1. m 

3. Nika Prosen          1995 800 m 4. m 

4. Veronika Šolar 1995 800 m 5. m 

5. Manca Pirc  1996  800 m 6. m 

6. Blaţ Potočnik 1997  800 m 4. m 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%8Dija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rim
http://sl.wikipedia.org/wiki/Srednji_vek
http://sl.wikipedia.org/wiki/Skandinavija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Skandinavija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tekma
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nem%C4%8Dija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Belgija
http://sl.wikipedia.org/wiki/1925
http://sl.wikipedia.org/wiki/1928
http://sl.wikipedia.org/wiki/1946
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mednarodna_rokometna_zveza&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=IHF&action=edit&redlink=1
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Matična šola 

1. Petra Hočevar 1996 800 m 3. m 

2. Nejc Kolenc 1994 4,4 km 4. m 

3. Boštjan  Blatnik 1993 4,4 km 5. m 

4. Miha Hribar 1994 4,4 km 6. m 

5. David Fegeš 1994 4,4 km 7. m 

6. Aljaţ Zaletelj 1994 11 km 3. m 

7. Erik Humljan 1996 800 m 1. m 

8. Nina Oven 1994 11 km 3. m 

9. Sara Hribar 2001 800 m 1. m 

VIR: http://www2.arnes.si/~osticnalj/                                                                                                 Vodja ekipe: Andreja Lapanja 

NOGOMET 

V četrtek, 5. 12. 2008,  so se učenci nogometne ekipe iz devetega razreda pomerili z ekipo iz 

Šentvida, Dobrepolja  in Višnje Gore. Tekmovanje je trajalo od 11. 55 do 15. 30. Zmagala je 

OŠ Dobrepolje, druga je bila OŠ Stična, tretje mesto si je priborila OŠ Višnja Gora in četrto OŠ 

Šentvid. Čestitamo našim nogometašem! 

                     RACUNALNIŠKE IGRE 

IZDELOVANJE IGER 

Predstavitev zamisli 
Vsaka računalniška igra do sedaj se je začela z zamislijo. Zaloţniki po vsem svetu dobijo na 
dan več sto zamisli, dokončno pa naredijo le po eno igro na leto, zato mora biti zamisel za 
igro res dobra. Treba je predvidevati, za kakšno igro bo zamišljena in kako priljubljena bo, ko 
bo dokončana, vedeti je treba tudi, kakšne vrste bo. Iger je več vrst: 

1. Namenjene mladim z dobrimi računalniki, ki zahtevajo dobro grafiko, zvočne efekte, 
ipd. V to skupino spada največ igralcev, zato je tudi iger in zamisli v tem sklopu 
največ. 

2. Namenjene ljudem, ki so stari pribliţno 30-50 let in jih zanima predvsem zgodba. 
3. Namenjene izobraţevanju ljudi, npr. v šolah, kjer se otroci se ob igri učijo zgodovine     

matematike, itd… 
V zamisli je treba določiti še, kdo bo glavna oseba, stranske osebe in kraje dogajanja.  
 
Scenarij 
Scenarij je najpomembnejši pri prvih dveh skupinah. 
Predvideti mora, kako bo pritegnil pozornost igralca, mu 
pri igri pomagal ali mu kaj pojasnil. Scenarij mora biti 
čimbolj realističen, zapleten (a ne preveč), da bo moral 
igralec tudi misliti. Lahko temelji na resničnih dogodkih 
in v njem nikakor ne sme biti nelogičnosti. Pri tem 
moramo paziti na časovno zaporedje dogodkov, ki 
igralca spremljajo pri igri. 
 

http://www2.arnes.si/~osticnalj/
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Sestavljanje iger 
Ko so osnovni deli narejeni, jih je treba še sestaviti skupaj. Skupaj je 
treba uskladiti zvok, sliko, motor igre je treba razstaviti in ga po 
datotekah, ki jih ni malo, pravilno vriniti v druge datoteke, da bodo 
na koncu sestavile logično pravilno celoto in da bo vse teklo gladko. 
Dodati je treba še kratke filme. 

Ko vse to skupaj sestavijo, je potrebno igro shraniti na CD ali DVD skupaj z narejeno zaščito, 
ki preprečuje piratstvo. Ker večina iger danes vsebuje datoteke, ki potrebujejo veliko 
pomnilnika, se jih spravi na DVD ali več CD-jev, kjer so prvi CD-ji ponavadi za namestitev, 
zadnji pa za igranje igre. 
 
Preskušanje in rezultati 
Preden gre igra na trţišče, jo preizkuševalci najprej testirajo, preverijo teţavnost, zanimivost, 
iščejo napake ali predlagajo izboljšave. Proizvajalci igro izpopolnijo, da so preizkuševalci 
zadovoljni, nato pa se igra začne prodajati. Da bi imeli proizvajalci čim večji dobiček, delajo 
veliko reklame in takoj po izdaji igre ugotovijo, ali je igra uspešna, ali je igro kupilo veliko 
ljudi ali ne. Ko je igra ţe nekaj časa igrana, jo igralci na raznih spletnih straneh ocenjujejo. Če 
je igra dovolj uspešna in je scenarij moţno nadgraditi, ponavadi naredijo nadaljevanje. 
 
Primeri iger: EA Sports, Sega,EAA, paintballa "capture the flag", 
sierra, Epic Games, LionHead Studios... 
 
Pozor pred ponaredki iz Kitajske  

 
Kitajci so pravi mojstri v ponarejanju raznovrstnih izdelkov. To 
dokazuje tudi njihova spretnost v ponarejanju visokotehnoloških 
naprav. Nemška policija je na frankfurtskem letališču pred časom 
zasegla kitajsko pošiljko s kar 20-tisočimi ponarejenimi 
priljubljenimi predvajalniki Apple iPod, ki so bili namenjeni 
prodaji na evropskem trgu.                                                                                              Erik Cener,  
7. d 
 

                NAŠI  LJUBLJENCKI 

V tej rubriki se bomo dotaknili naših pogostih spremljevalcev, ki nam v ţivljenju  
neredko tudi pomagajo. 
 

DAN ŢIVALI 
 
V oktobru smo praznovali dan ţivali in se spomnili predvsem zavrţenih in zanemarjenih 
ţivali, ki nas potrebujejo. Vsi ljubitelji ţivali moramo ţivali odgovorno vzgajati. 

VIR: WWW.MEDIJA.ORG 

 

Za pisanje o dnevu ţivali sem se odločila, ker sem oboţevalka 
ţivali in so moji najboljši prijatelji, rada jim zaupam majhne 
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skrivnosti. Ţivali so naši prijatelji in če jim dajemo ljubezen, nam jo one vračajo nazaj. VIR: 

http://www.studiofaca.com/forum/forum_posts.asp?TID=6866 

Tudi ţivali imajo svoj praznik. Drugi oktober je zelo poseben dan, kajti po vsej Evropi 
praznujemo dan ţivali. Spomni nas na to, da moramo ţivali spoštovati, ker so tudi one ţiva 
bitja.   

Če imate svojo domačo 
ţival, lepo skrbite zanjo, saj 
vas potrebuje in ima rada. 

Naj vam na koncu mojega 
prispevka zaupam še 
dober nasvet: Pazite na 
svoje ţivali, bodite 
previdni, ker včasih one 
vejo več kot vi.    

              Klara Senica, 7.r. 
 

NAJMANJŠE ŢIVALI NA SVETU 

Ste tudi vi ljubitelji ţivali? Ste se kdaj vprašali, kako velike so najmanjše ţivali na svetu? 
To temo sem si izbrala zato, ker imam rada ţivali in menim, da je zanimivo, kako so 
nekatere ţivali majhne. 

Najmanjši pes na svetu je čivava Ducky,  

ki v višino meri dvanajst centimetrov.  

 

Najmanjša kača v dolţino meri deset 
centimetrov. 

 

 

 

Maček z imenom Peebles v višino 

meri 15,5 cm, v dolţino pa 49 cm. 
 

                       Najmanjši konj na svetu je 
visok 43 cm 

  

  

 

Najmanjša krava   na  svetu v  

http://www.studiofaca.com/forum/forum_posts.asp?TID=6866
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                                            dolţino meri 86 cm. 

                                                                                                            
Špela Zupančič, 7. b 

VIKEND S PLAZILCI 

Kot veste, plazilci obdajajo cel svet in so občutljiva bitja. Zato se moramo do njih vesti 

spoštljivo. Sam sem nad njimi navdušen in bi vsak vikend preţivel z njimi. 

Fotografija: www.ekonomska.org/.../cutila_kac.html.html 

Od nekdaj je moja najljubša ţival kača. Z njo sam se prvič  srečal, 

ko sem bil star 4 leta. Prvič sem jo videl v gozdu in ta kača je bila 

SMOKULJA. V mojem prispevku vam bom predstavil nekaj 

plazilcev, kamor sodi tudi smokulja. 

FOTOGRAFIJA: www.naturfoto-cz.de/ 
 

KOBRA: Kobre zrastejo tudi 170-200 cm, plenijo sesalce (ptiče, 

miši…), tudi mlajše plazilce (mlade kačice, kuščarice…) 

VARAN:Varani so največji kuščarji 

na svetu, zrastejo lahko do 200 cm, plenijo vse ţivali, ki so 

manjše od njih npr. zajce, miši, velike ptice… 

FOTOGRAFIJA: commons.wikimedia.org 

PITON: Pitoni so skoraj največje kače na svetu, zrastejo  5-10 m, 

plenijo pa razne opice, mlajše sesalce… 

FOTOGRAFIJA: www.delo.si/clanek/62949  

ANAKONDA: Anakonde so tudi kot pitoni največje kače na svetu, 

plenijo podobno kot piton, zrastejo lahko tudi 5-11m. 

FOTOGRAFIJA: www.freewebs.com/.../plazilciindvoivke.htm 

KRALJEVA KOBRA: To kačo uvrščamo v najbolj strupene 
kače na svetu,zraste do 2-3m dolgo,pleni vse kar je manjše od 
nje npr.(ptiče,mlajše sesalce,mlade kuščarice…) 
 

FOTOGRAFIJA: www.k12.nf.ca/.../learning_logs/king_cobra.htm 

ZELENEC: To je kuščar, ki je zelene včasih tudi drugačne 

barve,zraste do 50-70cm dolgo,plenijo razne ţuţelke… 

SMOKULJA: To je kača,ki ţivi 

po vsej Sloveniji. Pleni razne sesalce, mlade kuščarice… 

Zraste 80-100 cm.      FOTOGRAFIJA :www.notranjski-park.si/index.php?catid=87..  

MODRAS: Modras je najbolj 

http://www.ekonomska.org/pouktv/0708/3btrtnikm/cutila_kac.html.html
http://www.naturfoto-cz.de/
http://www.delo.si/clanek/62949
http://www.freewebs.com/smrcek_zivali/plazilciindvoivke.htm
http://www.k12.nf.ca/acreman/learning_logs/king_cobra.htm
http://www.notranjski-park.si/index.php?catid=87&lang=slo
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strupena kača v Sloveniji. Zraste do100-200 cm dolgo in ima dolge strupnike.                                                    

Andrej Ploj, 7. d 

_______ ZDRAVJE, MODA & LEPOTA 

ZDRAVJE 

Zdravje je za ţivljenje ključnega pomena, zato moramo tudi sami poskrbeti zanj. Tu je 

nekaj podatkov ,ki vam bodo pomagali pri skrbi za zdravo ţivljenje. 

Če hočeš ohranjati zdravje, moraš jesti zdravo hrano, se ukvarjati s športom, priporočljivo je, 

da hodiš na sprehode, tečeš ali obiskuješ npr.  fitnes. 

ZDRAVA PREHRANA MORA VSEBOVATI: 

 Čim več ţit in ţitnih izdelkov (40 %), torej črnega kruha, 
testenin, riţa, kašnatih jedi; 

 sadje in zelenjavo (35 %), najmanj ena tretjina naj bo 
sveţega sadja in sveţih solat (300 do 400 g na dan); 

 mlečne izdelke, ribe, jajca, perutnino, meso klavnih ţivali 
itd. (20 % oz. ne več kot 100 g pustega mesa na dan ali 
ustreznih zamenjav) 

 čim manj slaščic, maščob in sladkorjev (največ 5 % na 
dan).    

KAKO POMEMBNI SO VITAMINI 

VITAMIN A 
Oblika vitamina A nam lepša koţo. 
Najdemo ga v jajčnih rumenjakih, ribjem 
olju, maslu in smetani, v temnozeleni 
listnati zelenjavi in sadju. 
VITAMIN B 
Pomanjkanje vitamina B lahko povzroči 
suho koţo. 
Najdemo ga v perutnini, rdečem mesu, 
ribah, bananah, mleku, obogatenih 
ţitaricah, stročnicah. 
VITAMIN C 
Ta vitamin moramo v telo vnašati s 
hrano. Največ ga najdemo v kiviju, 
agrumih, paradiţniku, zelju, meloni, 
rdečih jagodah, krompirju. 
VITAMIN E 
Ta antioksidant pomaga upočasniti 

staranje koţnih celic. Veliko izdelkov za nego koţe vsebuje ta vitamin. 
Najdemo ga v stročnicah, lososu, mandeljnih, listnati zelenjavi, oljčnem in sezamovem olju. 
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Nikoli nisem pomislila, da so vitamini, zdrava prehrana, šport in dober spanec tako zelo 

pomembni za zdravje in za dobro počutje na sploh. Od zdaj naprej bo v mojem hladilniku 

veliko več zelenjave in sadja pa tudi s športom se bom ukvarjala, med vikendi pa bom dlje 

spala.                                                                                                                             Renata Slak, 7. a 

MODA ZA PUNCE 

Moda se vsaj malo dotakne vsakogar od nas. Letošnje modne zimske barve so modra, 
zelena, vijolična, rdeča, oranţna, rumena. Ali boš tudi ti letos v modnih oblačilih?  

Letošnjo zimo bomo  dekleta nosila krila raznih barv in dolţin, hlače v različnih barvah in 
vzorcih.  Jesenksa moda je prinesla povsem nove ideje modnega izraţanja. Kot novost se 
pojavljajo rahle kvadratne oblike, X linija s poudarkom na pasu in Y linija, ki poudarja 

ramena. Hlače ostajajo ozke, dolge ali pa ekstremno široke. Obleke in krila ostajajo mini. 
Jakne in plašči se lepo oprijemajo telesa, vendar so kljub temu zelo udobni. Vračajo se mehki 
volneni materiali in pletenine.  

Vir: http://lifestyle.enaa.com/prikaziCL.asp?ClID=27324                                                     
                

 Vir: http://www.alpina.si/si/izdelki/moda/?v=trend 

 
 

VIR:http://images.google.si 
 

Če bi se radi prelevili v modno stilistko, pojdite na 
naslednje spletne strani in uživajte v oblikovanju:  
 http://igre-na.spletu.com/igra/obleci-barbi-modno/                                                                                                                                                                 
http://www.stardoll.com/en/                                                                                                                                                                                              
http://www.i-dressup.com/  

 
Jolanda Hočevar, 7. a 

MODNI KVIZ ZA DEKLETA (in fante ) 

1. KAKO SE NAJRAJE OBLEČEŠ ZA V ŠOLO?  
a) trenerka in preprosta majica 
b) krilo in bluza  
c) jeans & T-shirt 

2. KATERE BARVE OBLAČIL NAJRAJE NOSIŠ? 
a) vijolična, črna, bela 
b) modra, zelena 
c) črna,pink 

3. KAKŠEN NAKIT NAJRAJE NOSIŠ? 
a) uhani, zapestnica 
b) veliko zapestnic,veriţica,pas 
c) ne nosim nakita 

4. KAKŠNE MODNE DODATKE IMAŠ NAJRAJE NA SEBI? 
a) šal 
b) kravata 
c) navadne superge 

5. KATERE ČEVLJE  NAJRAJE NOSIŠ? 
a) čevlje s petami 
b) All-star,superatar 
c) navadne superge 

6. KATERO ZVRST GLASBE NAJRAJE POSLUŠAŠ? 
a) domače pesmi 
b) punk,rok 

8.KAKŠNI LASJE SO PO TVOJEM MNENJU 
NAJBOLJŠI? 

a) dolgi lasje 
b) paţ 
c) kratki lasje 

9. KATERI PEVEC/PEVKA/SKUPINA JE PO 
TVOJEM MNENJU NAJBOLJŠA? 

a) RBD Simple Plan 
b) Link in park,Nirvana,Nightwish 
c) Avril Lavigne,Rihanna 

Točke:                                               
1. a)1t  b)2t  c)3t 
2. a)3t  b)1t  c)2t 
3. a)2t  b)3t  c)1t 
4. a)1t  b)2t  c)3t 
5. a)2t  b)3t  c)1t 
6. a)1t  b)3t  c)2t 
7. a)3t  b)1t  c)2t 
8. a)3t  b)2t  c)1t 
9. a)1t  b)2t  c)3t 
 
LEGENDA  DOSEŢENIH TOČK:  

 - 18-27t - Z MODNIMI SMERNICAMI SI 
ZELO    DOBRO SEZNANJENA 

 18-10 - RADA SI MODNO OBLEČENA, A 
TI NE USPEVA NAJBOLJE 

 10-0 - NA MODO SE NE SPOZNAŠ 

NAJBOLJE 
 

 

http://lifestyle.enaa.com/prikaziCL.asp?ClID=27324
http://www.alpina.si/si/izdelki/moda/?v=trend
http://igre-na.spletu.com/igra/obleci-barbi-modno/
http://www.stardoll.com/en/
http://www.i-dressup.com/
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c) classic 
7. KAKŠNO MAJICO IMAŠ NAJRAJE OBLEČENO? 

a) kratki rokavi, brez rokavov 
b) mi je vseeno 
 c)  dolgi rokavi 

 

__________Domaca  scena 

Rebeka Dremelj je zanimiva pevka. Po Sloveniji je zelo znana, nastopala je že na Emi in Evrosongu. 
Prav zato sem se odločila, da vam bom to slovensko pevko predstavila.  

REBEKA DREMELJ, slovenska pevka zabavne glasbe in miss Slovenije 2001 

Rebeka Dremelj se je rodila 25. 7. 1980 v Brežicah in je tako stara 
28 let. Ima svojo plesno skupino, v kateri uči prijateljica iz njene 
spremljajoče plesne skupine. V otroštvu šole sploh ni marala. Le 
angleščina ji je bila še kar všeč. Pravi, da je že takrat vedela,da ji bo 
ta jezik prišel še prav. Največje težave ji je delala matematika. A 
vseeno je bila odlična vseh osem let osnovne šole. Žal pa ji je 
manekenstvo že takrat vzelo ogromno časa, prav zaradi tega ni 

mogla niti na valeto, bila je namreč  na snemanju za revijo Bravo.   
Vir: http://www.dogaja.se/opis/rebeka_dremelj/16494 

Miss Slovenije Rebeka Dremelj Vir:24ur.com 

"Tekmovanja sem se udeležila zato, da si pri sebi odgovorim na vprašanje, koliko lahko s svojim 

značajem in zunanjostjo dosežem. Izbor za miss je le potrditev moje osemletne manekenske kariere."                  

RAP SKUPINA KOCKA   Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Kocka_(skupina) 

Predstavitev: Kocka je glasbena rap skupina, ki jo sestavljajo 
mladi rap glasbeniki iz obrobne vasice v bližini slovensko-
avstrijske meje. V javnosti so se prvič pokazali, ko je Peternely 
posnel komad za prezgodaj preminulega prijatelja Nejca iz 
skupine Bepop. Kmalu zatem je prišel album. Veliko je k njihovi 
prepoznavnosti prispeval tudi kranjski režiser Mitja Okorn, sicer 
bolj znan po filmu Tu pa tam. Kocka je v letošnjem letu izdala 
še drugi album. 

Rojstvo skupine: Hip hop skupina Kocka prihaja iz Kranjske 
Gore, nastala pa je oktobra leta 2000. Na začetku so se fantje 
zbrali za zabavo in začeli pisati rime ter snemati skladbe v improviziranem studiu kar v gasilskem 
domu. Ko so se prvi posnetki znašli na internetu, se je vse skupaj začelo malo bolj zares. 
 

Zanimivosti:  Sledili so prvi nastopi po Sloveniji, Kocko pa so si v začetku vsi zapomnili po 
sodelovanju s hrvaškim reparjem Stupnijem (Blackout), ki je s skupino posnel komad Buraz. Leta 2002 
je skupina na Bledu organizirala veliko število hip hop zabav, ki so se jih udeležila vsa večja imena 
slovenske in hrvaške hip hop scene. Leta 2003 so se začela prva »prava« snemanja za prvi album 
skupine, ki je izšel maja leta 2004 – prvenec se je imenoval Alea Iacta Est (Kocka je padla). Še večjo 
razpoznavnost pa si je skupina pridobila z videospoti Od mraka do zore, Hip Hop in Tu pa Tam. 
Videospot Hip Hop je bil predstavljen tudi na angleškem MTV-ju. Kocki je to uspelo kot prvim 
hiphoparjem pri nas. Sledilo je veliko število koncertov po vsej Sloveniji in Kocka se je zasidrala na 

http://image.24ur.com/media/images/original/Sep2001/2021.jpg
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenci
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pevka
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zabavna_glasba&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Miss_Slovenije
http://sl.wikipedia.org/wiki/Glasbena_skupina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rap
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitja_Okorn&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tu_pa_tam
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glasbeni sceni. Poleti 2005 je skupina posnela duet s r'n'b pevko Žano z naslovom Trofeja. Skladba je 
izšla na pevkinem prvem albumu, takoj pa je osvojila prva mesta glasbenih lestvic.  
Poleg albuma je supina v paketu izdala tudi dokumentarni film o skupini z naslovom Kocka 2000-
2005. Turneja z Barovci se je končala julija, skupina pa je nadaljevala s samostojnimi koncerti še 
naprej. Oktobra 2006 je izšel še tretji single z albuma Gremo naprej, z naslovom Spomini v 
Zgornjesavski dolini.  

                   Renata Slak, 7.a                

_____________Tuja  scena 

Kot vsak človek na svetu, si tudi mi, najstniki, v teh letih izberemo vzornika. Naši vzorniki 

so si različni. Od fizikov do znastvenikov, lahko so pokojni kot Elvis itd. Vendar si 

najpogosteje izbiramo filmske in glasbene zvezde. Največkrat so seveda tuje, vendar se ne bi 

čudili, če bi bile domače. V letošnji številki Časotepca sta tukaj dve rubriki slavnih oseb: Tuja 

in domača scena.  

LETOŠNJI  FILMSKI  HIT: Hišna zajčica(The house bunny) 

Leto: 2008, drţava: ZDA 
Reţija:Fred Wolf, ţanr: komedija 
Igralci: Anna Faris, Colin Hanks, Emma Stone, Rumer Willis  
 
Lepa zajčica Shelley na svoj rojstni dan dobi pismo,da mora zapustiti graščino. Osamljena 
odide v študentski dom Zeta, ki je tik pred razpadom zaradi majhnega števila nepopularnih 
študentk. Tako jim Shelley pomaga urediti hišo in jih spremeni v prave lepotice. Nato pa 
morajo najti 30 študentk, da bodo sploh imele kje spati.  

 
 

 

FILMSKA ANKETA 

Nekaj učencev naše OŠ Stična smo anketirali, kateri je njihov 
najljubši film in igralec. Rezultati so naslednji: 
 
1.High School Musical 3: Zadnji letnik 9/20 glasov 
2.Hišna zajčica 6/20 glasov 
3.Divjakinja 5/20 glasov 

 
High school musical 3 podira rekorde! Film je najpopularnejši tako pri nas 
kakor tudi v drugih drţavah po svetu. 
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Hišni zajčici v podobi Anne Faris je v enem tednu uspelo prilesti na 2.       

                   mesto najpopularnejših filmov v Sloveniji! 
  

      Tudi Divjakinja ne zaostaja za prejšnjima. 
 

GLASBA 
Chris Brown je ţe kot najstnik zaslovel s pesmijo So sick. Veliko 
najstnikov ga posluša, še posebej pa jim je všeč zadnja posneta 
pesem Forever. Chris se je hitro znašel tudi na MTV lestvici 
najboljših. Bravo!  

 
 
 
 
 
Ne- Yo: Kaj se dogaja z njim?! Kaj je pojedel, da ustvarja 
vedno nove pesmi?! Kaj ? Nič… Ima pač talent, ki se ga ne 
da prikriti. Nova pesem Closer je zagotovo ganila vse 
njegove oboţevalce! 
 
 
 
 

 
Lady-gaga: Vedno veselo in razigrano dekle je posnelo novo 
pesem. Pesem Just dance se je ţe počasi prikradla na MTV. 
Osvojila je ţe odlična mesta,vsi njeni oboţevalci pa kar 
pokajo od veselja! Veliko lahko še pričakujemo od nje… 

  
Anja Sever,7. a 

 

 

GLASBENA ANKETA 

Nekaj učencev osnovne šole Stična smo vprašali, kateri 

pevec/pevka/skupina jim je najbolj všeč. Poglejmo, kako so 

nam odgovarjali!  

1.  RBD – 15/30 glasov 
2. Nickelback - 7/30 glasov 
3. Iron Maiden - 5/30 glasov 
4. Britney Spears – 4/30 glasov 
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Zmagovalna skupina naše ankete je RBD. Kaj lahko rečemo … dobesedno osvajajo svet! 

 

 

 

 

                    RAZVEDRILO 

Smeh je pol zdravja.  Od nekdaj se rada smejem in zato bom nekaj nasmeškov podelila 

tudi vam.                              

VICI  

TOALETNA VODA: 

Nekega dne je komandir k sebi v pisarno poklical policista Janeza, ki je poleg dela v policiji 

doma skrbel tudi za kmetijo. Komandir mu je povedal za številne 

pritoţbe občanov zaradi tega, ker Janez vedno smrdi po gnoju.  

"Toda, gospod komandir, jaz vendar vsak dan delam v hlevu! 

Normalno je, da se to voha na meni!" 

"Odslej boste uporabljali toaletno vodo. Vsak dan se umijte s toaletno 

vodo, preden pridete v sluţbo, da ne bo več pritoţb!" je ukazal 

komandir. 

"Čez nekaj dni je šel Janez mimo komandirja, ko je ta ponovno zavohal 

hlevski gnoj. 

"Ali me ne ubogate in se ne umivate s toaletno vodo?" 

"Saj sem poskusil, verjemite mi, toda vedno, kadar se hočem umiti s toaletno vodo mi pade 

pokrov wc školjke na glavo. 

GLAVOBOL 

Policist Vojko je imel vsakodnevne glavobole. Končno je odšel k 

zdravniku, ta pa ga je poslal k nevrologu. Da bi ugotovili, kaj mu je, 

so ga poslali na slikanje glave. Po prihodu iz nevrološke klinike se je 

pohvalil prijateljem: 

"Slikali so mi glavo, pa niso 

nič našli." 

"Ali si pričakoval kaj 

drugega?" so ga vprašali presenečeno.  

Vir: http://smeh.kozolec.net/ 

http://smeh.kozolec.net/
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                                                                                                           NAGRADNI SUDOKU:Ta 

sudoku bo nagrajen s simbolično nagrado. Vsi ,ki boste sudoku rešili, napišite svojo rešitev 

(v obarvanih okenčkih od leve proti desni in od zgoraj navzdol)na bel liste napišite svoje ime 

in priimek in rešitev. Vse listke s pravilno rešitvijo odvrzite v škatlico v knjiţnici,  na kateri 

piše ČASOTEPEC . 

VIR: http://www.ptuj-on.net     

REBUSI 

1.                                                                                                                                                                                                                             

 A 23.ČRKA ABECEDE     NIKA   K=C 

                         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2. 

DA ALI…..     N                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.     NOVAK, KOVAČ, CANKAR   -   SO…  

1234567                                                                          N=M                                    G=R+R 

 

 

_ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _                                                                                                

Barbara Tekavec 

http://www.ptuj-on.n/
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                PRAZNICNI KOTICEK 

TRIJE DOBRI MOŢJE 

Miklavţevo (6. december) 

Miklavţa  prepoznamo po: škofovski kapi,in palici, po beli bradi in 

belih rokavicah, meniškem plašču  in  košu daril. Ponavadi  ga 

spremljajo angeli in hudiči. Miklavţ obdaruje tiste otroke, ki so bili čez 

leto pridni. Tiste,  ki pa niso bili pridni, preganjajo parklji in  dobijo le 

palico. 

VIR:http://images.google.si/images? 

Boţič (25. december) 

Miklavţu sledi boţič. Dies natalis Solis invicti, "dan nepremaganega 

sončnega boga", povezan tudi z Mitrovim kultom, so, kot vemo, 

Rimljani praznovali 25. decembra, okoli zimskega solsticija. Ta datum 

so upoštevali tudi Kelti, Germani, Slovani in druga indoevropska 

ljudstva, ki so menila, da so se takrat rodili njihovi pomembni bogovi. 

Takrat nas obdaruje boţiček. Boţiček ima podobne lastnosti kot 

Miklavţ. Prepoznamo ga po rdeči kapi z belim cofom, rdeči obleki s 

črnim pasom ter črnih čevljih. K nam prileti s sanmi, ki jih vlečejo jeleni 

z Rudolfom na čelu.                                                                                                                  
http://veseli-bozicek.com/  

http://veseli-bozicek.com/slike/bozicek.gif
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Novo leto (1. januar) 

Dedek Mraz je mitološki dobrotnik, ki obdaruje (pridne) otroke 

v noči z 31. decembra na 1. januar. 

Dedek Mraz je prišel k nam v času komunizma, ko sta bila prepovedana (ali vsaj nezaţelena) 
tradicionalni krščanski sveti Miklavţ in ameriški Boţiček. Dedek Mraz temelji na ruskih 
legendah. V ruščini se imenuje Дед Мороз (Ded Moroz) in je poročen s Starko Zimo, ki se po 
rusko imenuje Зима-старуха (Zima-staruha).  
V letu 1999 so v ruskem mestu Veliki Ustjug (Великий Устюг) začeli trţiti turistični 
projekt »Domovina Dedka Mraza«, vendar to ni edino mesto, ki se poteguje za ta naziv. 
Ko so ga "pripeljali" iz Rusije tudi v Slovenijo, se je tu počutil odlično. Nastanil se je pod 
Triglavom, slikar Maksim Gaspari pa ga je oblekel čisto po slovensko. 
Celo v Rusiji se v zadnjem času tradicija Dedka Mraza meša z ameriško tradicijo Boţička. 
 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Dedek_Mraz 

 

 

 

Želimo vam prijetne praznike 
in srčno leto 2009! 

http://sl.wikipedia.org/wiki/1._januar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Komunizem
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1%C4%8Danstvo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Miklav%C5%BE
http://sl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEi%C4%8Dek
http://sl.wikipedia.org/wiki/1999
http://sl.wikipedia.org/wiki/Triglav
http://sl.wikipedia.org/wiki/Maksim_Gaspari
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rusija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEi%C4%8Dek
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Rebeka Sinček, 7. d 


