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Uvodnik
EN LEP, VENDAR MRZEL POZDRAV!
Ja! Počitnice so ţe mimo. To je bil prvi razlog za slabo voljo, drugi je pa šola. Ampak na
naše veliko veselje nas je ţe v novembrskih dneh presenetilo skoraj meter zapadlega
snega.
Da vam bomo skrajšali čas za učenje, smo vam pripravili obilo intervjujev, glasbenih in
drugih novičk, veliko novic o slavnih, da vas bo bolela trebušna mišica, pa obilo dobrih
šal. Za radovedne oči je tu še moda, nekaj kvizov za moţgančke in mnogo drugih zanimivih tem.
Ko ste zunaj na sankah ali smučeh, pa ne pozabite na učenje. Učite se tako: zvezek na
mizi, Časotepec na kolenih. Ne, ne, se šalim. Najprej učiti, potem pa Časotepec brati.

Urednica Časotepca:
Tjaša, 9. B

(S)MEJTE SE!!
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Intervju z ravnateljem OŠ Stična,
Marjanom Potokarjem
Kdaj ste začeli poučevati na OŠ Stična?
Tukaj sem začel poučevati leta 1987.
Kakšen občutek je bil, ko ste naenkrat ugotovili, da ne boste mogli več učiti telovadbe, ampak
boste morali vseskozi sedeti v pisarni in se ukvarjati z uradnimi zadevami?
Sedenje je seveda čisto nekaj drugega kot telovadba in tudi delo je
čisto nekaj drugega kot tisto prej. Zato se včasih sprehodim po šoli, da
ohranim formo.
Kdo je bil še kandidat za ravnatelja/ravnateljico?
Kandidata sva bila samo dva: jaz in še nekdo iz Ljubljane.
Ali imate veliko obveznosti?
Da.
Koliko učencev ste že sprejeli v pisarno, ker so bili
pri pouku »poredni«?
Da bi bili poredni, še nobenega, pridejo pa, kadar ima kdo kakšne
teţave pri predmetih ali ko koga zanima o športnih zadevah, tekmovanjih in kriterijih ocenjevanja.
Kakšen je bil vaš povprečen uspeh v šoli?
(Dobro premisli.) Odličen ali prav dober.
Ali ste kdaj plonkali?
Ne, pri pouku nisem plonkal, sem pa napisal plonkec, a ga nisem nikoli uporabil, saj sem se s tem dovolj
naučil.
Ali ste imeli v osnovni šoli kakšno negativno oceno?
Ne.
Ali se vam zdi, da je današnja šola manj stroga, kot je bila včasih? Zakaj?
Da, časi so se spremenili. Včasih je učitelj povedal svoje in učenci so to razumeli, dandanes pa je veliko
spraševanja, učenci so bolj vedoţeljni.
Kaj menite o nas učencih? Menite, da smo na šoli preveč vihravi ali da smo zeloooo mirni?
Mirni niste, vihravi pa ste, kolikor vam mi dopuščamo.
Kakšno glasbo najraje poslušate?
Glasbo rad poslušam samo ob posebnih priloţnostih, drugače pa imam rajši mir.
Kaj bi na tem svetu spremenili, če bi lahko?
Da bi vsi ţiveli v miru, da bi vas čakala zaposlitev, da bi imeli prihodnost in da bi bil stanovanjsko vprašanje rešeno.
Na koga/kaj na tej šoli ste najbolj ponosni?
Na vas.
Kaj bi sporočili učencem?
Starejšim je vredno prisluhniti, jih poslušati, jim zaupati, saj so bili tudi oni mladi inimajo izkušnje, ki
vam lahko pomagajo v ţivljenju.
Hvala za pogovor.

Urša in Valentina 9. b
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Poezija
LJUBEZENSKA PESEM

ONA

Deklica vesela na okencu sedi,
ko jo deček zagleda, mu srček zagori.
Deček presrečen k deklici gre,
ona pa mu sebično odvrne: Ne!

Njene ustnice rdeče kakor vrtnice so,
lasje tvoji svetleči kot zlato,
oči, v katerih drobna iskra veselja se skriva
in meni upanje vliva.

Deklici zaradi sebičnosti bilo ţal je,
zato za njim stekla je.
Deklica vesela dečku opraviči se
in takoj z njim pobota se.

Kako naj srce malo ustavim,
da mi na mestu ostane?
Kadar jo pogledam,
mi skoraj iz prsi plane.

Deklica zaskrbljena pogleda ga,
deček pa še vedno ţalosten pogled ima.
Deček nasmehne deklici se,
ona pa vesela,
da z dečkom vse v redu je.

Rad bi natanko vedel,
kaj ob njej naj storim.
Kaj in kako naj ji rečem
in kdaj naj raje molčim.

Nepodpisan iz 7. B

Deček in deklica srečna sta bila,
poljubček sta si dala
in domov odšla.

PISMO
Darja 7. B

Draga moja, ko ti to pismo pišem,
si z brezovo metlo solze brišem,
ker te ljubim tako globoko,
kakor dvigne moja koza rep visoko.

Novičke

Jurij 7. B

Gwen Stefani

Michael Jackson

Nekdanja pevka skupine No
Doubts si tako močno ţeli uspeti
kot solistična pevka, da je za to
pripravljena prevarati celo svojega
moţa Gavina. Čeprav bi ji Gavin
zelo rad pomagal pri njenem
novem projektu, se je v snemalni
studio raje zaprla s temnopoltim
glasbenikom Pharellom.

Bivšega kralja popa so pred dnevi zalotili v
ţenskem stranišču nekega nakupovalnega
centra Bahrainu, kamor se je zatekel, preoblečen v ţenska muslimanska oblačila, da bi si
popravil šminko na obrazu.

Kate Moss

Dva meseca, ki ju je manekenka preţivela v
rehabilitacijskem centru v Arizoni, sta očitno padla na plodna tla. Kate je sprejela tudi
nekaj odločitev; med drugimi
tudi to, da bo opustila manekenstvo in se raje preizkusila
kot igralka.

Rebeka Dremelj
Odgovorni pri izboru za miss sveta se jo ob omembi Slovenije še
vedno spomnijo, pa čeprav so od
njenega tekmovanja na šovu
talentov, kjer je zasedla drugo
mesto, minila štiri leta. Spominjajo se jo kot karizmatične lepotice, ki je nenehno prepevala.

Vir: NOVA, november 2005

Eva, Anja in Lučka 8. d
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Poezija
Jaz
Na postelji sedim …
Brat skoraj spi ...
Starša še malo bdita ...

Toda jaz nisem taka,
sem drugačna,
nisem enaka.
Malo sem lena,
malo nadarjena,
a premalo časa
sem stala v vrsti za lepoto.
Zato sem dlje prijazna,
bolj razumem srce
in delam, kar si ţelim,
saj vse, kar delam, odraţa mene.
Vsi se zgraţajo,
Pravijo, da sem E.T.
Toda kaj,
če rim zmanjkuje mi?
Toda jaz nisem taka,
sem drugačna,
nisem enaka.
Nikoli ne bom lepa,
bogata,
sem zato toliko bolj prijazna,
nesebičnost moje je ime.
Nisem tako kot ona,
sem samo pesnica …
In pisateljica …
Sem samo …
In nihče drug,
jaz bom vedno jaz,
nihče drug. Ne bom utvara,
ki nobenega ne mara!
Samo sebe poznam.
In vem, da najbolje je biti …
To, kar si …
In jaz sem … jaz.
Zarja 9. b
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Poezija
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Poezija
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Poezija
PESEM 0 MIKLAVŽU

MIKLAVŽEVANJE

Kaj se dogaja v nebesih zdaj?
Malo poglejmo ta direndaj!

Danes poseben je dan,
ker sveti Miklavţ pride k nam.
Cin, cin, cin, cin, cin, cin,
0, kako se tega veselim.

Angeli hitijo in pridno delajo.
Zbirajo darove in jih zavijajo.

Če si celo leto priden bil,
darilo boš dobil.
Cin, cin, cin, cin, cin,, cin,
0, kako se tega veselim.

V veliki peči piškote pečejo.
Jabolka, orehe v škatle mečejo.
Čudovite igrače nosijo,
saj otroci zanje v pismih prosijo.

Če pa mami si nagajal,
Miklavţ ti šibo bo pustil.
Cin, cin, cin, cin, cin, cin,
nič več se ne bom veselil.

Zvezki in knjige polne slik.
Jopice, kape in veliko rokavic.
Angeli lepe darove nosijo,
za pridne otroke Miklavţu prosijo.

Ampak jaz sem priden bil,
Miklavţ darilo j e pustil.
Pomarančo, čokolado, figo,
pa tudi veliko debelo šibo.

Še Miklavţ prihaja in nekaj godrnja.
Angelčke priganja, pomagal, kar se da.

Uroš Lekan

Sveti Miklavţ prav počasi prihaja,
s palico dolgo prijazno pomaha.
Dobro poglejte sedaj belo brado,
plašč ima zlat in na glavi še kapo.
Ko škof Miklavţ šr ţivel je na zemji,
vsem je pomagal, ki so bili revni.
Enkrat na leto Miklavţ je med nami,
Vsi mu zapojmo:imamo te radi!

Tjaša 5. b
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Zgodba
Sicer ni samo moja, toda moram jo objaviti. Nastala je na moj rojstni dan, ko z mojima
prijateljicama nisem imele ničesar za početi. Tako je vsaka povedala eno besedo za
pravljico in nastala je Psihiatrična babica. Vas zanima, kako izgleda končna zgodba?

Psihiatrična babica
Nekoč se je zgodilo ravno na bedno noč to. Zato poslušajte zgodbico o stari mami, ki je
umrla za smrtjo, imenovano smrt škorpijona.
Stara mama je ţivela 100 let v svoji sobi s svojo sestro. Ta je bila zelo nora. Mislila je
na strup, ki je pobil njeno druţino. Sestri se razumeta izredno slabo, ker je ubila njenega moţa, katerega je pokopala z lopato. Tako sestri sovraţita vse okoli na gori Blagorov. In nekega čudnega dne je starejša ţenska prosila mlajšo, če bi jo poljubila. Mlajša
ţenska je rekla ne. Zato sta se pobili, ker se sovraţita. Njen moţ je ubil svojo ţeno z
motiko, prepojeno z močjo škorpijona. Starejšo babico je bilo zelo strah zaradi duhov,
ki so jo strašili cele dneve in noči.
Ta babica je hodila s psihiatrom.
Tako je nastal prvi del, ki nosi nauk, da je vsega kriv psihiater. Kasneje smo dodale še
drugi del, ki gre takole:
Ta psihiater je bil zelo nor, saj mu je manjkal ţenski kolešček v trebuhu. To je jezilo
njegovo punco, ki je trpela za norostjo, ki so jo klicali ptičja gripa. Babica gre v norišnico, kjer je okuţila še vse z boleznijo norih krav in tako se ta zgodbica konča z naukom:
NE HODITE S PSIHIATROM!
Torej zgodbica je poučna, smešna in … zmešana. Še sami poskusite napisati kaj takega! Toda pisati morata najmanj dve osebi.
Zgodbico so napisale: Sabina, Mateja in Zarja.
Zgodba je ''zavarovana'' z avtorskimi pravicami. Ne smete je kopirati.
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Verzi in citati
Vsakič, ko otrok pravi, da ne verjame v
vile, nekje dobra vila pade mrtva.
(Peter Pan, 3, Barrie, James Mathew,
1860-1932)
Zvezde se smejijo,
ko kenguruji norčije delajo,
saj pišem ti z ljubeznijo.
Papagaji kričijo,
vsak ptič ţe ve,
da vate je nekdo,
ki ljubi te zelo.
Vsi se smejijo,
saj pravijo, da nemogoče je to,
a jaz ti vseeno SMS-e pošiljam,
ki pravijo,
da ljubim te zelo.
Temna noč pokriva zemljo,
vsa narava mirno spi.
A edino moje ne počiva,
ker po tebi hrepeni.
Lučka brez ognja
ne more goreti
in jaz brez tebe
ne morem ţiveti.
Vsakomur lastni značaj kroji usodo.
Poznam človeka, ki ne verjame v dobre
vile, čeprav v eni zelo dobri stanuje.
Nič drugega nimam kakor čas, v katerem
ţivi celo tisti, ki nima stanovanja …
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Za kratek čas
ŠALE
Slon pripoveduje svojemu prijatelju, da je bil pri psihiatru.
»In koliko ti je zaračunal?«
»Osemsto evrov!«
»Te je pa pošteno oskubel.«
»Pogovor je stal samo sto evrov, 700 evrov pa mi je zahteval za nakup novega kavča!«

Moţ pride domov po hudem nočnem popivanju. Odpre vrata in vzklikne ţeni:
»Prosim, začni me zmerjati, da bom našel do postelje!«

Janezek posluša reporterja Ţiberta in vzklikne:
»Tale stric je pa zelo pameten. Celo tekmo zna na pamet!«

Dva se pogovarjata.
»Kako si prehlajen!«
»Ne vem, kaj naj storim. Kaj pa ti jemlješ, kadar si tako prehlajen?«
»Vsak dan sveţe robčke.«
Tjaša in Anja 9. B
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Si res pravo znamenje?
Si se spraševal/a, če se obnašaš, kakor se za leva spodobi? Ali pa si ljubosumen kakor škorpijon?
Preveri v tem preprostem vprašalniku!

1. Na šolskem izletu se nameravate vzpeti na strm hrib in se s kanuji spustiti po divjih
vodah. Kako se odzoveš?
a. Navdušeno se pridruţiš.
b. Se le nerad pridruţiš.
c. Pretvarjaš se, da si bolan/a, nato pa cel dan gledaš TV.

2. Prijatelj si brez vprašanj sposodi tvojo knjigo. Kaj narediš?
a. Zahtevaš, da jo takoj vrne.
b. Upaš, da mu je vsaj všeč.
c. Sploh ne veš, da ti jo je vzel, dokler ti je ne vrne.

3. Rad bi se zapisal/a v zgodovino. Po čem bi rad/a, da se te spominjajo?
a. Po velikem znanstvenem odkritju.
b. Po športnih zmagah.
c. Po prispevku k razvoju svetovnega komunikacijskega omreţja.

4. Kaj bi naredil/a, če bi zadel/a ogromno vsoto denarja?
a. Šel/šla bi okrog sveta.
b. Kupil/a bi čudovito vilo z bazenom in vrtom.
c. Posnel/a bi zgoščenko in jo izdal/a v samozaloţbi.

5. Za rojstni dan dobiš veliko čokolad. Kaj narediš z njimi?
a. Zakleneš jih v omaro in vsak dan poješ samo eno.
b. Paket odneseš v šolo in ga razdaš v svojem razredu.
c. Organiziraš zabavo, a večino čokolad poješ sam/a.

6. Sošolka ti pokaţe svoj spis. Kako se boš odzval/a na polno slovničnih napak?
a. Opozoriš jo na napake.
b. S pomenljivim nasmehom ga vrneš.
c. Rečeš, da je odličen.

7. Povabljen/a si na ples v maskah. Kaj boš predstavljal/a?
a. Romantično zgodovinsko osebnost.
b. Pošast iz ZF-grozljivke.
c. Poštni nabiralnik

8. Lani ti je sošolka/sošolec rekel/a, da se začni vesti kot odrasla oseba in nehaj ukazovati. Od takrat naprej ne govoriš z njim/njo. Zdaj odhaja in prosili so te, da se
podpišeš na kartico z dobrimi ţeljami. Kaj narediš?
a. Jezno se podpišeš, rekoč, da je škoda, da ni odšel/a ţe prej.
b. Zakoplješ bojno sekiro in ji/mu zaţeliš veliko sreče na novi šoli.
c. Podpišeš se in mu/ji in v znak opravičila kupiš bonboniero.

9. Tvoja fant/punca te vpraša, ali ti je všeč njegov/njena ura. V resnici je bolj podobna
kovinskemu odpadku. Kako odgovoriš?
a. O, kako lepa ura, zares ti pristaja.
b. Videti je kar v redu.
c. Ali si jo dobil/a na odpadu?

Nadaljevanje na naslednji strani.
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10. Za rojstni dan dobiš dnevnik. Kaj narediš z njim?
a. Zaloţiš ga v omari.
b. Uporabljaš ga kot beleţko.
c. Vanj vpisuješ vse, kar se ti pomembnega dogaja.

11. Kateri naslov ti je najbolj všeč?
a. Uprite se
b. Sladko, sladko
c. Mmm Mmm Mmm Mmm

12. Kakšne sanje največkrat sanjaš ponoči?
a. Čudne in dolgočasne.
b. Lepe, polne dogajanj in sporočil.
c. Ne veš, ker si jih nikoli ne zapomniš.
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Voda: rak, škorpijon, ribi: 24–20:

Ste občutljivi, plahi, čustveni z veliko domišljije in nagnjeni k spremenljivemu temperamentu. Bolj se
zanašate na čustva in občutke kot na razum.

Ogenj: oven, lev, strelec: 19–16:
Ste močni, energični, samozavestni, optimistični, radodarni in pustolovsko nadarjeni. Za vas je primerno razburljivo ţivljenje, polno izzivov in sprememb.

Zrak: dvojčka, tehtnica, vodnar: 15–11

Ste iznajdljivi, bistri, duhoviti. Ne prenesete dolgčasa in nelogičnosti. Radi se ukvarjate z idejami in
manj radi s praktičnimi stvarmi.

Zemlja: bik, devica, kozorog: 10–0

Ste trdni, umirjeni in zanesljivi. Radi ţivite mirno in se ne bojite trdega dela. Z lahkoto sprejemate
spremembe, saj imate radi druga mnenja, če se ne kosajo z vašimi.

Vir: Smrklja (marec 2005)
Zarja 9. b
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Snoopy
Strip
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Test poguma
Ali si previdna mačka ali pa neustrašni bojevnik?
Preveri v testu.
1. Tvoji prijatelji te povabijo na kampiranje.

a. Se malo obotavljaš, toda na koncu greš.
b. Vzklikneš hura! Vedno ţeliš raziskovati veličastno
pokrajino.
c. Rečeš ne. Preveč strašljivih reči je v gozdovih.

2. Ravnatelj te prosi, da pripraviš govor pred vso
šolo.
a. Rečeš da, toda imaš probleme s spanjem.
b. Hvaleţno sprejmeš in se začneš takoj pripravljati.
c. Se pretvarjaš, da si bolan/bolna in imaš visoko vročino.

3. Po prepiru s prijateljem spoznaš, da si ti trdil/a napačno. Kaj storiš?
a. Se počutiš krivo, toda ne moreš pomisliti na nov pogovor z njim/njo.
b. Se opravičiš. Konec koncev je res bila tvoja krivda.
c. Ignoriraš prijatelja/prijateljico in se pretvarjaš, da se ni nič zgodilo.

4. Gledaš strašljiv film s prijatelji. Kako se odzoveš na strašljive dele?
a. Počutiš se prestrašeno in vznemirjeno hkrati.
b. Imaš široko odprte oči. Komaj verjameš določenim delom!
c. Pokriješ se z blazino. Briga te za sramoto, strah te je!

5. Avdicija na šoli pripravlja igro, v kateri si ţelel/a igrati ţe lani.
a. Počutiš se depresivno zaradi lanskoletnega neuspeha, toda vseeno se preizkusiš.
b. Se preizkusiš, saj veš, da boš dobila točno tisto vlogo, ki si jo ţeliš.
c. Avdicija ponovno! Preveč si prizadeta od lani, da bi ponovno poizkusila.

6. Si na novi šoli. Kako se odzoveš na poglede mimoidočih?
a. Malo si srameţljiva, toda kmalu pridobiš prijatelje.
b. Ţe isti teden si nominirana za predstavnico razreda.
c. Komajda rečeš besedo.

Večinoma A: si na dobri poti do neustrašnosti. Potrebuješ samo malo samozavesti in
poguma.
Večinoma B: si neustrašen/a in vsi te spoštujejo. Prekipevaš od samozavesti in poguma. Le tako naprej!
Večinoma C: preveč boječ/a si, zato nisi prepoznaven/a v mnoţici. Resno potrebuješ
samozavest in pogum. Nihče te ne bo poţrl, kar z besedo na plan.
Vir: Pil (maj 2005)

Zarja 9. b
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Šport

Je eden najbolj čednih nogometašev na svetu. Fantje ga občudujejo na nogometnih igriščih, punce pa ga
oboţujejo zaradi manekenske postave in videza.
David ţivi z 31-letno ţeno Victorijo v Španiji, kjer tudi igra nogomet za Real Madrid.
Je tudi oče treh otrok; njihova imena ima vtetovirana na vrat pod angelskimi krili. Njegov prvi sin je
Brooklyn, drugi Romeo, tretji pa Cruz.
Victorija, nekdanja članica skupine Spice Girl, in David sta se poročila leta 1999, nekaj mesecev pa rojstvu njunega prvega sina. Spoznala sta se leta 1997, skupaj pa še vztrajata kljub bujnim aferam, ki so
razburkale njuno »mirno« ţivljenje.
David se zanima tudi za modo. Pravzaprav je bilo samo še vprašanje, kdaj bo dodal svoji športni kolekciji
tudi parfum - to se je tudi zgodilo.
OSEBNA IZKAZNICA
IME: David Beckham
DATUM ROJSTVA: 10. maj
HOROSKOP: bik
SINOVI: Broklyn, Romeo, Cruz
ŢENA: Victorija Beckham (Adams)
LIGA (klub): Real Madrid
STAROST: 31 let
NAKIT: diamantni uhani
KOZMETIČNA ZNAMKA: Beckham Beauty House
ŠPORTNA KOLEKCIJA: Adidas
NAJLJUBŠI MODNI OBLIKOVALEC: Dolce & Gabbana, Gucci …
NAJLJUBŠE VONJAVE: Creedove vonjave
Viri: revije: Antena (junij 2005), internet (najdi.si)

Nina Šeme 7. b

Slovenci imamo odlične smučarje in smučarske legende, kot so npr. Bojan Križaj, Mateja
Svet, Boris Strel, Jože Kuralt, Jure Franko, Anja Zavadlav, Katja Koren, Metka Jerman, Nuša
Tome, Nataša Bokal, Špela Pretnar, Alenka Dovžan, Urška Horvat, Mitja Kunc, Jure Košir, Tina
Maze, Mitja Dragšič, Matjaž Vrhovnik ...

ZGODOVINA SMUČANJA
Človek je smuči uporabljal pri lovu ţe od davne preteklosti.
Zgodovino smučanja delimo na prazgodovinsko smučanje in obdobje modernega smučanja. Prvo se je končalo leta 1888, ko je Norveţan Fridjotof Nansen kot prvi človek
prehodil Grenlandijo na smučeh.
Vse od takrat štejemo obdobje modernega smučanja.
Najstarejše smuči so našli na Norveškem, stare naj bi bile 5500 let.
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Prve smuči v Sloveniji pa so našli na Blokah. Bloško smučanje je prvi opisal Valvasor v
knjigi »Slava Vojvodine Kranjske«. Bloški smučarji so kot prvi na svetu znali izvesti
zavoje.
Od prelomnega leta 1888 pa se je v smučanju zgodilo veliko novega.
Leta 1896 so uvedli trde vezi (kot jih poznamo še danes), leta 1908 so prvič uporabili
dvoje palic. Do leta 1950 je bila v uporabi francoska rotacijska tehnika, takrat pa so
Avstrijci začeli s tehniko nasprotnega sukanja
ramen.
Prišlo je obdobje zelenih zim in smučanje je izgubilo svojo priljubljenost.
Po letu 1990 pa je Elan na trţišče poslal smuči s
poudarjenim stranskim lokom, ki omogočajo
vodenje zavoja brez stranskega oddrsavanja, t. i.
smuči carving.
To je povzročilo popolno revolucijo in na smučišča
ponovno privabilo mnoţice smučarjev.

TEHNIKE SMUČANJA
To je bila prva smučarska panoga. Prvo tekmovanje je bilo leta 1850 v Oslu na Norveškem.
SMUK
Pri smuku je proga najdaljša in smučarji dosegajo najvišje hitrosti. Smučarji odpeljejo
le eno voţnjo.
SUPERVELESLALOM
Prvi je bil organiziran leta 1922 v mestu Mürren v Švici.
Proga je krajša in z več zavoji kot pri smuku, smučarji pa dosegajo niţje hitrosti. Smučarji odpeljejo le eno voţnjo.
VELESLALOM
Proga ima več zavojev kot pri superveleslalomu.
Smučarji odpeljejo eno voţnjo, 30 najboljših pa še
drugo.
SLALOM
Proga je najkrajša in ima največ zavojev. Smučarji
odpeljejo eno voţnjo, 30 najboljših pa še drugo.
Alpsko smučanje se je leta 1936 uvrstilo na program
olimpijskih iger.
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