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UVODNIK
Že globoko smo zakorakali v novo šolsko leto in prva številka Časotepca je pred vami.
Če ste ljubitelji nogometa in vas zanimajo kljubi, si preberite v Časotepcu.
Če še ne veste, kaj je letošjo zimo moderno, nič ne skrbite, saj vam v Časotepcu ponujamo,
da si to preberete.
Ljubitelji glasbe, tudi za vas smo poskrbeli in lahko si tudi o glasbi preberete v Časotepcu.
Tudi za zabavo smo poskrbeli.
Torej ne izgubljajte časa in hitro vzemite v roke Časotepec, začnite brati in uživajte. Go, go
pohitite.

Sandra, 6. c
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KAZALO
DOGODKI NA NAŠI ŠOLI
KAM VSE SMO ŠLI
TUDI MI SMO UMETNIKI
INFOTEH
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ŠPORT
ŽIVALI
MODA
NAJBOLJŠE KNJIGE
RAZVEDRILO
SLADKANJE
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DOGODKI NA NAŠI ŠOLI
DELOVNA SOBOTA, PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI V
IVANČNI GORICI
V soboto, 2. 10. 2010, smo na osnovni šoli v Ivančni Gorici imeli delovno soboto, na
kateri so se nam predstavili predstavniki različnih športnih ustanov in društev, ki se
izvajajo v Ivančni Gorici.
Rokometni Klub Sviš
Rokometaši so se nam predstavili kot prvi klub iz Ivančne Gorice.
Fantje so se najprej ogreli, nato pa so njihovi trenerji povedali nekaj
o njihovem klubu in zgodovini. Med govorom trenerjev so si igralci
hitro poveznili čez glavo markirne majice, da so lahko odigrali tekmo še do konca predstavitve.

Plesna šola Guapa
Dekleta so nam predstavile različne plesne točke in delovanje skupine. Višje selekcije so
odplesale še eno točko, pred vrhuncem predstavitve – plesom najmlajše selekcije.

Karate klub Ivančna Gorica
Karateisti so nam pokazali mogoče še največ, saj so nas po začetnih besedah pritegnili k ogledu. Pričela se je točka, pri kateri se je nekaterim malo
od navdušenja in malo od adrenalina pokazal nasmeh na ustih, saj se je pričela samoobramba, v kateri so prikazali nekaj obramb izza hrbta in nekaj od
spredaj. Na koncu so nam razdelili še letake za včlanitev v ta klub.

Badminton klub Ivančna Gorica
Predstavila sta se nam dva člana, trener in njegov učenec. Najprej sta se nam predstavila,
nato pa sta predstavila en niz igre pri badmintonu. Predstavila sta nam še delovanje kluba in
»podružnico« v Ivančni Gorici.

Košarkaški klub Ivančna Gorica
Košarkarji so nam predstavili najprej klub in nato igralce, ki so prišli z
njimi in nato se je pričel tisti pravi del predstavitve – igra. Na parket
so poklicali nekaj učencev, ki so morali žogo voditi skozi ovire, ki so
jim jih postavili košarkaši.
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Plesni klub Spot
Ponovno ples, a tokrat veliko boljši ples. Sodeč po komentarjih, ki so se
vrstili okoli mene in prijateljev, so bile članice prava paša za oči in tudi
predstavnik moškega spola je dobil kar veliko plusov. Med prestavitvijo
so odplesali še nekaj plesov in nam povedali, kje jih lahko najdemo.

Nogometna šola Ivančna Gorica
Nogometna šola se nam je predstavila z dvema upoma slovenskega ženskega in moškega
nogometa. Predstavili so nam začetke nogometne šole in kaj sploh nogometna šola uči mlade
nogometaše. Predstavili so nam še trenerski kolektiv in nogometno opremo.

Taekwondo klub Kang
Taekwondoisti so se nam predstavili na začetku z nekaj tehnikami, nato pa
so prestopili na bolj dinamične tehnike – razbijanje dil, samoobrambo in
forme. Na koncu pa niso pozabili niti na najmlajše, saj so bili že v nizkem
startu, da prejmejo vrečo bombonov, kot so to storili še vedno do sedaj.

David, 7. c
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POROČILO O PEKI KRUHA
V torek, 30. 11. 2010, smo pri izbirnem predmetu Odkrivamo preteklost našega kraja
pekli kruh.
Po končanem pouku smo se zbrali v učilnici za gospodinjstvo (1b2), da bi spekli kruh. Naredili smo:
sirove štruce
makovke
žemlje
parkeljne
Pri postopke nam je pomagal pekarski mojster Franci Paninc, ki je napisal tudi svojo knjigo
o kruhu in pregovorih o njem. Naši učiteljici pa sta nam pomagali pri izdelovanju končnih
izdelkov oz. fotografirali.
Najprej smo morali umiti roke, nato smo si nadeli predpasnike in šele nato smo lahko pristopili k mizam in pričeli z delom. Ko smo se postavili okoli mize, nam je mojster v rešeto natresel moko, tako, da smo vsi po malo lahko presejali moko. Nekateri učenci so z mojstrom v
skledo zdrobili še kvas in dodali sladkor, da so lahko glive kvasovke vzhajale. Nato smo
delali pri vseh vrstah enako, in sicer hlebce, ki smo jih nato oblikovali do željene oblike. Pri
pletenih makovkah pa je bilo malo drugače, saj smo najprej naredili vajo, ki pa ni šla vsem
ravno od rok. Ta vaja je bila namenjena temu, da bi se naučili čim bolje plesti pletenice.
Ko smo vse spekli in se slekli, smo se posedli za mize in počakali na pecivo, sok in jabolko.
Ko pa so učitelji in mojster iz pečice vzeli pecivo, smo se postavili v vrsto, tako, da je vsak
dobil po eno pecivo, ki smo ga spekli. Na koncu je ostali še malo dobrin, ki smo si jih razdelili, preden smo odšli domov.
David, 7. c
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KAM VSE SMO ŠLI
PREMOGOVNIK VELENJE
S šolo (OŠ Stična) smo se 22. 10. 2010 odpravili v lepo mesto Velenje. Tam smo obiskali
premogovnik. Premogovnik so odprli 11. 4. 1875 in je največji rudnik v Sloveniji. Do sedaj
so izkopali približno 200 milijonov ton premoga, in sicer lignita. Izkopavanje je povzročilo,
da jezera pokrivajo približno petino dolinskega dna. Del rudnika je sedaj preurejen v muzej,
drugi del pa je še vedno aktiven. Ogledali smo si tudi prizore malice, dela in nesreče. Občutili smo potres ob nesreči. Na koncu pa smo se popeljali še z vlakom. Seveda pa ni šlo tudi
brez
prave
rudarske
malice
in
opreme.
Na obisku v Velenju pa si nismo ogledali le muzeja v rudniku, temveč smo imeli tudi
predstavitev rudnika in ogled okolice. Ogledali smo si jezera in vrtičkarsko naselje.
Rok, 7. d
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26. SLOVENSKI KNJIŽNI SEJEM
26. slovenski knjižni sejem je potekal od 30. 11. 2010 do 5. 12. 2010. Na njem je sodelovalo
111 razstavljavcev. Odprla sta ga ministrica za kulturo Majda Širca in minister za šolstvo in
šport Igor Lukšič. Obiskali smo ga tudi 7. razredi OŠ Stična.
Tja smo prispeli na deževen četrtek. Z avtobusa, ki je ustavil pred parlamentom, smo se
takoj odpravili proti Cankarjevem domu. Po tem, ko smo odložili oblačila, smo se odpravili
na krajši skupinski ogled. Ustavili smo se še pri treh ali štirih založbah na predstavitvah, nato
pa smo imeli prost ogled. Lahko smo se prosto gibali po sejmišču ter si ogledali ali pa kupili
kakšno knjigo. Najbolj so bile oblegane stojnice z brezplačnimi revijami oziroma križankami, skoraj pa tudi ni bilo učenca brez balona, ki so jih delili prav tako zastonj. Lahko smo
imeli tudi malico ali pa si ogledali čarovnika.
Po prostem ogledu je bil čas za odhod, ki je bil še posebej naporen zaradi čakanja avtobusa v
vročem Cankarjevem domu z bundami na sebi. Kljub težavam se nam je uspelo prebiti do
avtobusa. Vrnili smo se okoli 12. ure.
Matic, 7. d

(http://www.delo.si/clanek/130534)
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BIT CENTER LJUBLJANA
V četrtek,18. 11. 2010, smo se vsi 7. razredi odpravili v BIT CENTER LJUBLJANA. To je
center, v katerem imajo fitnes, vodene vadbe, kot so zumba, speed bike, sky-bo, sky power,
dance tnz, pilates in druge ter savno.
Ko smo prispeli do Bit centra, smo vsi odšli v garderobe, se preoblekli, vzeli pijačo in odšli
v veliko telovadnico, kjer so nas razdelili po skupinah. Poizkusili smo skoraj vse, kar ponujajo.
Skupina, v kateri sem bila jaz, smo najprej odšle na plezalno steno, nato pa smo igrale badminton. Odšle smo še v sobo, kjer so bili ekrani. Učiteljica je pripravila ekrane in začele smo
s tekom na mestu, na ekranu pa se je pokazalo polje, v katerem si bil. Odšle smo še v drugo
sobo, kjer je bila na tleh plošča. Učitelj nam je razložil, kako moraš pravilno prestopati na
plošči. Ko smo se postavile, smo začele plesati.
V naslednji sobi smo dobile daljince in igrale smo tenis. Igrale smo tako, da si z daljincem
zamahoval in na ekranu se je videlo, kot da resnično igraš tenis. V zadnji sobi pa so bile postaje – krožne vadbe.
Dan je hitro minil in morali smo nazaj. Odšli smo v garderobe po svoje stvari in se preoblekli. Zbrali smo se pri izhodu, kjer so nam dali še bonbone in kartončke.
Vsi, ki želijo obiskati ta center, ga najdejo na naslednjem naslovu:
ŠPORTNO DRUŠTVO SKY-BO KLUB VIKING – BIT CENTER, LITIJSKA 57, 1000
LJUBLJANA
TEL.: 01-542-33-40
MOBI: 031-227-225 IN 031-890-151
Donna, 7. d
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POROČILO IZ ŽIVALSKEGA VRTA
S šolo OŠ Stična smo odšli na ogled živalskega vrta v Ljubljani. Že na začetku smo se razdelili na dve skupini ter odšli vsaka skupina svojo pot. Ena od skupin je odšla na začetku na
ogled živali, druga pa v majhno hišico. Tam je prijazna gospa pokazala dve živali, kačo in
goloba. Potem sta se skupini zamenjali. Na koncu pa smo si skupaj ogledali predstavo tjulna.
Rok, 7. d
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TUDI MI SMO UMETNIKI
KRIMINALKA — JAZ SEM AGATHA CHRISTI
OSEBE:
Kriminalista: Agatha, James, Alex
Morilec: Arvin Nocca
Žrtev:Jack
njegova žena: Mary
Sem Agatha Christi in opisala vam bom umor, ki se je zgodil pred približno 12 leti.
Bil je vroč in miren dan v Miamiu. Skupaj s sodelavci smo posedali v pisarni in se pogovarjali. Kar naenkrat pa je zazvonil telefon. Klicala je ženska.
Mary: »Kličem z Miami Beacha 76. Prišla sem domov in svojega moža sem zagledala na
tleh, kako leži v mlaki krvi, v njegovem truplu pa je zapičen nož, ima tudi veliko udarcev po
glavi.«
Agatha: »V redu, prejeli smo vaš klic in se že odpravljamo k vam. Ta čas pa vas prosim, da
greste stran od kraja zločina.«
NA PRIZORIŠČU:
Policisti so zaslišali Mary. Nato sva midva z Jamesom vstopila v hišo in si ogledala kraj zločina. Vse sva poslikala, James je zbral odtise, jaz pa sem vzela nož, ki je bil zapičen v truplu,
ter palico za golf, ki je bila tam na tleh. Truplo so odpeljali na obdukcijo.
V LABORATORIJU:
James: »Agatha, jaz bom preveril odtise, ti pa preveri nož ter palico za golf.«
Agatha: »V redu.«
MRTVAŠNICA:
Medtem je Alex preverjal truplo. Žrtvi je bilo ime Jack, star je bil 29 let in bil je poročen.
Na žrtvini glavi je odkril veliko udarcev s topim predmetom, ki bi bili za njega lahko usodni.
V prsni koš je bil 3-krat zaboden z nožem. Po obdukciji nama je Alex predal vse podatke o
žrtvi.
Z Jamesom sva ugotovila, da je bila palica za golf morilsko orožje, s katerim ga je morilec/
ka večkrat udaril/a po glavi. Zato sva se najprej odpravila v golf klub, kjer sva zaslišala vse
člane tega kluba. Vsem članom sva vzela prstne odtise in DNK ter ga v laboratoriju preučila.
LABORATORIJ:
James: »Večina prstnih odtisov, ki sem jih preveril, je bilo od žrtve in njegove žene. Odtis na
golf palici pa se ni ujemal z nobenim od njih, zato so ga preveril. Prstni odtis je bil od Arvina
Nocca, ki sva ga z Agatho zaslišala v klubu.«
Tako sva z Jamesom prijela Arvina ter ga še enkrat zaslišala. Arvin je vse svoje dejanje zanikal večkrat. Nato pa je čez nekaj časa priznal, da je umoril Jacka. Tako sva ga z Jamesom
obtožila umora ter mu dodelila 28 let kazni.«
Aleksandra, 9. b
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ŠOLARSKA 1.
Od osme do druge,
od osme do druge,
vse polno naloge,
največje nadloge.
Klopi so že vroče, ocene pekoče.
Nad zvezki smo sključeni
vsi fantje, dekleta – zaslužek mogoče?
Od osme do druge,
že vsi smo izmučeni,
klopi so že vroče, ocene pekoče,
od osme do druge,
od osme do druge.
Pol treh, pol treh –
smo si s starši v laseh,
žareči cveki so nam v očeh!
Do osmih spet cveki, cveki v očeh,
od osme do druge,
klopi so že vroče, ocene pekoče.
Od osmih do dveh,
žareči cveki, cveki v očeh.
Karin, Anja, 9. a

ŠOLARSKA 3.
Od ponedeljka do petka,
od ponedeljka do petka
pouk nam poteka.
Se zgodaj zbudimo
in v šolo hitimo,
hitimo in se zelo učimo.

ŠOLARSKA 2.
Od osmih do ene,
od osmih do ene,
učimo se sleherni dan.
Od ponedeljka do petka,
dan na dan.
Ob vikendih se učimo,
da v ponedeljek »šuta« ne dobimo.
Če se za dve naučimo,
nato celi dan za »kompom« sedimo.
Vsak petek sprejmemo
kot dan za metek
v knjižnici glasno govorimo
in knjižničarkam živce krivimo.
Če osnovno šolo naredimo,
v srednjo odhitimo,
faks naredimo, službo dobimo,
skratka, celo življenje se učimo.
Jan, Luka, Tjaša, 9. b

Sobota in nedelja
sta dneva brez šole in učenja.
Ko pride ponedeljek,
knjige in zvezke v roke spet.
Tako nam poteka ta šola brezvezna
iz leta v leto brez konca in kraja.
Barbi, Bernarda, 9. b
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ŠOLARSKA 4.

ŠOLARSKA 5.

Od osmih do dveh,
od osmih do dveh,
na mrzlih klopeh sedimo,
da se kaj novega naučimo.

Pet dni na teden
zgodaj moram vstat',
moram v šolo,
čeprav bi raje šel spat.

Od osmih do dveh,
od osmih do dveh,
učitelji nam težijo
in nam s slabimi ocenami grozijo.
Mi pa se jim le smejimo
in pred njimi bežimo.
Od osmih do dveh,
od osmih do dveh,
v šoli biti je pravi greh.
Raje bi se s prijatelji družili
kot v šoli sedeli in stole greli.

Prvo uro spim,
drugo uro se zbudim,
tretjo in četrto razgrajam,
peto pa učitel'cam nagajam.

Jolanda, Katja, 9. a

»Pručki« z rumenimi rutkami razgrajajo,
devetarji učit'cam nagajajo,
ravnatelj se jezi,
učitel'ca pa ukore deli.
Pri biologiji kosti naštevamo,
pri slovenščini ljubezen opevamo,
pri zgodovini Hitlerja spoznavamo,
pri športni pa odbojko vadimo.
Sandra, Urša, Tjaša, 9.b

ŠOLARSKA 6.
Od sedmih do dveh,
od sedmih do dveh
oči nas bolijo,
da kar krvavijo.
Od sedmih do dveh
ocene letijo,
da kar žvrgolijo.
Učitelji so brez energije,
kakor prazne baterije.
Od sedmih do dveh
nam lučke na glavi žarijo,
ko ob misli na matematiko kar zbledijo.

Od sedmih do dveh
na mrzlih klopeh sedimo,
da nas vse kosti bolijo.
Od sedmih do dveh.
Klara, 9. a
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ŠOLARSKA 7.
Od stola do stola,
od stola do stola,
do prvega kola
nas spremlja le smola.
Od sobe do sobe,
do vsake tečnobe,
ki čaka in čaka
in ura tiktaka.

Veselje kaj kmalu zopet pojenja,
še ena ura se naglo začenja.
Od stola do stola,
od stola do stola,
od sobe do sobe,
od sobe do sobe!

Dong! Oh ne, zvonec!

Iz smeha v obup,
težav cel je kup,
je prfoksa na poti,
se vsakogar loti.
V obraz se nam smeje,
prisotne prešteje.
Od klopí do klopí
nas gleda z očmi.

Od stola do stola,
od stola do stola,
od sobe do sobe,
od sobe do sobe!
Pred nami pojavi se kontrolna velika,
takrat vsakega malce zamika,
da v puščico seže po listič pritlikav
ter brska in brska pa se mu izmika,
a vselej se njegovega prsta dotika.
Ššššššššššššš!

Kazalec ti leni,
daj, enkrat zadeni
točno pol dveh!
In zopet bo smeh.
A jutri že spet vidim kole v očeh.

V tistem trenutku prfoksa zasika,
od kota do kota z očmi se pomika.
Vsak svojo puščico od sebe odmika,
a svinčnik se kar naprej ob vprašanja spotika,
piše in piše in se vselej zatika,
na koncu učencu ostane le pika.

Rebeka, 9. d

Od stola do stola,
od stola do stola,
od sobe do sobe,
od sobe do sobe!
Naenkrat oglasi se šolski zvonec,
oznani, da šolske ure je konec.
Rešitelj učencev te vrste je hrup,
ustvari veselje, razblini obup.
Po hodnikih šolarjev ogromen je kup.
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BOŽIČNA PRAVLJICA

Nekoč za devetimi gorami in sedmimi vodami je bila zelo majhna sirotišnica. Notri so bile same deklice in samo en deček. Bil je božič in zelo
huda zima, a v tej sirotišnici ni bilo gretja, vse je zelo zeblo. Bili so žalostni, ker jim Božiček ni prinesel ničesar. Vsi so jokali. Potem pa je mimo
prišel nek gospodič in zaslišal jok. Pogledal je skozi okno in videl, da
otroci nimajo daril, niti jelke ne. Pekla ga je vest, zato je otrokom iz stare šare naredil zelo
lepe igrače. Iz odpadnih oblek je naredil kostim Božička in se v to oblekel. Ker je bila tako
huda zima, so iglice z jelk odpadle in zato je iz dežnikov naredil jelko. Posekal je nekaj dreves in vse to naložil na svojo kočijo. Prišel je v sirotišnico in vsi otroci so bili veseli, saj so
mislili, da je on res Božiček. V kamin jim je dal polena in jih zakuril, da otrok ni več zeblo.
V kot je postavil smreko iz dežnikov in jo pobarval, da je izgledala, kot da so na njej okraski.
Potem jim je dal še darila in odšel. Vsi otroci so bili presrečni. Ko je odšel, je bil že večer.
Pogledal je v nebo in videl pravega Božička. Božiček mu je pomežiknil in odšel. Gospodič
je veselo odšel domov. Doma ga je čakala velika škatla in ko jo je odprl, je iz nje skočilo
zelo veliko denarja. Bil je zelo vesel, saj je bil reven.
Pia, 6. b
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NEKAJ KNJIG, KI JIH MORATE PREBRATI!
Marilyn Kaye: zbirka Replika
Stephenie Meyer: zbirka Somrak
J. R. R. Tolkien: Gospodar prstanov 1, 2, 3
J. K. Rowling: zbirka Harry Potter
Desa Muck: Lažniva Suzi
Richelle Mead: Vampirska akademija
C. S. Lewis: Zgodbe iz Narnije
Kate Cann: Pozor, globoka voda; Pozor, mokra tla; Pozor, samo za
plavalce
Meg Cabot: zbirka Princeskih dnevnik
Enid Blyton: zbirka Pet prijateljev
Noël Layson: zbirka Nesmrtni
Klara, 8.
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OGROŽENE ŽIVALI PO SVETU
Večino časa se ljudje osredotočamo na bolj udarne ali večje zgodbice, ki polnijo naslovnice:
politika, klimatske spremembe, naftni madeži, uničevanje gozdov … vendar pa je za vsem
tem več tisoč manjših zgodbic, ki ostanejo skrite.
Zgodb o živalskih vrstah, ki jih ogrožamo, je na žalost manj, kot bi si želeli. Ljudje se premalo zavedamo, da če jemljemo iz narave in ničesar ne vrnemo, potem lahko pričakujemo,
da se bo narava kaj kmalu obrnila proti nam.
WWF (WORLD WIDE FUND) je pripravil seznam najbolj ogroženih živali na svetu. Na
sam vrh seznama se je uvrstil tiger, sledijo pa mu severni medved, pacifiški mrož, magellanovi pingvini, orjaška usnjača, modroplavuti tun, gorska gorila, metulji monarhe, javanski
nosorog, orjaški panda, koale, lososi, riba klovn (bolj znan kot nemo iz risane serije) ter
mnoge druge živali.
Na svetu v divjini je le še okoli 3000 tigrov. Lovijo jih za določene dele telesa, ki jih uporabljajo v tradicionalni azijski medicini, visoko pa je cenjena tudi njegova koža. Severni medved, pacifiški mrož in magellanovi pingvini so postali žrtve izgube naravnega okolja zaradi
podnebnih sprememb. Če se bo podnebje na tem območju še naprej toplilo, bodo te živali
izumrle že v tem stoletju. Lososi so ogroženi zaradi dviga temperature vode, kar zmanjša
količino kisika v njej. Mali koali grozi, da bo izumrla zaradi pomanjkanja vode ter izginjanja
evkaliptusovih gozdov.
Še bi lahko naštevala o ogroženih živalih, vendar so tukaj omenjene tiste, katerim bi morali
posvetiti največ pozornosti. Zavedati se je potrebno, da navadni ljudje nismo brez moči in da
lahko storimo veliko več, kot pa se zavedamo.
Najmanj, kar lahko storimo za ogrožene živali, je to, da jih »posvojimo«,. To ne pomeni, če
posvojimo divje živali, da jih imamo doma. S tem samo pomagamo društvu, ki se ukvarja z
zaščito ogroženih živali. Predvsem pa moramo ljudje spoštovati življenje in zemljo na kateri
živimo.
To je samo majhna kapljica v morje.

Donna,. 7. d
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RECESIJA
Recesija je v teh dneh finančne krize precej pogosto slišana beseda. Pogosto se sploh ne
zavedamo pomena te besede, ki je bila tudi v preteklosti pogosto uporabljena.
Pomeni predvsem zmanjševanje gospodarske aktivnosti znotraj ekonomije in ponavadi traja
nekaj mesecev. Pokazatelj recesije je negativna gospodarska rast, merjena z zmanjševanjem
celotnega bruto družbenega proizvoda države. Učinki recesije se lahko opazijo v proizvodnji, stopnji nezaposlenosti, višini realnih prihodkov ipd. Čeprav neprijetna, je recesija ponavadi del normalnega ekonomskega cikla. Zgodi se, da jo povzročijo tudi enkratni dogodki.
Recesije so v povprečju trajale 6 do18 mesecev.
Zdajšnja recesija kljub temu ni edina. V preteklosti so se že dogajale. Najznamenitejša je
prav zagotovo ameriška pred 80 leti. Njen vzrok pa je bil predvsem to, da so ljudje slepo verjeli v večno borzno rast ter vanjo vlagali vse svoje prihranke. Sledil je borzni zlom kot glavni
krivec za veliko recesijo.
Vzroki za današnjo recesijo so verjetno podobni kot pred 80 leti, ko so ljudje slepo verjeli v
večno ekonomsko blagostanje. Prešli jo bomo lahko le s spremembo nepotešljive želje po
zaslužku, ki meji na pohlep. Pohlep je bil ponavadi pogost vzrok za najrazličnejše krize ali
nesreče.
Matic, 7. d

Ljudje pred banko med veliko recesijo pred 80 let. (foto:24ur.com)
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NA KOLESIH
Novice :

Svetovna premiera: Novi VW Passat
Volkswagen je predstavil že 7. generacijo Passata. Predstavili so ga na avtomobilskem salonu v Parizu, ki je potekal od začetka do sredine novembra. K nam bo novi Passat prišel
konec novembra. Pričakujejo, da bodo prodali kakšnih 60 odstotkov variantov, največ bo
opreme comfortline, najbolj pogosta motorizacija pa dvolitrski TDI s 103 kW.
Passatov so od leta 1973 izdelali čez 15 milijonov, a je samo drugi najuspešnejši VW od hrošča naprej. Passat je do 18 odstotkov varčnejši, odvisno od motorja. Napolnjen je s 30 inovacijami, odvisno od opreme in doplačil. Je tudi tišji – res je, toda najmočnejši TDI še vedno ni
zares tih. Na voljo bo 10 različnih motorjev in 3 paketi opreme. Poleg tega bo mogoče naročiti tud 4-kolesni pogon 4MOTION. Samo najšibkejšega TDI dobite edino z ročnim menjalnikom, drugi motorji so na voljo tudi z izvrstnimi samodejnimi menjalniki DSG.

VW Passat
O obliki ni prav dosti povedati, morebiti le, da je prednji del dokaj oglat in strog, zadnji pa
očitno mehkejši. Nekaj privajanja zadaj vozečih bodo morda zahtevali majhni zadnji smerniki – če jih še kdo uporablja.
Vse preizkušene različice se odlično peljejo, podvozje je ravno prav čvrsto, za doplačilo je
mogoče nastavljati blažilnike. Z najšibkejšim in najvarčnejšim dizlom (4,2 l/100 km) je
mogoče prevoziti čez 1600 kilometrov, saj posoda za gorivo drži 70 litrov. Na voljo bodo
klimatizirani masažni sedeži, stekla, ki prevajajo manj hrupa in toplote, vsi dizli so serijsko
opremljeni z napravo stop-start ter napravo za izkoriščanje zavorne energije.
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Za udobje skrbi tudi parkirna asistenca, ki zna avtomobil parkirati
stransko ali vzvratno, žarometi se
zasenčujejo samodejno. Tempomat je uravnavan radarsko, da
vzdržuje razdaljo do spredaj
vozečih, radar pomaga tudi pri
mestni vožnji, saj zmore ukazati
celo popolno ustavitev za stoječo
oviro, avtomobil zmore spoznavati prometne znake. Premišljena
novost je »budilka«, ki zaznava
voznikovo utrujenost in mu predlaga počitek. Deluje na ta način,
da zaznava razmeroma dolgotrajno negibnost volana in sunkovite popravke smeri, kar so
najbolj zanesljivi znaki utrujenosti.
Zelo zanimiva in prijazna inovacija je namenjena prtljažniku: ko se mu bližate s polnimi
rokami, je dovolj pomigati s stopalom pod zadnjim odbijačem in prtljažnik se odpre.
Oglejmo si še različico variant. Variant je samo dva milimetra daljši od limuzine in devet
milimetrov višji. Njegov prtljažnik ima zmogljivost od 603 do 1731 litrov. Zmogljivosti in
poraba goriva so zanemarljivo slabše.

Passat Variant
Med izbiro barv je seveda največ nebarv, toda najdete tudi polnočno modro, kašmirsko rjavo in naravnost presenetljivo tornado rdečo.
Pri nas bo osnovna oprema trendline vsebovala 16-palčna jeklena platišča, radio s CD in
MP3, daljinsko zaklepanje, ESC, električni pomik vseh stranskih stekel, klimatsko napravo
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climatic, večfunkcijski prikazovalnik, šest zračnih blazin in pomoč pri speljevanju. Oprema comfortline bo platišča zamenjala za aluminijasta, prednja sedeža imata nastavljivo
ledveno oporo – voznikov celo električno, boljša je klimatska naprava climatronic, notranje ogledalo se zasenči samodejno, tu sta meglenki, tipalo za dež, tempomat, parkirna tipala
spredaj in zadaj ter »budilka«.
Najvišja oprema highline navrže 17-palčna kolesa, oblazinjenje iz usnja in alkantare, ogrevana prednja sedeža, nadzor tlaka v pnevmatikah ter razno okrasje.

Novi Audi A7 Sportback

Audi je na avtomobilskem salonu v Parizu predstavil čisto novega A7 Sportback. Tovarniške opise avtomobilov je vedno treba jemati z nekaj
rezerve, vendar je res, da je A7 navzven toliko
drugačen, da skupaj z BMW GT5 in mercedesom
CLS, ki je prav tako nov, tvori novi avtomobilski
razred limuzinskih kupejev ali morda kupejev s
štirimi oziroma petimi vrati.
A7 Sportback meri v dolžino 497 centimetrov,
ima prtljažnik z volumnom od 535 do 1390 litrov
in je tako rekoč nabit z najmodernejšo tehnologijo; celo pri Audiju menijo, da je pametno, da kupec pred uporabo dovolj natančno prebere
debelo knjigo navodil. Kakorkoli že, A7 Sportback se vozi v premijskem C segmentu, razredu, v katerem bodo letos pri nas prodali vsega 600 vozil, medtem ko naj bi skupna prodaja dosegla številko 59 tisoč osebnih avtomobilov.
23

Novi audi je umeščen med malenkost manjši A6 in večji ter še nekoliko prestižnejši A8, ob
vsem drugem pa vozniku oziroma sopotnikom
omogoča dostop do interneta, ima Bosejev zvočni
sistem, za dodaten denar lahko naročimo še prestižnejši Bang&Olufsen, varnostni oziroma elektronski
sistem presence (ki lahko prepreči nesrečo oziroma
trčenje), medtem ko si je mogoče marsikaj omisliti
tudi s seznama dodatne opreme (recimo posebno
usnjeno oblazinjenje valcona za 9.418 evrov).
Motorji so trije oziroma štirje, dva bencinska (2,8
FSI in 3,0 TFSI) in dizelski 3,0 TDI, v dveh izvedbah (enkrat 150, drugič 180 kW), pogon je štirikolesni quattro, pa tudi zgolj na prednji
kolesni par. Letošnji prodajni načrti so previdni, saj računajo na prodajo do 20 avtomobilov, prihodnje leto naj bi se z novim audijem po slovenskih cestah vozilo vsaj 40 kupcev.
Cene? V najcenejši izvedbi, to je 3,0 TDI (150 kW) s pogonom le na prednji kolesi, je audi
A7 sportback naprodaj za 54.900 evrov.

MotoGP: Testiranja v Valencii
Dirkači MotoGP-ja so med 9. in 10. novembrom testirali motocikle za novo sezono. Zgodilo se je več manjših prestopov, najodmevnejša pa sta zagotovo prestopa 9-kratnega svetovnega prvaka Valentina Rossija (ki se po 7 letih sodelovanja z Yamaho seli k Ducatiju)
in 1-kratnega svetovnega prvaka Caseyja Stonerja (ki se po 3 letih sodelovanja z Ducatijem seli k Hondi). Novi svetovni prvak Jorge Lorenzo (Yamaha) je bil na obeh dnevih najhitrejši, obakrat pred Caseyjem Stonerjem, Valentino Rossi je bil 10. oz. 15., kar niti ni
presenetljivo, saj je Italijan iskal prave nastavitve za motor in se privajal na drugačen slog
vožnje, poleg tega pa čuti hude bolečine v rami, tako da bo po koncu testiranj operiran. Naj
omenim še prestop Bena Spiesa, novinca v letošnji sezoni, ki se od poltovarniške Yamahe
seli k tovarniški Yamahi. Spies se je v letošnji sezoni zelo izkazal, saj je z manj konkurenčnim motorjem dosegal izjemne uvrstitve za novinca, bil celo nekajkrat na zmagovalnem
odru tako, da bo imel priložnost, da dokaže, da lanski dobri rezultati niso bili le naključje.

Casey Stoner

Valentino Rossi
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Formula 1: Alonso zapravil naslov svetovnega prvaka.
Na zadnji dirki v Abu Dhabiju se
je s starta najbolje pognal Nemec
Sebastian Vettel (Red Bull), ki pa
je moral po slabi minuti dirkanja
upočasniti svoj dirkalnik. Na stezo
je namreč po trčenju Michaela
Schumacherja (Mercedes), iz
idealne linije ga je potisnil njegov
moštveni sotekmovalec Nico Rosberg, in Vitantonia Liuzzija
(Force India) zapeljal varnostni
avto. Dirkači so za varnostnim
avtomobilom vozili vse do 6. kroga, ko se je dirka začela znova.
Vettel je zadržal prednost pred konkurenco, tudi po prvih postankih se razmerje moči na
stezi ni spreminjalo. Edini, ki bo postanke še dolgo pomnil, je Fernando Alonso
(Ferrari), ki mu po vrnitvi na stezo Yas Marina nikakor ni uspelo prehiteti pred seboj
vozečega Rusa Vitalija Petrova (Renault). Vettel je po prihodu iz boksov vozil na drugem
mestu za Britancem Jensnom Buttnom (McLaren), ki je v bokse zapeljal šele v 40. krogu, takrat pa se je Vettel spet prebil na čelo kolone, za njim pa je vozil nekdanji svetovni
prvak Hamilton (McLaren). Pri Red Bullu so bili skozi celotno dirko zelo zadovoljni z
delovanjem njihovega dirkalnika RB6, edino preglavico pa je zadnjih deset krogov Vettlu
povzročala nekoliko slabša radijska zveza z boksi. Ravno zaradi tega je poprosil člane ekipe, da ga o časih krogov obveščajo s tablami na startno-ciljni ravnini.
Edina možnost za Alonsa (252 točk), ki je bil sedem krogov pred koncem dirke na šestem
mestu, bi bil slab postanek Roberta Kubice (Renault). Le-ta je do postanka vozil na 3.
mestu in po zelo hitrem postanku v boksih je na stezo zapeljal pred moštvenega kolega
Petrova, ki je tako zdrsnil s petega na šesto, s tem pa tudi pred Alonsa, ki je vozil tik za
Petrovom. Alonso je bil tako na koncu šele sedmi. To je pomenilo, da je Vettel (256 točk)
postal najmlajši svetovni prvak v zgodovini formule 1.

Fernando Alonso
Žiga Jan, 7. c
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INFOTEH
Novice:

1. 12. 2010 samo še digitalna TV
1. 12. 2010 ob 3:00 so v Sloveniji ugasnili vsi analogni oddajniki TV signala. Da lahko sprejemamo digitalni signal, potrebujemo digitalni pretvornik signala, če signal sprejemamo prek
sobne ali strešne antene. Stroški za digitalni pretvornik znašajo med 40–80 EUR, za novo
televizijo pa okoli 300 EUR za LCD TV in okoli 600 EUR za plazma TV. V primeru, da
imamo starejši TV, potrebujemo novega, ki ima priključek DVB-T tako, da lahko priključimo kabel digitalnega pretvornika v TV. Če pa signal dobivate preko kabelskega operaterja
ali operaterja internetne televizije, ne potrebujete ne digitalnega pretvornika ne novega TVja. Sicer pa je priporočljiv nakup novega TV-ja.

Podjetje Xi3 Corporation predstavilo mini osebni računalnik
Podjetje Xi3 Corporation je predstavilo mini osebni računalnik, ki se po zmogljivosti lahko kosa celo z najboljšimi
sistemi. Računalnik meri v dolžino le 10,2 cm in je grajen
na osnovi treh modulov. Prvi modul obsega procesor in sistemski pomnilnik. V drugem modulu najdemo napajalnik in
grafično kartico, v tretjem modulu pa najdemo vzhodne in
izhodne enote. Najosnovnejša različica mini računalnika bo
vsebovala procesor AMD Athlon 64 z 1,8 GHz, pomnilnik
2GB in mini disk z 8GB prostora, podatki o grafični kartici
pa še niso znani. Za shranjevanje datotek bomo potrebovali
zunanji trdi disk. Cena osnovne različice znaša 590 EUR,
zaenkrat pa ga je možno kupiti le v Ameriki. Sicer bodo po
želji na voljo tudi dražje različice z boljšimi specifikacijami, a podatkov o ceni in strojni
opremi še ni.
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Microsoft predstavil Windows mobile 7
Microsoft je predstavil Windows mobile 7. Prejšnji Windows mobile 6.5.3 je bil znan predvsem po svoji počasnosti in slabi uporabniški izkušnji, zato se je čedalje več uporabnikov
začelo odločati za Android OS ali Nokiin Symbian OS. A pri Microsoftu so se očitno odločili, da želijo uporabnike prepričati, da znova poskusijo uporabiti Windows na telefonu. Če
imajo Windowsi v svetu računalništva kar 95 % tržni delež, pa imajo v svetu mobilne tehnologije le 10 % tržni delež. Prvi vtis je, da je uporabniški vmesnik zelo dobro narejen, sistem
je veliko bolj odziven, ima lepši videz in še bi lahko naštevali. A po mojem mnenju manjka
še pika na i, saj bi določene stvari lahko še dodelali in dodali svojo spletno trgovino, kot jo
ima npr. Nokia s svojim Ovi Storom, Android OS z Android marketom, Apple z iTunes-i …
Očitno pa je, da gre za en zelo dober poskus s pridobivanjem uporabnikov nazaj na svojo
stran. Znalo bi se zgoditi, da bo ta sistem znal dobro konkurirati Applu iPhonu in Androidu
OS.

Samsung predstavil prvi telefon z
Windows mobile 7
Samsung je predstavil prvi telefon z Windows 7,
Samsung Omnio. Telefon odlikuje 4-palčni SUPER
AMOLED zaslon na dotik, 1GHz procesor in fotoaparat s 5 milijoni slikovnih točk z LED bliskavico.
Telefon ponuja izjemno izkušnjo zabave in iger na
mobilniku z aplikacijami Microsoft Xbox LIVE® ter
Zune® glasbo in video posnetki. Funkciji bosta sicer
dostopni le na izbranih tržiščih. Samsung Omnia 7 je
v Sloveniji na voljo od novembra. Redna cena pa
znaša 605 EUR.
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Apple predstavil novo generacijo Nana
Novi iPod nano – najtanjši iPod vseh časov – ponuja eleganten nov dizajn z izjemnim dovpalčnim zaslonom in čudovito ukrivljenim ohišjem iz aluminija in stekla. Nov lažje oprijemljiv dizajn se tako lepše in udobneje prilega dlani.
iPod nano brezhibno deluje s programom iTunes, s katerim lahko uvažamo, urejamo in
nato avtomatsko prenašamo želene vsebine na predvajalnik. Uporabniki lahko za
svoj iPod nano z enim klikom kupijo (in
pred tem poskusno predvajajo) glasbene
in video vsebine ter igre v iTunes Store
spletni prodajalni z več kot 8,5 milijonov
ponujenih naslovov pesmi. Z zmogljivostjo do 24 ur predvajanja glasbenih oziroma štirih ur predvajanja video vsebin z
enim samimi polnjenjem, ponuja novi iPod nano prenosni način uživanja ob najljubši glasbi, TV serijah, filmih in igrah. Na različico s 16 GB prostora lahko prenesemo do 4000
pesmi, 14000 fotografij ali 16 ur video vsebin. Na različico z 8 GB prostora pa je mogoče
naložiti 2000 pesmi, 7000 fotografij in osem ur video vsebin.
Novi iPod nano podpira novo funkcijo iTunes Genius, ki omogoča avtomatsko ustvarjanje
seznamov predvajanja s pomočjo iPoda medtem ko ste na poti. Uporabnikom je omogočen
predogled seznamov predvajanja, ki jih ustvari Genius. Poleg tega je mogoče osvežiti
Genius seznam predvajanja z izborom drugih pesmi in ga shraniti za ponovno uživanje.
Žiga Jan, 7. c
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ROKOMETNI KLUB SVIŠ

ZGODOVINA KLUBA:
Rokomet ima v našem okolju dolgo športno tradicijo. Med ekipnimi športi se je rokomet
sploh prvi organiziral v društva in klube.
Nastanek prvih klubov je tesno povezan z ustanovitvijo Dolenjske rokometne lige. Slednja
je bila ustanovljena leta 1960 na pobudo nekaterih posameznikov iz Stične, Grosuplja, Višnje Gore, Šentvida pri Stični, Ribnice in Iga.
Na ozemlju današnje občine Ivančna Gorica so bili na razdalji 15 kilometrov ustanovljeni
trije klubi: TVD Partizan Stična (kasneje RK Gradišče), RK Polž Višnja Gora in TVD Partizan Šentvid pri Stični. Prvi krog Dolenjske rokometne lige je bil odigran 9. 10. 1960.
Da je bil rokomet v teh krajih močno prisoten, je veliko pripomogla Gimnazija Stična.
Dijaki naj bi se z rokometom seznanili že okrog leta 1955. Rokometne tekme so imele izjemen odziv. Bile so zelo obiskane. Takratni mladini je rokomet veliko pomenil. Dejstvo, da
si bil rokometaš, je nekaj veljalo.
Kljub veliki priljubljenosti rokometa se klubom ni uspelo uvrstiti na višnji tekmovalni
nivo. Nekajkrat so ekipe sicer postale prvaki Dolenjske lige, vendar so vsakokrat sledile
določene spremembe lige ali pa ji je bila preprosto naknadno dodana končnica in z napredovanjem spet ni bilo nič. V tem obdobju je le ekipi ŠD Polž uspelo igrati v II. slovenski
ligi, v sezoni 1988/89.
Združitev klubov Stične, Višnje Gore in Šentvida pri Stični, 14. aprila 1990, je bilo zelo
drzno dejanje. Še toliko večje, ker je kraj igranja tekem postala Ivančna Gorica, ki ni imela
rokometne tradicije. Vendar pa je kraj premogel športno dvorano, ki je drugje ni bilo.
Ustanovitelji današnjega rokometnega kluba si za prvo veliko zmago štejejo samo združitev omenjenih klubov v Rokometni klub SVIŠ Ivančna Gorica, ki ima v svojem Statutu
zapisano, da nadaljuje tradicijo klubov ustanoviteljev. Prve črke "vpletenih" krajev so
novemu klubu oblikovale posrečeno ime – SVIŠ – (Stična, Višnja Gora, Ivančna Gorica in
Šentvid pri Stični).
Namen združitve je bil združiti igralski, trenerski in organizacijski kader in tako doseči
večji tekmovalni uspeh. Z leti je klub na vseh področjih zelo napredoval in presegel vsa
prvotna pričakovanja. Združitev je krajem sicer odvzela lokalne derbije, a na drugi strani
prinesla številne ugledne nasprotnike.
Spomladi leta 1990 je takrat še ŠD Polž poizkušal uspeti v kvalifikacijah za popolnitev II.
slovenske lige. Članska ekipa sicer v teh kvalifikacijah ni uspela, a je vseeno pridobila
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možnost nastopanja v omenjeni ligi, v kateri je v sezoni 1990/91 že nastopal klub z novim
imenom – Rokometni klub SVIŠ Ivančna Gorica.
Veliko pozornost SVIŠ posveča mladini. Mladi so v tem kratkem delovanju kluba tudi najbolj uspešni. SVIŠ-eve ekipe so bile dvakrat finalist državnih prvenstev in sedemkrat polfinalist. V SVIŠ-evih vrstah so se izšolali kadetski in mladinski reprezentanti. RK SVIŠ je
med drugim letos praznoval tudi 50. letnico obstoja. Ob tej priložnosti je izšel tudi zbornik,
ki podrobneje opisuje zgodovino in obstoj kluba. Zbornik je uredil ravnatelj OŠ Stična,
gospod Marjan Potokar, ki je tudi eden izmed pobudnikov ustanovitve RK SVIŠ, in tudi še
danes aktiven član ter trener v klubu.
Danes Rokometni klub SVIŠ združuje preko 150 članov v šestih starostnih kategorijah:
Mlajši dečki B in A, Starejši dečki B in A, Kadeti, Mladinci in Člani.

Mlajši dečki A
Z leve proti desni stojijo: Žiga Jan Muhič, Urh Pirc, Jošt Skubic, Nik Pirnat, Aljaž Robida,
Luka Zajc Koleša, Kaja Bregar in Franci Markovič, trener.
Žiga Jan, 7. c
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INTERVJU Z RONALDINHOM
1. Si lahko zamislite razlog, zakaj Brazilija ne bi zmagala na svetovnem prvenstvu?
Ljudje nas imajo za favorite. V zadnjem času smo premagovali konkurenco in ne vidim razloga, da ne bi osvojili prvenstva.
2. Brazilski reprezentanti se zdite tako srečni skupaj. Ali se le pretvarjate za kamere?
Lahko rečem, da smo prijatelji. Razpoloženje je odlično in ko pridemo v garderobo, se pogovarjamo le o tekmi. Skušamo ločiti mišljenje o nogometu in o privatnem življenju. Tako se
osredotočimo le na tekmo.
3. Veliko je pritiskov s strani navijačev. Kako to vpliva na vas?
Ja, res je, navijači veliko pritiskajo na nas, vendar mislim, da nam to da le večji zagon. Imajo
velika pričakovanja, pa če gre za svetovno prvenstvo ali pa prijateljsko tekmo.
4. Ali vas kritika motivira ali vam ni všeč, da vas kritizirajo?
Odvisno za kakšno kritiko gre. Če gre za kritiko v pozitivnem smislu, je normalno, da mi je
všeč. Drugače pa pravim, da se iz vsake kritike kaj naučiš.
5. Ali še vedno uživate v nogometu kot ste v otroštvu?
Všeč mi je, kadar imam žogo v nogah. Ne morem si predstavljati življenja brez žoge. Skrivnost moje uspešnosti pa je prav v tem, da nikoli nisem odrasel.
6. Kako se počutite kot najboljši nogometaš na svetu?
Seveda sem vesel, da me imajo za najboljšega. Sam se ne počutim kot najboljši nogometaš
na svetu, sem le to, kar sem.
7. Se spominjate, kaj je bilo prvo objavljeno v časopisu o vas?
Seveda, dobro se spominjam. Star sem bil 13 let, ko sem zdel 23 golov proti eni izmed ekip.
Še vedno imam ta članek, no, moja sestra ga ima. Ona ima tako vse, kar je objavljeno o
meni.
8. Ali ste vedno tako optimistični?
Jaz sem vesel. Moraš uživati v življenju. Rad bi imel
veliko prijateljev in vedno počel tisto, kar mi je všeč.
9. Kateri igralec vam je še posebej všeč?
Uh! Težko vprašanje, saj jih je zelo veliko. Najbolj mi
je všeč Messi, saj je kot jaz v mojih dobrih starih časih.
Rok, 7. d
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ŠPORTNI PARK STOŽICE
Slaba dva milijona narasla na 38,9 milijona evrov
Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu, sklenjena leta 2008, je sicer predvidevala le dva
milijona evrov v »škodo« ljubljanski občini, saj naj bi partnerji (takrat Gradis G, Energoplan
in Merkur) v zameno za gradnjo nakupovalnega središča zgradili športno dvorano, parkirišča
in uredili okolico.
Z dveh milijonov na 38,9 milijona evrov
Toda omenjena dva milijona sta zdaj narasla na 38,9 milijona evrov, ki jih je MOL zdajšnjemu zasebnemu partnerju Grepu (Gradis G, Energoplan in Supernova) priznal zaradi dodatnih
stroškov gradnje, potem ko je Grep MOL-u julija poslal račun za 56,7 milijona evrov, piše
časnik Dnevnik.
Začetni dogovor med MOL-om in zasebnim partnerjem je pred tremi leti, ko se je projekt
začel, temeljil na nekakšnem načelu vzajemnosti ‒ partner lahko zgradi nakupovalno središče v zameno za gradnjo športne dvorane, parkirišč in ureditve okolice. Takšen princip je bil
zapisan tudi v omenjeni pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu, ki jo je MOL sklenil z Gradisom G, Energoplanom in Merkurjem in ki bi MOL stala le slaba dva milijona evrov.
Kaj vse je še treba postoriti?
Mestna občina Ljubljana je pri Grepu med gradnjo tudi sama naročila dodatna dela, ki naj bi
po pisanju Dnevnika občino olajšala za okoli 12 milijonov evrov. Med naročena dela sodijo
ogrevalna dvorana (1,7 milijona evrov), dodatna oprema dvorane in stadiona (2,8 milijona
evrov), dodatna dela na cestah in v garažah (4,8 milijona evrov), dela na strehi (1,3 milijona
evrov), izboljšanje akustike v dvorani (milijon evrov) in za 600 tisoč evrov drugih dodatnih
del. Poleg tega bo MOL Grepu priznal še 27 milijonov evrov za gradnjo kompleksa, kar na
občini pojasnjujejo s tem, da so imeli pred razpisom v rokah le idejno zasnovo načrtovanih
del.
Najemnina: 18 tisoč proti 950 (evrov)
Javnost je v zadnjih tednih sicer razburil tudi razpis za sofinanciranje naložb v športno infrastrukturo, ki naj bi bil »pisan na kožo« Stožicam. Očitki letijo tudi na previsoke številke, ki
so jih v razpisu kot predvideno najemnino za športne objekte navedli v MOL-u. Zapisali so
namreč, da bo najemnina znašala 18 tisoč evrov na tekmo, medtem ko so športnemu klubu
Olimpija zaračunavali le po 950 evrov najemnine. Pri tem ni nepomembno, da bo samo
vzdrževanje športnega parka do konca leta občino stalo več kot dva milijona evrov.
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Sredstev ne bo treba vračati Evropi
Ali lahko MOL zaradi teh navedb izgubi evropska sredstva, še ni jasno, saj mora Ministrstvo
za šolstvo in šport kot prvostopenjski organ samo odločiti, ali so bila določila razpisa zaradi
domnevnega navajanja neresničnih podatkov kršena. Tako je po pisanju Dnevnika odločila
služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki jo je Ministrstvo za šolstvo zaprosilo za mnenje.
Po najslabšem scenariju; če bi se izkazalo, da je MOL v dokumentaciji navajal lažne podatke, bi lahko ministrstvo dotok sredstev ustavilo in se odločilo, ali bo objavilo nov razpis ali
pa sredstva razdelilo po lastni presoji. Tako sredstva v nobenem primeru ne bi romala nazaj
v evropske sklade, je za Dnevnik pojasnil minister za lokalno samoupravo Henrik Gjerkeš.
Kot je znano, sta se na razpis poleg MOL-a prijavila še Mestna občina Koper in Strelski center Gaj.
vir: http://www.rtvslo.si/slovenija/sportni-park-stozice-ne-enega-zgradili-bi-lahko-dvastadiona/238601
Vid, 7. c
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Real Madrid C.F.
Nogomet v Madridu so začeli igrati študentje fakultete Institución Libre de Enseñanza. Leta
1895 so ustanovili klub, ki se je imenoval Football Club Sky. Leta 1900 je Football Club
Sky razpadel na dva dela. Nova kluba sta se imenovala New Football de Madrid in Español
de Madrid. Predsednik slednjega je bil Palacios, ki je skupaj še s nekaterimi člani zapustil
prvotni klub, kar je bil tudi razlog za nastanek dveh novih klubov. Leta 1902 je klub ponovno spremenil ime in dobil tudi novega predsednika. Tako je 6. marca 1902 bil na novo ustanovljen nogometni klub, ki se je imenoval Madrid Football Club, njegov prvi predsednik je
bil Juan Padros, ki naj bi imel svoje korenine iz Katalonije. Madrid Football Club je postal
uradni nogometni klub, ki je pozneje v zgodovini zrasel v največji klub v zgodovini nogometa. Za barvo dresov so izbrali belo, po vzoru angleškega kluba London Corinthians. Prvo
igrišče, na katerem so beli igrali, se je imenovalo Estrada.
Juana Carlosa je kmalu (1904) na mestu predsednika zamenjal njegov brat Carlos Padros, ki
je bil leta 1904 tudi eden od ustanoviteljev organizacije FIFA.
Leta 1902 je Madrid Football Club s pomočjo kralja Alfonsa XIII. organiziral prvo tekmovanje Copa de la Coronacion, kjer so nastopale ekipe iz celotne Španije. Poprej so se odvijala
samo regionalna prvenstva. Ta pokal je predhodnik tekmovanja Copa del Rey, kot ga poznamo danes. Na tem pokalu se je odigral prvi “el clasico”. Zmagala je Barcelona z 1:3. Zmagala je predvsem po zaslugi šestih tujcev, kateri so že takrat igrali za Barcelono, ki je bila v
tistem času že precej bolj organiziran klub. 23. maja 1902 je prestopil prvi igralec na relaciji
Madrid – Barcelona. To je bil Alfonso Albéniz Jordana, ki je prestopil iz Barcelone v Madrid. Kmalu po nastanku kluba je Madrid Football Club začel osvajati svoje prve lovorike.
Nasploh prvo lovoriko so beli, sicer neuradno, osvojili 11. avgusta 1902, ko so v finalu nekega prijateljskega turnirja premagali klub Moncloa z rezultatom 6:5. Prva lovorika sta bila
dva keramična krožnika. Prvo uradno lovoriko pa je Madrid osvojil 18. 4. 1905. To je bilo v
tekmovanju, ki se je tedaj imenovalo Campionato de Espanya (naslednik pokala Copa de la
Coronacion). V finalu je Madrid igral proti Athleticu iz Bilbaa. Zmagal je po zaslugi gola
Manuela Pratsa, ki je tako prinesel Madridu prvo uradno lovoriko.
Leta 1920 je kralj Alfonso XIII. krstil klub, kot kraljevi klub. Nekateri funkcionarji kluba se
s tem niso strinjali, saj se je spremilo uradno ime kluba, ki je veljalo do tedaj. Istega leta je
Madrid odpotoval na prvo gostovanje izven Španije. To je bilo v Italijo, kjer so odigrali 5
prijateljskih tekem, med drugim tudi proti FC Bologni. Leta 1921 je Santiago Bernabeu eno
leto igral za mestnega rivala Atletica za katere je sicer igral samo na prijateljskih tekmah. V
tem času je bil Real Madrid prva ekipa, ki se je domislila črnih trakov na rokavih v spomin
na kakšen tragičen dogodek. Črne trakove so prvič na kaki tekmi nosili proti Atleticu 5. marca 1922, v spomin na smrt dveh nogometašev. Eden je bil igralec Reala Madrida Sotero
Aranguren, drugi pa je bil igralec Athletica Rafael Moreno “Pichichi”. Po njem se tudi imenuje nagrada za najboljšega strelca v La Ligi. Pozneje v tem času je lastnik igrišča
O’Donnell zahteval, da Madrid zapusti ta stadion, saj ga je hotel preurediti za druge namene.
Real Madrid se je zato za kratek čas preselil na stadion Velodrome at Ciudad Lineal, preden
so se vodilni v klubu odločili za gradnjo svojega stadiona – Chamartin.
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V začetku 2. svetovne vojne, ko prvenstva niso igrali, se je Madrid hotel pridružiti katalonskemu prvenstvu. S tem so se strinjale vse ekipe, ki so sodelovale, razen seveda Barcelone.
Tako Madrid ni nikoli zaigral v katalonskem prvenstvu. Pozneje med vojno se, tako ali tako,
ni igralo nobeno prvenstvo na španskem ozemlju. Med vojno je bil Chamartin skoraj popolnoma uničen (zaradi bombardiranja), saj je bil stadion uporabljen kot zapor. Po koncu vojne
je klub dobil novo vodstvo, katerega osnovna naloga je bila obnovitev Chamartina. Za to so
porabili 300.000 peset. Na prenovljenem stadionu so prvo tekmo odigrali proti mestnemu
tekmecu Atleticu in zmagali tekmo z 2:1. Leta 1941, natančneje 1. aprila, je Madrid ponovno
dobil naziv “kraljevi” klub. Novo ime kluba je bilo tako znova Real Madrid. V sezoni
1942/43 je Real odigral zgodovinsko tekmo proti Barceloni, ki so jo premagali kar z 11:1 in
so tako nadoknadili zaostanek s prve tekme, ki jo je Madrid izgubil s 3:0 in se uvrstili v finale pokala. Strelci na tej legendarni tekmi za Real so bili : Ruden (4), Barinaga (3), “Chus”
Alonso (2), Alsúa in Botella. Tekma še danes buri duhove in bo šla v zgodovino kot največja
zmaga katere od ekip na el clasicu. Predsednika obeh klubov Paralba in Mesa de Asta sta
zaradi neprimernega obnašanja obeh ekip in vodstva klubov med polfinalom morala zapustiti
mesto predsednika, na zahtevo španskega parlementa. Ta dogodek je bil verjetno eden izmed
ključnih v zgodovini Reala.
Menjava predsednika je pomenila, da je na ta stolček sedel najpomembnejši človek v zgodovini kluba – Santiago Bernabeu, ki ni deloval v klubu od leta 1935. Uradno je postal predsednik 15. septembra 1943. Bernabeu je takoj začel z delom. Njegov predhodnik na mestu
predsednika Ernesto Cotorruelo, ki je deloval v klubu le začasno, dokler ni Bernabeu postal
uradni predsednik, je določil, da se bo stadion povečal na kapaciteto 40.000. Bernabeu je
takoj imel precej večje načrte in je določil, da se bo stadion dogradil tako, da bo sprejel
75.000 gledalcev. Svojo prvo tekmo na novem stadionu so beli odigrali proti portugalski ekipi OS Belenses 14. decembra 1947. Real je seveda zmagal z rezultatom 3:1. Novembra leta
1960 je bil Real prvič izločen iz Pokala državnih prvakov, ne da bi postal prvak. Izločila ga
je Barcelona, to pa predvsem o zaslugi angleških sodnikov Ellisa in Leafea. Dosodila sta
neobstoječo enajstmetrovko za Barcelono in ji tako omogočila napredovanje. Real se je Barci za to maščeval že nekaj dni kasneje v državnem prvenstvu, ko so zmagali na Camp Nouu
z rezultatom 5:3. Leta 1963 so v Madridu zagradili prvi nogometni kamp – Real Madrid
City. Načrte za ta kamp so sicer naredili že leta 1956, a do izvedbe je bilo potrebno nekaj
časa. 27. junija 1964 je Di Stefano odigral svojo zadnjo tekmo v belem dresu. To je bilo proti Interju v finalu Pokala državnih prvakov, ki ga je Inter tudi osvojil. Di Stefano je klub
zapustil po sporu z najtrofejnejšim Realovim trenerjem Miguelom Munozom. Preselil se je k
Espanyolu. V letih od 1961 do 1965 je Real osvojil pet zaporednih naslovov državnih prvakov. To je tudi rekord o zaporednih naslovih ene španske ekipe v državnem prvenstvu. Real
ga je sicer ponovil še v letih od 1986 do 1990.
11. maja leta 1966 je Real osvojil še svoj šesti naslov najboljše ekipe v Evropi. Znova je bil
trener Miguel Munoz. Vzdevek te ekipe je bil »Ye-Ye«. Ta vzdevek je ekipa dobila zato, ker
je bila zelo mlada in s takšnim izrazom so takrat klicali mlade v Španiji, ki so se navduševali
na skupino The Beatles. Ekipi je poveljeval Paco Gento, za katerega je bil to prav tako šesti
evropski naslov. Ta rekord stoji še danes. Ostali pomembni igralci iz te ekipe so še: Pirri,
Amancio, Grosso, Sanchis … Ko so leta 1990 osvojili še peti naslov zapored so igralci Reala
postavili še en rekord, ki ga bo težko kdaj preseči. To je rekord v danih golih v sezoni, saj je
Real to sezono zabil kar 107 golov v 38-ih kolih. Leto kasneje so ponovno potekale predsedniške volitve, na katerih je še en mandat dobil Ramon Mendoza. Naslednje leto so beli osvojili že svojo 17. domačo krono.
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Leta 1994 pa se je končala zadnja dogradnja stadiona. Bernabeu je po prenovi prejel nekaj
čez 100.000 gledalcev. Največ naj bi se jih zbralo to leto na el clasicu – kar 110.000 gledalcev. To leto je trener Reala postal nekdanji nogometaš Jorge Valdano. S seboj je pripeljal
nekaj odličnih nogometašev: Redondo, Amavisca, Laudrup, Quique Flores in Canizares.
Leta 1995 je Bernabeu videl še eno znamenito tekmo. Beli so premagali Barcelono, ki ji je
poveljeval Cruyff, kar s 5:0! Glavna zvezda večera je bil še en od mnogih odličnih igralcev,
ki so kdaj zaigrali za bel dres – Ivan Zamorano, ki je dosegel hat-trick. Tega istega leta je
Ramon Mandoza dobil na volitvah še tretji mandat. Tesno je premagal Fiorentina Pereza
Leto 1999 ni prineslo nič posebnega za razliko od leta 2000, ki je prineslo veliko pomembnih dogodkov za Real. Najprej se je na klop sredi sezone usedel še en nekdanji igralec kluba Vicente del Bosque. Še isto sezono je poskrbel za novo veselje v »beli hiši«. Real je po
samo dveh sezonah znova osvojil Ligo prvakov – osmo v zgodovini. V finalu je Real premagal Valencio z rezultatom 3:0. Blestela je predvsem (tako kot celo sezono) naveza RedondoRaul. Seveda brez ostalih odličnih igralcev, kot so bili Hierro, Robereto Carlos, Morientes,
Karanka, Anelka, McManaman … ne bi šlo. Omeniti velja še Ikerja Casillasa, za katerega je
bil to prvi pomemben naslov z Realom, saj je imel šele 18 let, ko je stal na vratih svojega
kluba. To finale je bilo tudi prvo v katerem sta se pomerili dve ekipi iz iste države.
Kot rečeno je Real Madrid slavil 31. naslov španskega prvaka. Poletje je znova bilo zelo burno, a kljub velikim govoricam, je bilo na koncu delovanje na tržnici Reala zelo omejeno.
Odšel je Robinho zaradi želje po boljši pogodbi, klub pa so zapustili še Julio Baptista, Soldado in Balboa. Edina prava okrepitev od drugod je bil tako samo Rafael Van der Vaart, v klub
pa sta se vrnila tudi Ruben De la Red in Javi Garcia. Pod poveljstvom še vedno istega trenerja Bernda Schusterja je Real sezono začel s superpokalom proti Valencii. Prvo tekmo v gosteh je dobila Valencia s 3:2, na povratni tekmi pa je sledila še ena od mnogih magičnih noči
na Bernabeu. Valencia je povedla z 0:1 in imela še igralca več. Nato je Van Nistelrooy izenačil, a sledil je nov šok, ko je Real ostal zgolj z 9 možmi na igrišču. Nato pa je sledil čudež,
saj za Real zadeli Ramos, De la Red in Higuain in prinesli čudežno zmago za rekordni 8.
španski superpokal v začetku sezone 2008/09.
Še nekaj zanimivih podatkov:
Največja zmaga Reala v Evropi: Real Madrid 9-0 B913 Odense (25. oktober 1961).
Največji rivali: Barcelona, Atletico, Athletic, Teneriffe, Bayern.
V času vladovanja Bernabeua je Real vse skupaj osvojil 71 lovorik.
V sezoni 1962/63 je Real zmagal vse domače tekme v La ligi.
Hector Rial je prvi dosegel hat-trick v Pokalu državnih prvakov.
Vid, 7. c
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OPTIČNE PREVARE

Koliko obrazov vidiš?

Kaj je na sliki?
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Slika res valuje?

Sta na sliki obraza ali kelih?

Kaj se zgodi, če premikaš
glavo naprej in nazaj?
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Je na sliki znani ali
neznani planet?

Vidiš na sliki mlade ženske
ali grdega starca?

Prebereš brez da bi se
zmotil?

Koliko stebrov je na sliki?
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Dvojni tovornjak?

Še en avto?

Se slika res premika?

David, 7. c

40

LETOŠNJA MODA
Modne barve
Barve, ki letos prevladujejo, so temne, vključujejo pa tudi vinsko rdečo, zelo intenzivno
zeleno, mornarsko črno in kavno rjavo. Rjava postaja pomembna barva, uvaja pa se tudi že
rumena barva, barva orhideje in zelenega žada. V primerjavi s preteklo modo se zdaj trendi
bolj osredotočajo na nevtralne barve: sivo, kovinsko in kremno. Oker, rjava in črna se kombinirajo z barvo zelenja in barve rdeče šminke. Poleg sive, črne in rjave je rdeča vsepovsod.
Izraža se v lakiranih, žametnih, nepravilno obarvanih tkaninah. Paleta rdeče barve vsebuje
tople, bakrene, rjaste odtenke ali odtenke črnega ribeza, borovnic, tudi odtenke rožnate, lahko pa posnema sijočo rdečo, gladko rdečo šminko, gledališke rdeče zavese ali kitajski lak za
nohte. Modna pa je tudi bela, nasprotje črni, saj malo posvetli temen obraz. Bež se lepo ujema z ostalimi barvami. Modra je vroča barve letošnje jeseni in sega vse od svetlo do črne
modre. Z zeleno lahko s plaščem ali hlačami osvežite spomin na pomladne ali poletne trenutke.

Modna oblačila in razni dodatki
PULI JE VROČ TREND JESENI, vse pa je odvisno od tega, kako ga nosimo. Nosite ga z
modnimi dodatki, dodajajte barve, pa bo ostal zapeljiv modni kos.
Med večernimi oblekami prevladujejo DOLGE OBLEKE.
VOJAŠKI STIL je postal vse bolj priljubljen modni slog po svetu.
NAŠITKI so zelo modni in dobrodošli na plaščih, ker naredijo oblačila toplejša.
ŠIROKE HLAČE so lahko preproste in enobarvne ali pa barvne in svetleče.
Kot dodatek na oblačilih, torbicah, obutvi, tudi kot samostojen kos, se veliko pojavlja
UMETNO KRZNO.
Med živalskimi vzorci in potiski najbolj prevladuje LEOPARDJI VZOREC, ki se pojavlja
na oblačilih, modnih dodatkih, obutvi.

Obutev
Še vedno so modni visoki škornji. Zakaj? Ker so topli, udobni, zagotavljajo veliko zakritost
nog. Prav tako so udobni krzneni škornji, oprijeti šivani škornji z vezalkami, čevlji z zaponkami (več jih je, tem bolje je). Za elegantnejšo priložnost so modni tudi čevlji s tanko peto.
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Nakit
Nakit je zelo poudarjen, vpadljiv, močan: ogromni, pisani, nenavadni kosi, ki izstopajo in
dopolnjujejo oblačilo. Modne so prevelike zapestnice, zelo dolgi uhani, ekstravagantne ogrlice. Moden je ves kovinski nakit, ki je velik po velikosti, a lahek, rumene, včasih bele barve
pravilnih in tudi nepravilnih oblik. Nakit posnema tudi motive, kot so kače, sloni, rože, ptice,
hrošči, listi, kovanci. Večplastne ogrlice so modne bolj kot kdaj koli prej. Kvadratni obročki
kot zapestnice so novost, ki bo ostala nekaj sezon.
Ličenje
Usta naj bodo nežno obrobljena in dopolnjena s sijajem (z glosom) v nežnem naravnem
odtenku. Lica naj bodo v čim bližnjem odtenku šminke v matirani in ne v svetleči obliki.
Črna barvica v očeh in na zunanjih robovih je pri nas v trendu že pet let in še vedno ni znakov popolnega spreminjanja.

Sandra, 6. c
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TEST - ŠPORTNI DUH
Ta test ti bo pomagal odkriti koliko športnega duha se skriva v tebi.
1. Zagledaš prijatelje, ki plavajo in skačejo v vodo. Kaj storiš?
*** Brez odlašanja se jim pridružim.
* Skrivam se za grmom in premišljujem o TV-ju.
** Sprehajam se mimo, dokler me nekdo ne opazi in povabi
k igri.
2. Na šoli se pojavi oglas, da v nogometnem klubu sprejemajo
nove igralce. Kaj storiš?
** Povprašam pri sošolcih, ali se bo kdo včlanil. Ko nekdo
pritrdi, se za vpis odločim tudi sam.
*** Včlanim se že naslednji dan.
* Pretvarjam se, da sem plakat prezrl.
3. Učiteljica športne vzgoje naznani športni dan. Tvoja prva misel:
* Tisti dan bom zagotovo bolan/bolna.
*** Super, komaj že čakam.
** Če res moram iti, pa naj bo.
4. Prijatelj ti predlaga, da bi šla vsak večer teč v gozd.
* Raje gledam TV.
** Raje pojdiva le enkrat na teden.
*** Z velikim veseljem.
REZULTATI:
največ: *
Nimaš prav veliko športnega duha.
največ: ** Si zlata sredina.
največ: *** V tebi prebiva velik športni duh.
Primož, 7. c
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ZANIMIVOSTI
Vsakemu se zdi zanimivo nekaj drugega. Nekaterim je na primer zanimivo to, da podgane in
konji ne bruhajo, kar je nekaterim tako dolgočasno, da ob tem kar zaspijo. Spet drugim pa se
zdi zanimivo, da je najdaljša vojna na svetu trajala kar 115, let in sicer med Anglijo in Francijo (1338‒1453), kar je spet drugim zopet nadvse dolgočasno. No, vsekakor upam, da je
med naštetimi zanimivostmi od vsepovsod tudi kakšna takšna, ki bo zanimiva tudi vam!
Le malo ljudi lahko poliže svoj komolec.
Krokodil ne more iztegniti jezika.
Prašiči so fizično nesposobni pogledati v nebo.
Več kot 50 % ljudi na tem svetu ni še nikoli govorilo po telefonu.
Če premočno kihnete, si lahko zlomite eno rebro.
Čebele nimajo ušes.
Mravlje lahko nosijo desetkratno težo svojega telesa.
Ko človek umre, ga najprej zapusti vid, nato izgubi občutek za okus, vonj, dotik in šele nazadnje sluh.
Človeško telo se v vodi razgrajuje štirikrat hitreje kot na suhem.
Muškatni orešček je, če si ga v tekoči obliki vbrizgamo v žilo, zelo strupen – lahko vas celo
ubije.
V Walesu je vasica z zelo zelo dolgim imenom (58 črk). Imenuje se:
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. To pomeni: Cerkev Svete
Marije v votlini bele leske blizu deročega vrtinca in cerkve Svetega Tisilija blizu rdeče
jame.
Vsako leto okrog 100 ljudi umre zaradi zadušitve s kemičnim svinčnikom.
V povprečju se ljudje bolj bojijo pajkov kot smrti. Statistično gledano pa obstaja precej večja
verjetnost, da boste umrli denimo zaradi udarca šampanjskega zamaška kot zaradi ugriza
strupenega pajka.
Slovenski maturantje so odplesali največjo sinhrono četvorko na svetu in se s tem vpisali
tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Četvorko, tradicionalen ples slovenskih maturantov, je
po ulicah desetih slovenskih mestih hkrati plesalo več kot 8000 maturantov!
Če skušate zadržati kihanje, vam to lahko povzroči pok žile v možganih ali v zatilniku, lahko
tudi umrete.
.
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Podgane se razmnožujejo tako hitro, da ima lahko par v 18 mesecih več kot 1 milijon potomcev.
Vžigalnik so izumili pred vžigalicami.
V času življenja med spancem požre človek okoli 10 pajkov in 70 drugih žuželk.
Večina šmink vsebuje ribje luske.
Tako kot prstni odtis je tudi odtis jezika drugačen pri vsaki osebi.
Coca Cola je bila sprva zelena.
American Airlines je leta 1987 prihranil 40.000 USD s tem, da so iz vsake solate, postrežene
v 1. razredu, vzeli ven po 1 olivo.
Račje gaganje ne odmeva in nihče ne ve zakaj.
Vsak kralj v kartah predstavlja po enega velikega kralja iz zgodovine. Pik: kralj David, Križ:
Aleksander Veliki, Srce: Karel Veliki, Kara: Julij Cezar.
111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321
Ščurek lahko živi 9 dni brez glave, preden umre OD LAKOTE.
Sloni so edini kopenski sesalci, ki ne morejo skakati.
Človek se povprečno nasmehne 15-krat na dan.
Komarji imajo zobe.
Ko se 1 tona železa pretvori v rjo, je težka 3 tone.
Ptice se ne znojijo.
Za led imajo Eskimi več kot 100 besed.
Podgana vzdrži brez vode dalj časa kot kamela.
Podlasica lahko pogine, če ne dobi samca, ko je čas parjenja.
Zareza, ki ste jo naredili na skorji debla drevesa, bo ostala vedno na isti razdalji od tal, čeprav drevo raste.
Koze in hobotnice imajo pravokotne zenice.
3 četrtine ulovljenih rib se koristi za prehrano, vse ostalo gre v proizvodnjo mila, lepila, margarine ali gnojiva.
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Na Aljaski je ubijanje medvedov dovoljeno, ni pa dovoljeno prebujanje medvedov zaradi
fotografiranja.
Kamelino mleko se ne zasiri.
Morski

psi

nikoli

ne

zbolijo,

ker

so

imuni

na

vse

poznane

bolezni.

Nekateri Eskimi uporabljajo hladilnike zato, da hrana popolnoma ne

zmrzne.

Korenje vsebuje 0 % maščobe.
Srce pri utripanju povzroča tako visok pritisk v telesu, da bi curek krvi lahko dosegel 9 metrov višine.
Netopirji vedno zavijejo levo, ko zapuščajo pečine.
Moški imajo 7x večjo možnost kot ženske, da jih udari strela.
Polži lahko spijo 3 leta.
Jastog potrebuje 7 let, da zraste in tehta pol kilograma.
Med je edina hrana, ki se nikoli ne pokvari. Arheologi so poskusili med, ki so ga našli v grobnicah
faraonov
in
ugotovili,
da
je
še
užiten.
Skupna masa vseh mravelj je večja kot skupna masa vseh ljudi.
Če vržete rozino v kozarec šampanjca, se bo odbijala od dna do vrha kar naprej in naprej.
Če žvečite čigumi medtem ko lupite čebulo, ne boste jokali.
Guinness-ova knjiga rekordov drži svetovni rekord v ukradenih izvodih iz knjižnic.
Dojenček se rodi s 300 kostmi, odrasel človek pa jih ima samo 206. To je zaradi tega, ker se
nekatere med odraščanjem združijo.
Vsak človek ima eno nogo nekoliko krajšo kot drugo.
Od kože odpade približno 600.000 delcev kože na uro, kar je približno 0,7 kilograma na leto,
v sedemdesetih letih pa od človeka odpade 49 kilogramov odmrle kože. Večina prašnih delcev v hiši so pravzaprav koščki odmrle kože.
Koža se popolnoma obnovi v 27 dneh, kar pomeni, da človek zamenja svojo kožo približno
tisočkrat v življenju.
Človek v povprečju kihne s hitrostjo 150 kilometrov na uro. Med kihanjem se za trenutek
ustavijo vse življenjske funkcije. Tudi bitje srca.
Odrasel človek potrebuje približno 40 kilogramov kisika dnevno.
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Povprečnemu človeku v življenju zraste dva metra nosnih dlak.
Nohti na rokah rastejo štirikrat hitreje kot na nogah.
Stegnenica je trša od betona.
V povprečju tehta pepel človeka štiri kilograme.
V telesu je približno 160.000 kilometrov žil in sedem odstotkov telesne teže predstavlja kri.
Človeško oko razloči 500 odtenkov sive barve.
Raziskave so pokazale, da premočno zavezana kravata poveča možnost zelene mrene.
Ljudje na splošno berejo 25 odstotkov počasneje na elektronskem zaslonu kot na papirju.
Moški naj bi lažje brali manjši tisk kot ženske.
Vsi dojenčki so ob rojstvu barvno slepi in ne proizvajajo solz do približno osmega tedna.
Razlog, da nam teče iz nosa, ko jokamo, je ta, da solze tečejo v nosno votlino.
Kihanje z odprtimi očmi naj bi bilo nemogoče.
Žensko srce bije hitreje od moškega.
V povprečju porabi moški pet mesecev v svojem življenju za britje.
Povprečen človeški skalp ima 100.000 las, imamo pa tudi približno isto število mešičkov po
telesu kot šimpanz.
V povprečju človek izgubi 100 las na dan. To pomeni 36.500 na leto.
Nekje po 35. letu povprečen človek izgubi 7.000 možganskih celic na dan, ki se ne obnovijo.
Mali možgani opozorijo telo, da se želite požgečkati, zato je nemogoče, da bi požgečkali
sami sebe. Edini del telesa, kjer je to mogoče, je ustno nebo.
Kače ne slišijo.
Mravlje nikoli ne spijo.
Ježi se v vodi ne utopijo.
Polarni medvedje so levičarji.
Muhe imajo 5 oči.
Delfini imajo med spanjem vedno odprto eno oko.
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Kamele imajo troje obrvi.
Muhe lahko letijo s hitrostjo do 8 km/h.
Jezik žiraf je lahko dolg tudi do 35 cm.
Jastogova kri je modre barve.
Metulji okušajo z nogami.
Govedo ima 4 želodce.
Kenguruji se ne morejo premikati v vzratno smer.
Mačke ne morejo ločiti sladkega okusa.
Konji so brez prestanka lahko na nogah do 31 dni.
Zebre so bele, s črnimi progami.
Sova je edina ptica, ki loči modro barvo.
Žab je okoli 2600 vrst.
Odrasel medved lahko teče hitreje kot nekatere vrste konjev.
Prašiči so edine živali, ki na soncu lahko porjavijo.
Morska kobra je najbolj strupena kača na svetu.
Mravlje imajo enako možnost okušanja kot psi.
Največja žival na svetu je sinji kit (dolžina do 33 m, in tehta do 160 ton ).
Ptice elektrika ne more stresti, ker perje ne prevaja električnega toka.
Samo ženski komarji pikajo.
Oko sove je večje od njenih možganov.
Kamela lahko naenkrat spije 250 l vode (tudi morske).
Kobilice imajo ušesa na »kolenih«.
Najvišja temperatura je bila izmerjena v Afriki, El-Ezize (v senci 58 0C).
Najnižja temperatura je bila izmerjena na Antarktiki (‒88.3 0C)
V starem Rimu je imelo steklo večjo vrednost kot zlato ali srebro.
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Najstarejša univerza na svetu je stara 1019 let (El-Ezher, Univerza v Egiptu).
Najmlajši študent na svetu je 11,5-letni Ganesh Sittampalam.
Prvi podzemni tunel so naredili pred 4000 leti v Iraku, dolg je bil 1 km, ki je potekal pod
reko Evfrat.
Paragvaj je najbolj deževno območje na svetu.
Na svetu je približno 3000 različnih jezikov, ki so še v uporabi.
Ljudje imamo na glavi okoli 102-000 las, po telesu okoli 20-000 dlak, ki dnevno zrastejo od
0,35 do 0,40 mm.
Človek z najdaljšo življenjsko dobo naj bi bil Kitajec. Doživel naj bi 253 let (1680‒1933).
Sonce

je

kar

330.330

krat

večje

od

Zemlje.

V odprta usta morskega konja lahko brez problema zleze otrok višine 120 cm.
Biki ne ločijo barv; zapodijo se v ruto matadorja ne glede na njeno barvo.
Ledena gora v povprečju tehta 20 000 000 ton.
Nekatere vrste žab proizvajajo strup, ki bi bil lahko smrtonosen za 2200 ljudi.
Najmočnejša

mišica

človekovega

telesa

je

jezik.

Ženske dvakrat več pomežiknejo z očmi kot moški.
Pingvin je edina ptica, ki lahko plava, a ne more leteti.
Samo ljudje in delfini se ljubijo iz užitka.
Najhitreje rastoč noht na človekovi roki je noht sredinca, najpočasneje pa raste noht palca.
Ljudje

uporabljamo

samo

10

Topla voda je težja od hladne.
Odrasel človek dnevno vdihne 23.000 krat.
Blondinke imajo v povprečju več las kot temnolaske.
75 % oseb, ki je prebralo ta članek, si je poskusilo polizati komolec.
Sara, 7. b
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%

možganov.

BANANINE KOCKE

Testo:
5 rumenjakov
3 žlice sladkorja
3 žlice moke
3 žlice kakava
5 žlic olja
polovica vrečke pecilnega praška
5 beljakov
Karamela:
6 dkg sladkorja zarumenimo na štedilniku, dodamo 1 dcl vode in kuhamo toliko časa, dokler
se sladkor ne razstopi.
Krema:
1 vanilijev puding
2 dcl mleka
4 žlice sladkorja
Preliv:
20 dkg čokolade
10 dkg margarine

Penasto stepemo rumenjake in sladkor in dodamo olje, nato pa še kakav in moko s pecilnim
praškom. Nazadnje dodamo tudi sneg iz beljakov. Spečemo pri 180 stopinjah. Ko je pečeno,
polijemo s karamelo. Vmešamo 20 dkg margarine in 2 žlici mletega sladkorja, dodamo še
eno stekleničko bananinega ekstrakta. Vse skupaj zmešamo s pudingom in namažemo na
biskvit.
Donna, 7. d
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