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UVODNIK  

Živjo!  

 

Zopet smo tu, spočiti, polni 

vtisov s počitnic in v veli-

kem pričakovanju, kaj nam 

bo prineslo letošnje šolsko 

leto … 

Pred vami je prva letošnja 

številka šolskega časopisa 

učencev OŠ Stična, podru-

žnične šole Višnja Gora. 

 

 

 

 

Uredniški odbor našega 

glasila ŠOLAR.SI sestav-

ljamo nadobudne novinarke 

in novinarji izbirnega pre-

dmeta »šolsko novinars-

tvo«, pri nastanku časopisa 

pa so nam pomagali tudi 

ostali učenci, ki jih novi-

narstvo navdušuje. 

 

 

 

 

Želimo vam prijetno šolsko 

leto, veliko smeha, zdravja, 

zadovoljstva in predvsem 

ljubezni! 

 

Veronika Groznik (7. raz-

red) in ostala novinarska 

ekipa. 

pretirano obložena z dob-

rotami. Tudi darila, ki so 

jih v tem času prejeli od 

svojih mam in očetov, so 

bila bolj skromna.  

V prihajajočem letu 2013 

vam želim, da bi bili zdravi, 

veseli in uspešni v šoli. Pro-

stega časa imate sicer bolj 

malo, vendar vam toplo pri-

poročam, da ga preživite 

(če se le da) na svežem 

zraku in ne pred TV-

sprejemniki ali računalniš-

kimi zasloni. 

Zdrav duh v zdravem tele-

su vam želim! 

 

Nataša Rebec Lukšič, prof. 

NAGOVOR GLAVNE URE-

DNICE ŠOLAR.SI 
 

Spoštovane učenke in   

učenci! 

 

Novoletni prazniki so za 

nami. Vsi otroci ste nestr-

pno čakali na Božička in 

Dedka Mraza, ki vam vsako 

leto prinašata darila. Okra-

sili ste tudi božično jelko.  

 

 

V teh dneh, ko se med 

seboj radi obdarujemo in 

si zaželimo vse najboljše v 

prihajajočem letu, pa 

pogosto pozabimo, da 

nimajo vsi otroci take sre-

če, kot jo ima vsaj večina 

izmed vas.  V zadnjem letu 

je namreč veliko ljudi 

izgubilo svoja delovna mes-

ta in posledično ostalo 

brez virov dohodka za svo-

jo družino.  

Življenje otrok staršev, ki 

se preživljajo le s socialno 

pomočjo, ni ravno rožnato. 

Ne morejo si privoščiti 

oblačil in obuval po najno-

vejši modi, njihova božična 

miza pa ni bila   
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8. novembra 2012 je učen-

ce izbirnega predmeta šol-

sko novinarstvo obiskal 

Pavel Groznik, urednik 

lokalnega glasila Višnjan. 

Najprej nam je predstavil 

Višnjo Goro in njeno zgodo-

vino. Razkril nam je veliko 

zanimivih podatkov v zvezi 

z našim mestom in nam 

zaupal, po katerih znanih 

osebnostih so naše ulice 

dobile ime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na naslovni strani je slika 

polžka, ki jo vedno nariše 

druga oseba. V časopisu so 

novice o dogodkih iz Višnje 

Gore in okolice. V njem je 

vedno tudi zgodba o raznih 

ljudeh iz Višnje Gore, pa 

tudi pesmi in zgodbe, ki so 

jih napisali učenci OŠ Sti-

čna (s podružnične šole v 

Višnji Gori). 

Pavel Groznik rad potuje 

po svetu. Bil je že na ame-

riški celini, v Rusiji in v 

Avstraliji. 

Ko je bil mlad, je bil dober 

tekač. Včasih se je ostalim 

ljudem zdelo nenavadno, ko 

je tekel po cesti, danes 

pa je to že nekaj pov-

sem vsakdanjega. 

S svojim obiskom je na 

vse nas pustil velik 

pečat, zato se mu mlade 

novinarke in novinarji iz 

vsega srca zahvaljujemo za 

prijetno urico in pol druže-

nja. 

 

Sara Lebar, 7. razred 

 

Prav tako nam je z velikim 

veseljem obnovil zgodbo o 

višnjanskem polžu, obenem 

pa nam omenil podatek, da 

je tudi on sam navdušen 

zbiratelj polžjih spomin-

kov, ki si jih kupi bodisi 

sam bodisi pa mu jih poda-

rijo sorodniki, prijatelji in 

znanci, ki potujejo širom po 

svetu. Ima jih že več kot 

petsto. 

 

 

 

 

 

Sledilo je nekaj besed o 

samem Višnjanu.  Izvedeli 

smo, 

da izha-

ja štiri-

krat 

na leto, 

in sicer 

že 

SREČANJE S PAVLOM GROZNIKOM 

Vir: ivancna.gremo.net 

Višnja Gora 

 

Vir: http://www.td-

visnjagora.si/predstavitev/

Polž kot simbol Višnje Gore 

 
Vir: http://www.td-visnjagora.si/

predstavitev/zgodovina-kraja 

Josip Jurčič je osnovno-

šolske klopi gulil prav v 

Višnji Gori. 
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Petra Rus Mušič je učitel-

jica slovenščine na naši 

podružnični šoli v Višnji 

Gori. 

Že v najstniških letih se je 

odločila, da bo poučevala 

slovenščino, ker je v osnov-

ni šoli imela odlično učitel-

jico slovenskega jezika. 

 

 

Kateri pevec Vam je naj-

bolj všeč?  

Jan Plestenjak. 

 

Katera je Vaša najljubša 

zvrst glasbe? 

Pop/rock. 

 

 

INTERVJU Z UČITELJICO PETRO RUS MUŠIČ 

Petra Rus Mušič, prof. 

Katera je Vaša najljubša 

država?  

Grčija. 

 

 

Zakaj prav ta? 

Ker ima prelepe otoke in 

morje. 

 

Katero je Vaše najljubše 

moško ime?  

Izak, Jakob. 

 

 

Kaj pa žensko? 

Sara, Rebeka. 

 

 

Katera je Vaša najljubša 

športna znamka? 

Nike, Reebok. 

 

Katera je Vaša najljubša 

žival?  

Mačka. 

 

Pa Vaša najljubša rastli-

na? 

Orhideja. 

 

Katero barvo obožujete? 

Rumeno, rdečo, zeleno. 

 

 

Pripravila: Erna Žilić, 7. 

razred 

Fotografija: Nataša Rebec 

Lukšič, prof. 

Katera glasbena skupina 

Vam je najbolj všeč? 

 

Il Divo, Siddharta. 

 

Katera je Vaša najljubša 

jed? 

 

Piščanec po sečuansko (v 

kitajski restavraciji). 

 

Kaj radi pijete? 

Kavo in vodo. 

 

Kateri predmet Vam je 

bolj všeč kot slovenščina? 

Zgodovina, geografija. 
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23. novembra 2012 nas je s 

svojim obiskom počastil 

znani slovenski pevec Mar-

ko Vozelj. Učenci smo ga 

intervjuvali in povedal nam 

je mnogo zanimivih stvari.  

 

Kje ste preživljali svoja 

otroška leta? 

Otroška leta sem preživljal 

v Višnji Gori. 

 

Kateri je bil Vaš najljubši 

predmet v osnovni šoli? 

V osnovni šoli sem imel rad 

kemijo in biologijo. 

 

 

Kdaj ste začeli pisati pes-

mi? 

V srednji šoli. 

 

Kateri so Vaši glasbeni 

vzorniki? 

Moji vzorniki so: The Beat-

les, Elvis Presley, Vlado Kres-

lin, Pero Lovšin … 

 

Ali imate kdaj pred nasto-

pom tremo? 

Da, tudi profesionalne pevce 

pred nastopom spremlja tre-

ma. 

 

Bili ste pevec skupine Čuki. 

Kako je nastala ta skupina? 

Skupina Čuki je nastala med 

1. in 2. svetovno vojno. Sesta-

vljali so jo bratje, ki so odšli 

prepevat v Ameriko. To je 

bila družinska skupina. 

 

Ali ste s Čuki nastopali tudi 

zunaj slovenskih meja? 

Kot član omenjene skupine  

sem se podal na številne nas-

tope v Argentino, Čile, Švico, 

Avstrijo, Makedonijo, Črno 

goro, Bosno … 

Katero srednjo šolo ste 

obiskovali? 

Obiskoval sem Srednjo 

zdravstveno šolo, nato pa 

sem študiral na Fakulteti 

za medicino, vendar sem 

nato študij zaradi glasbene 

kariere postavil na stranski 

tir. 

 

Ali ste kdaj obiskovali 

glasbeno šolo? 

Da. Kot otrok sem hodil v 

glasbeno šolo, v kateri sem 

igral kitaro. Obiskoval pa 

sem tudi pevski zbor. 

 

Kdaj ste prvič stopili 

pred občinstvo? 

Pred občinstvom sem prvič 

stal že v 1. razredu osnov-

ne šole, in sicer na proslavi. 

 

Ali so Vas starši spodbu-

jali pri odločitvi za glas-

beno kariero? 

Pri odločitvi za glasbeno 

pot  sem imel podporo 

staršev, morda zato, ker je 

tudi moj oče navdušen nad 

petjem. 

 

POGOVOR Z MARKOM VOZLJEM, ZMAGOVALCEM SLOVENSKE 

POPEVKE 

Marko Vozelj 
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Koliko let ste prepevali v 

tej skupini? 

S Čuki sem sodeloval 18 

let. 

 

Zakaj ste se odločili sto-

piti na samostojno glas-

beno pot? 

Za samostojno pot sem se 

odločil, ker sem želel pos-

kusiti tudi kaj novega.  

 

Kdaj ste izdali prvi samo-

stojni glasbeni album? 

Moj prvi album je nastal 

leta 2008. 

 

Na svoji samostojni poti  

ste prejeli veliko nagrad.  

Res je in to mi daje novih 

moči za nadaljnje glasbeno 

ustvarjanje. 

 

Letos ste na Slovenski 

popevki z Nušo Derenda 

zapeli v duetu in osvojili 

prestižno nagrado. Kakšni 

so bili Vaši občutki ob 

zmagi? 

Bili so naravnost fenome-

nalni! 

 

Ali ste kdaj sinhronizirali 

kakšno risanko ali film? 

Svoj  glas sem posodil mno-

gim risanim junakom (na 

primer v Zlatolaski in šte-

vilnih drugih risanih fil-

mih). 

 

Katera je Vaša najljubša 

žival? 

Moja najljubša žival je pes. 

 

Kateri šport Vam je naj-

bolj pri srcu? 

Moj najljubši šport je že 

od nekdaj bil rokomet (vsi 

športi z žogo), v zadnjem 

času pa to postaja tudi tri-

atlon. 

 

 

Kakšne so Vaše izkušnje 

z oboževalkami med nas-

topi?  

Med mojimi nastopi je pred 

leti na oder priletelo mno-

go plišastih igrač obože-

valk, ki sem jih kasneje 

podaril vrtcem v zaledju 

velikih mest. 

 

Lara Petek, 8. razred 

Učenke šolskega novinarstva v 

akciji ... 

Na koncu sta sledila še skupinska fotografija ter dajanje avto-

gramov. Marko nam je zapel tudi tisto znano pesem  skupine Čuki 

– »Komar«. 
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V četrtek, 29. novembra 

2012, nas je obiskal Rado 

Mulej, bolj poznan kot Mile 

iz najbolj znane slovenske 

TV-serije Naša mala klini-

ka. 

OBISKAL NAS JE MILE IZ NMK! 

Pridružili so se nam še 

nekateri učenci iz podalj-

šanega bivanja in njihova 

učiteljica Barbara Polaj-

žer. 

Zastavili smo mu nekaj 

vprašanj o njegovem življe-

nju, delu, družini in  samih 

začetkih igralske kariere.  

 

Pripravila: 

Nataša Rebec Lukšič, prof. 

Fotografije: Barbara Polaj-

žer 

Rado si res vzame čas za dajanje avtogramov ... 

Učenci sedmega in osmega 

razreda, ki obiskujemo 

izbirni predmet šolsko 

novinarstvo so se zbrali v 

učilnici 2. razreda.   

Učenke in učenci so se preizkusili v vlogi pravih novinarjev. Rado Mulej 
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Večina ljudi Rada Muleja 

pozna po liku reševalca 

Mileta v humoristični seriji 

Naša mala klinika. To je 

bila njegova prva in tudi 

zelo uspešna igralska izkuš-

nja.  Rado pa v svojem živ-

ljenju počne še marsikaj 

zanimivega ... 

 

Mlada leta 

Do 14. leta je živel v Dom-

žalah. Potem pa so se pre-

selili pod Šmarno goro. 

V svojih mladih letih se je 

ukvarjal s športom in zase-

del mesto prvaka v jazz 

baletu. 

Zgovoren je že od malih 

nog. 

Začetki igralske kariere 

Na začetku se je Rado 

preizkusil kot voditelj TV-

oddaj in igralec v videospo-

tih znanih slovenskih glas-

benih skupin. 

 

Šola 

V šolo je rad hodil, njegovi 

profesorji so bili dobri. 

Oboževal je zgodovino. 

Najlepše spomine ima na 8. 

razred, ko je začel s svojo 

frizersko kariero. Njegovi 

prvi modeli so bili nič 

hudega sluteči sošolci. 

 

Igranje v NMK 

Režiserja te znane serije –

Đura je spoznal na neki 

bencinski črpalki v Ljublja-

ni, ko je klepetal s svojim 

prijateljem in naredil veli-

ko kolono čakajočih. Đuro 

je takrat pristopil do njega 

in mu dejal; »Ti si car!« ter 

ga povabil k sodelovanju v 

Naši mali kliniki. Posneli so 

115 delov te uspešne humo-

ristične serije.  

 

KDO JE PRAVZAPRAV RADO MULEJ? 

Pri snemanju Naše male 

klinike je bilo v zaodrju 60

–70 ljudi. Med snemanjem 

so se zelo zabavali in sme-

jali.  

 

Ostali igralski podvigi 

Po NMK je sodeloval v 

predstavi 5 moških.com; to 

je bil njegov življenjski 

podvig. Sinhroniziral je 

tudi  eno vlogo v risanki.  

 

Prosti čas 

V prostem času se ukvarja 

s pisanjem scenarijev za 

TV-oddaje. 

Ima tudi 14-letno hčerko 

Lino. Veliko časa preživi z 

njo. Povedal je tudi, da ko 

se druži z njo, postane 

»velik otrok«. Tudi ona je 

tako zgovorna kot on. 

Rado Mulej je prava faca! 

http://kih.com
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Rado in šport 

Enkrat letno hodi na fit-

nes. Ukvarja se tudi s 

tenisom in košarko. Na Tri-

glavu še ni bil. Sicer pa 

obožuje šah. Pogosto ga 

igra s svojim očetom. 

 

Rado – frizer 

Rado je po poklicu tudi fri-

zer. Rad striže in ureja 

pričeske mnogim slavnim  

osebam, med drugim Juri-

ju Zrnecu in Katarini Čas 

(seveda, ko mu to čas 

dopušča).  

 

Najljubša hrana 

Najraje ima klasično 

nedeljsko kosilo: govejo 

juho, pražen krompir, sola-

to in meso.  

 

Glasbeni vzorniki 

Rado obožuje Ota Pesner-

ja in Nino Pušlar. Rad ima 

tudi trenutno najpopular-

nejšo pesem: Gangam 

style. Razmišljal je tudi, da 

bi posnel slovensko prired-

bo te pesmi, vendar zaen-

krat te ideje še ni realizi-

ral. 

 

Igralski vzorniki 

Njegovi igralski vzorniki so 

Robert De Niro, Jernej 

Šugman in Jurij Zrnec.  

 

Rado in politika 

Veliko igralcev se poda v 

politične vode, ampak on 

se ne ukvarja s tem.  

 

Življensko načelo 

»Živi pošteno in pomagaj 

sočloveku, če potrebuje 

tvojo pomoč.« 

 

Cilji v življenju ... 

... naj moja hčerka odraste 

v lepo damo. 

Pripravili: Klavdija Germ in Saša Zavodnik, 8. razred 

Fotografija: Barbara Polajžer 

Ena gasilska z Radom na čelu ... 
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GABRIJEL VRHOVEC – SLIKAR Z DUŠO IN TELESOM 

 

 

 

 

 

 

Gabrijel Vrhovec je slikar, 

za katerega mediji pravijo, 

da je umetnik, pozitivec in 

človek s protezo. S svojo 

družinico živi v Višnji Gori. 

Je redni obiskovalec šol-

skega igrišča ob naši osno-

vni šoli, kamor rad pripelje 

svoja dva otroka, da se 

malce poigrata in nadihata 

svežega zraka. 

Pri osemnajstih letih se mu 

je zaradi bolezni življenje 

popolnoma obrnilo na glavo, 

vendar je s svojim optimiz-

mom uspel premagati vse 

ovire, ki so mu prišle na 

pot. Danes je svobodni 

umetnik, preživlja pa se z 

risanjem ilustracij in stri-

pov. Njegov moto je, da 

»dan brez črte ne sme 

miniti.« 

Kdaj ste se začeli ukvar-

jati z risanjem? 

Risati sem začel že zelo 

zgodaj, kot majhen fantič, 

kasneje pa sem slikanje 

tako vzljubil, da se sedaj s 

tem ukvarjam tudi poklic-

no. 

 

Ali ste že v osnovni šoli 

izkazovali svoj slikarski 

talent? 

V spominu so mi ostale 

besede moje učiteljice 

likovne vzgoje, ki je meni-

la, da ne znam risati ... 

 

Kje ste se šolali? 

Obiskoval sem srednjo 

aranžersko šolo, nato pa 

sem se vpisal na Akademijo 

za likovno umetnost. 

 

Katera je bila Vaša prva 

zaposlitev? 

Najprej sem nekaj časa 

delal  v Lutkovnem gledali-

šču Ljubljana kot izdelova-

lec lutk, nato pa začel 

risati stripe in ilustracije 

za otroke. 

Kje objavljate svoje likov-

ne stvaritve? 

Ilustracije redno objavljam 

v raznih časopisih in revijah 

(Dnevnik, Smrklja, Slove-

nec, Moški svet ...). 

Ilustriral sem tudi učbeni-

ke za osnovno šolo in več 

knjig, ki so izšle v različnih 

založbah, plakate, majice, 

logotipe za podjetja, raz-

glednice, itd. 

 

Kdo je Vaš slikarski vzor-

nik? 

Zelo cenim Tomaža Lavriča, 

ki dela pri reviji Mladina, 

ter znanega slovenskega 

avtorja stripov – Mikija 

Mustra. 

Za koga najraje rišete? 

Vsekakor najraje rišem za 

otroke. 

 

 

 

Avtorica prispevka in foto-

grafije: 

Nataša Rebec Lukšič, prof. 

 

Gabrijel Vrhovec s svojo 
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SVET MODE 

Razkrito 

 

Vitke manekenke na mod-

nih brveh spreminjajo ide-

ale popolne ženske. Njiho-

va podoba narekuje vedno 

vitkejše telo, ki pa še zda-

leč ni odraz zdravega vide-

za. Zahtevana konfekcijska 

številka 'size zero' je tež-

ko dosegljiv cilj, česar se 

zavedajo tudi brhka dekle-

ta. 

 

Na modnih brveh se še vedno 

sprehajajo okostnjaki. 

Ruska manekenka Kira 

Dikhtyar je razkrila šokan-

tne podrobnosti, kako 

manekenke vzdržujejo 

svoja izredno vitka telesa. 

 

Size zero ostaja ...  

Podoba manekenk in njiho-

va telesa so že dlje obrav-

navana kot tabu tema. 

Zaradi strogih meril v sve-

tu mode, kjer oblikovalci 

zahtevajo »hodeče obešal-

nike« in konfekcijsko šte-

vilko 32 oziroma tako ime-

novano »size zero«, je 

umrlo že ogromno deklet, 

ki sledijo nečloveškim zah-

tevam.  

Kira Dikhtyar 

Mamila in zdravila na 

recept 

 

»Cigarete, dnevno jemanje 

odvajal, predpisana zdravi-

la, ki zavirajo apetit, je le 

nekaj načinov, kako mane-

kenke ostajajo na nizki 

teži,« je razkrila Kira. Sli-

šala sem za več primerov, 

ko agenti dekleta  

Četudi oblikovalci ne bi 

smeli najemati presuhih 

manekenk, je število teh 

na modnih brveh še ved-

no izjemno visoko. Dekle-

ta izbirajo različne 

metode, kako priti do 

želene teže, ki je naj-

večkrat veliko pod mejo 

normalne teže.  

 

nagovarjajo, naj pospešijo 

metabolizem z uporabo 

različnih drog, denimo 

kokaina in amfetamina ozi-

roma »spida«.Tako se tudi 

lažje uprejo hrani. 

 

Vse bolj priljubljene so 

tudi različne injekcije, ki 

spodbujajo metabolizem v 

kombinaciji z dieto, ko lah-

ko dnevno zaužijejo največ 

2090 kJ (500 kalorij). To 

počno tudi 'zdrave' mane-

kenke,« je še pojasnila 

Kira. 

http://images.24ur.com/media/images/original/Sep2012/61023814.jpg?d41
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Zahtevajo anoreksijo 
 

Dejstvo, da modni agentje 

manekenke nagovarjajo k 

ekstremnemu izgubljanju 

teže, je razkrila že priz-

nana manekenka Coco 

Rocha. 

Modni oblikovalci so na 

brveh zahtevali anoreksi-

čen videz, zato so  

TEMNA PLAT SVETA MODE 

Coco naročili naj izgubi na 

teži, četudi je manekenka 

že od nekdaj zelo vitka. 

Medtem ko se nekatere 

manekenke lotevajo tovrs-

tnih ekstremnih metod 

hujšanja, se druge odločajo 

za hipnozo ali pa uživanje 

vate. Ta se v želodcu napi-

hne, dekleta pa tako lažje 

preživijo  

dan brez hrane, saj ne občuti-

jo lakote. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Klavdija Germ, 8. razred 

 

Alergija na barvo za 

lase 

 
Komaj 16-letna Lauren se 

je želela med poletnimi 

počitnicami polepšati, 

toda niti slutila ni, da lah-

ko barvanje las povzroči 

toliko gorja. Sredi noči se 

je namreč zbudila z groz-

ljivo reakcijo. 

Pri barvanju ji je pomagala 

teta, pri uporabi pa sta 

sledili navodilom na emba-

laži. Nato se je odpravila 

k babici, toda samo nekaj 

ur pozneje jo je začelo 

lasišče srbeti. Začela je 

sumiti, da ima uši in svoj 

strah zaupala svoji   

babici, vendar ji je ta rekla, 

da jih nima. Lase si je umila 

še enkrat, toda srbečica ni 

ponehala. 

Ko se je odpravljala spat, je 

opazila, da ima otečeno oko. 

Babica jo je pomirila, da bo 

oteklina do jutra najverjet-

neje izginila, sicer pa se bos-

ta takrat odpravili do zdrav-

nika. Toda ob treh zjutraj se 

je Lauren zbudila v bolečinah.  

Očesa, ki je bilo zvečer 

otečeno, sploh ni mogla 

odpreti.  Pogledala se je v 

ogledalo in zakričala.  

Zdravniki so ji pomagali s 

steroidi in antihistaminiki, 

toda vseeno je bila videti 

normalno šele po več kot 

tednu dni.  

Medicinsko osebje ji je raz-

ložilo, da je treba pred bar-

vanjem izdelek vseeno vsa-

kič preizkusiti na majhnem 

delu kože, da ugotovimo, ali 

smo nanj slučajno alergični. 

Po tako hudi izkušnji se Lau-

ren ne namerava nikoli več 

barvati.  

Klavdija Germ, 8. razred 

 Vir: medmrežje 
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PRAKTIČNI NASVETI ZA LJUBITELJICE ČEVLJEV 

Kako skrbeti za naše 

čevlje 

 

Veliko žensk goji prav 

posebno ljubezen in naklo-

njenost do čevljev in v 

garderobni omari vedno 

najdemo prostor še za 

kakšen nov, moderen par. 

Problemi se začnejo poja-

vljati takrat, ko se znaj-

demo pred podvigom čiš-

čenja obutve – pri tem 

opravilu smo pogosto nep-

revidne, nenazadnje tudi 

zato, ker vsak material 

zahteva posebno skrb in 

ne vemo natančno, s čim 

in na kakšen način ga očis-

titi, da ne naredimo več 

škode kot koristi. Prav 

zato smo vam pripravili 

nekaj nasvetov, ki vam 

bodo pomagali pri čiščenju 

obutve iz usnja, semiša, 

tekstila in satena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnje 

 

Pri čevljih iz usnja je naj-

prej najbolje odstraniti 

kamenčke, nato pa grobo 

umazanijo. Za to potrebuje-

mo mehko krtačo, ki ima 

ravno pravšnjo moč proti 

zasušenemu blatu in je obe-

nem dovolj nežna, da ne poš-

koduje naravnega materiala. 

Potem ostanke madežev 

obrišemo z mehko krpo, ki jo 

lahko po potrebi navlažimo, 

priporočljivo pa je, da je iz 

bombaža. 

Pri čiščenju usnjenih čevljev 

veliko vlogo igra pravilno 

zaporedje, saj lahko v nas-

protnem primeru grdo opra-

skamo usnje in uničimo 

čevelj.  

Usnjeno obutev je nato pri-

poročljivo namazati s kremo 

za čevlje, ki pa naj ima viso-

ko vsebnost maščob. Kremo 

nanesemo z mehko krpo v 

tankih in enakomernih plas-

teh in tako poskrbimo za 

zaščito čevlja. 

Semiš 

 

Dokler se ne zmočijo, je za 

čevlje iz semiša dovolj, da jih 

samo vsake toliko časa očisti-

mo z mehko ščetko, da odstra-

nimo manjšo umazanijo in prah. 

Tako jih bomo zaščitile in pos-

krbele, da bodo ohranjali 

žameten videz. Za bolj grob 

semiš, ki mu rečemo tudi 

'velur usnje', boste najbolje 

poskrbele tako, da jih občasno 

nežno skrtačite z medeninasto 

krtačo. Če bodo po krtačenju 

na čevljih ostale lise ali proge, 

jih je običajno najlažje ods-

traniti s posebno gumo za 

semiš ali z navadno radirko.  

 

 

 

Vir: medmrežje 

Vir: medmrežje 
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Občasno priporočamo tudi 

uporabo izdelkov za nego 

semiša, ki jih lahko dobite 

v vseh trgovinah s čevlji. 

Poudariti je potrebno, da 

čevljev iz semiša pravilo-

ma ne smemo izpostavljati 

vlagi, saj jo ta material 

izredno hitro vpije, z njo 

pa tudi prah in umazanijo, 

ki se zažreta globoko v 

pore in puščata grde 

madeže. 

 

 

 

 

 

Tekstil 

Če se želite izogniti uma-

zaniji na sprednjem delu 

obutve (kjer se večinoma 

tudi najprej pojavi), je 

čevlje iz tekstila najbolje 

takoj po nakupu pošpricati 

s sprejem za impregnaci-

jo, ki na tkanini ustvari 

poseben premaz in čevelj 

zaščiti pred vlago. Manjšo 

umazanijo lahko s tekstil-

nih čevljev odstranite z 

mehko suho krtačo, trdo-

vratnejše pa  

z navlaženo krpo, po potrebi 

pa dodate malo blagega 

detergenta ali otroškega 

šampona. Za čiščenje povr-

šinskih madežev lahko upo-

rabite tudi peno za čiščenje 

preprog, ki jo razpršite po 

čevljih, vtrete s krtačko, 

pustite 30 minut in nato še 

enkrat dobro skrtačite. 

Čevlje s tekstila lahko nače-

loma operete v pralnem 

stroju na nizki temperaturi, 

a pri tem vam nihče ne more 

zagotoviti, da bodo iz stroja 

prišli res čisti in da bodo 

ohranili prvotno obliko. 

 

Lakasti čevlji 

Lakaste čevlje je najbolje 

čistiti zgolj z rahlo navlaže-

no bombažno krpo ali s krpo 

iz mikrovlaken. Uporabo 

kreme za čevlje odsvetuje-

mo, ker na laku pušča grde 

madeže. Da bodo čevlji 

ostali sijoči, vam priporoča-

mo, da kupite posebno sred-

stvo za nego lakastih čev-

ljev, ga nanesete po celotni 

površini in nato čevlje spoli-

rate z mehko krpo. Za zaš-

čito pred vlago ne kupujte 

impregnantov v spreju, tem-

več nanesite nekaj olivnega 

olja in dobro spolirajte. Če 

lak izgubi lesk, na čevlje z 

mehko bombažno krpo nane-

site mleko, pustite, da se 

zasuši in jih nato dobro spo-

lirajte.  

Vaši lakasti čevlji bodo zasi-

jali kot novi. 

Če vas kdo pohodi in vam 

pusti grd madež, ga boste 

najlažje odstranile z radir-

ko. Ker so lakasti čevlji zelo 

občutljivi na vlago, vam 

močno odsvetujemo, da jih 

obujete v deževnem vreme-

nu. 

 

Klavdija Germ, 8. razred 

Vir: medmrežje 

Vir: medmrežje 

Vir: medmrežje 
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ZADNJI MODNI TRENDI 

Barviti in matirani nohti 

 

Vsak letni čas ima svoje 

barve, ki prevladujejo čez 

klasično izbiro odtenkov 

in prav nič drugače ni z 

barvami, ki jih prihajajoča 

jesen določa kozmetični 

industriji. 

Tokrat smo se dotaknili 

različnih odtenkov in 

struktur laka za nohte, ki 

je skozi desetletje postal 

eden izmed najbolj prilju-

bljenih lepotnih pripomoč-

kov sodobne ženske.  

 

 

 

 

 

 

Narišite si trepalnice! 

 

Eden izmed izstopajočih 

jesenskih trendov za 2012, ki 

jih je bilo mogoče videti na 

modnih brveh, so narisane 

trepalnice. Namesto umetnih 

si tako zdaj trepalnice lahko 

kar narišete. Tovrstno ličen-

je je primerno predvsem za 

ljubiteljice »smokey eyes« 

videza, pri katerem so tre-

palnice zaradi temnega ličen-

ja manj vidne. Vsekakor so na 

voljo tudi drugačni slogi liče-

nja, ki vključujejo najnovejši 

trend. 

 

 

Znamka leta 

Letos je v modi modra 

barva, v letu 2013 pa pri-

haja zelena barva s črno 

kombinacijo. Naj blagovna 

znamka pa ostaja Adidas. 

Ta znamka obstaja že leta 

in tudi sedaj je novi hit 

med najstniki in osnovno-

šolci. 

Po anketi, ki smo jo nare-

dili, je celo prekosila 

znamko Nike.  

 

Rezultati ankete: 

Anketiranih je bilo 10 lju-

di, starih od 12 do 20 let. 

Adidas znamko obožuje: 

60 % anketiranih, 

blagovno znamko Fila: 20 

% in Nike: 20 % vprašanih 

osnovnošolcev. 

Kot ste videli, večina anke-

tiranih učencev zaupa fir-

mi Adidas, Fila in Nike pa 

sta si enakovredna. 

 

Klavdija Germ, 8. razred 

Klavdija Germ, 8. razred 

Vir: medmrežje 
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KLAVDIJINE MODNE SKICE 

Avtorica skic: Klavdija Germ, 8. razred 
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Obisk Dolenjskega muze-

ja 

 

V petek, 14. 9. 2012, smo 

šli učenci sedmega razre-

da iz Višnje Gore v okviru 

kulturnega dneva v Novo 

mesto ogledat Dolenjski 

muzej. 

Ko nas je avtobus pripeljal 

do največjega dolenjskega 

mesta, smo se sprehodili 

do muzeja in tam pojedli 

malico. Potem smo si šli 

ogledat arheološko zbirko 

in v vsaki sobi nam je 

vodička povedala, od kod 

izvira kakšna najdba. 

 

 

Kustosinja nam je pred-

stavila zgodovino tega 

mesta, »stroj«, s katerim 

so si vojaki v drugi sveto-

vni vojni krajšali večere, 

pa nam je predvajal glas-

bo. Tam je stal tudi leseni 

vojak, ki smo ga lahko tudi 

otipali. 

Ko smo vse pogledali, smo 

odšli na avtobusno posta-

jo, kjer nas je čakal avto-

bus, ki nas je pripeljal v 

Višnjo Goro. 

 

Jan Kavaš in Luka Zajec, 

7. razred 

 

Ko smo si ogledali razsta-

vljene arheološke predme-

te, smo šli na zanimivo 

delavnico, na kateri smo 

izdelali situlsko umetnost. 

Če si končal prej, si si lah-

ko ogledal še zbirko o dru-

gi svetovni vojni. Tam je 

bilo razstavljeno orožje, 

granate, na stenah so bile 

fotografije in besedila iz 

časopisov. 

Ko so vsi končali z delom v 

delavnicah, smo si šli ogle-

dat še razstavo o Novem 

mestu.  

KRIŽEM KRAŽEM NAOKROG 

http://www.slovenia.info/?

muzej=1953&lng=1 

http://www.slovenia.info/?muzej=1953&lng=1 
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Kaj so Havaji 

 

Havaji so otočje, ki leži 

sredi Tihega oceana. Sesta-

vlja ga več sto otokov in 

otočkov. So majhni, divji, 

nenaseljeni, lepi, zato so bili 

že neštetokrat prizorišče 

hollywoodskih filmov.  

 

 

 

 

Lega Havajev 

Od celinskega dela ZDA so 

oddaljeni 4030 kilometrov, 

od Japonske pa skoraj 6200 

kilometrov. Na otočju naj-

demo delujoči ognjenik, naj-

bolj mokro točko na svetu, 

sneg, puščavo, džungle ...  

 

Odkritje Havajev 

Prvi Evropejec, ki je obiskal 

Havaje, je bl angleški 

pomorščak, raziskovalec in 

kartograf James Cook (leta 

1778). Otočje pa je bilo do 

takrat poseljeno z domo-

rodci, imenovanimi Kanaka 

Maoli, približno dva tisoč 

let pred prihodom Cooka.  

Zgodovina: 

Prvi Havajci so bili mirolju-

bni, potem pa so se razdelili 

v skupine, kjer so jim povel-

jevali poglavarji in tako so 

se začeli spopadati. Skupaj 

jih je združil šele kralj 

Kamehameh leta 1794.  

 

Abeceda 

Havajščina pripada poline-

zijski jezikovni skupini. 

Abeceda ima samo dvanajst 

črk, pet samoglasnikov (a, 

e, i, o, u) in sedem soglasni-

kov (h, k, l, m, n, p, w). 

Ena od znanih besed je 

zagotovo aloha, ki v vsakda-

njem jeziku pomeni poz-

drav. Beseda  aloha pomeni 

tudi ljubezen, razumevanje, 

sočutje. Druga pomembna 

beseda pa je  mahalo, ki 

pomeni hvala.  

 

 

Havajske značilnosti: 

Večina ljudi ob besedi Havaji 

pomisli na deskanje in velike 

valove, hula plesalke, vence 

rož, besedo aloha, havajske 

srajce in sanjske plaže.  

Tam deskajo tako mladi kot 

stari ljudje. Deskanje pa je 

tudi zelo nevarno, na kar opo-

zarjajo številni spominski kri-

ži deskarjev, ki jih je pogolt-

nilo morje. 

Plaže so prečudovite, vendar 

so valovi pol leta preveliki, da 

bi lahko varno plavali.  

 

Pet stvari, ki jih na Havajih 

ne najdemo 

Na havajskih otokih ni velikih 

oglasnih desk, kač, galebov, 

veveric ter zasebnih plaž. 

 

Nekaj  filmov in serij, ki so 

bili posneti na Havajih 

Tu so posneli filme: Jurski 

park, George iz džungle, 

Skrivnostni otok, Indiana 

Jones ... 

 

Saša Zavodnik, 8. razred 

HAVAJI 

Vir: medmrežje 

Vir: medmrežje 
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RAD.IMAM.ŽIVALI 

Klovnska ribica 

Klovnska ribica ali Ampho-

prioninae po latinsko, je 

predvsem akvarijska riba, 

ki pa je sicer poseljena 

predvsem v Indijskem 

oceanu, Pacifiku in Rde-

čem morju. Na svetu 

obstaja več vrst klovnskih 

ribic. Predvsem je pozna-

na oranžna klovnska ribi-

ca, razlog za to pa je 

risanka o mali klovnski 

ribici – Nemu. Oranžne 

klovnske ribe so prav tako 

primerne za akvarij (do 

minimalne velikosti 70 lit-

rov) in zrastejo do pribli-

žno 8 cm. Vsi, ki jih imajo, 

vedo da se te ribe skoraj 

vedno skrivajo v zatočišču 

morskih vetrnic oz. ane-

mon, ki so pravzaprav 

strupene in rade opečejo 

marsikatero ribo ali koralo 

v bližini.  

Prav to nudi najboljšo zaš-

čito klovnskim ribicam, 

ker so ene izmed redkih, 

ki so odporne na njen 

strup. To je tudi glavni 

razlog, da so si klovnske 

ribice »izbrale« to zatoči-

šče. 

Klovnska ribica živi torej v 

simbiozi z anemono (in 

večino drugih morskih 

vetrnic), saj se ta ljubka 

živalca (v naravi) hrani z 

vsemi njenimi škodljivci.  

A dovolj za zdaj o anemo-

ni. Vrnimo se h klovnski 

ribici. 

Ta živi s svojo družino v 

svoji (»hiši») anemoni. 

»Glava družine« je samica. 

Če pa se zgodi, da umre, 

pa samci spremenijo spol 

in postanejo glavni v 

»hiši«. To je še ena od 

zanimivosti teh vrst živali. 

Omeniti je potrebno še 

nekaj malenkosti o anemo-

nah ali anemoniah po latin-

sko. Barva teh morskih 

vetrnic je odvisna od alg, 

s katerimi je v simbiozi, 

ker alge vsebujejo kloro-

fil, ki obarva anemono.  

Kot posebnost lahko 

povem tudi, da se amne-

mona zvečer odpravi  

»spat« in to izvede tako, 

da se na nek način zapre s 

plastjo, pod katero se 

podnevi skriva. 

 

Anemona se je sposobna tudi 

premikati s pomočjo svoje 

noge, zato si lahko sama poišče 

prijeten kotiček, kjer ji bo 

ugajalo.  

To je ponavadi v kakšni luknji, 

kjer je njena noga varna in 

predvsem na mestih izven sve-

tlobe. 

Razmnožuje se tako, da se 

deli; to se začne dogajati pri 

približno petnajstih centimet-

rih velikosti. 

Prehranjuje se večinoma z 

velikimi kosi škampov in rib. 

Vire sem povzela po sloreefu 

(bazi organizmov). 

 

 

Lara Petek, 8. razred 

 

 

 

 

 

Vir: medmrežje 
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VIRTUALNI.SVET 

Battlefield  

10. septembra 2002 je EA 

na trg poslala igrico Battle-

field 1942, ki velja za zače-

tek znane in izredno dobro 

igrane in ocenjene serije 

Battlefield. 

5. 11. 2012 je EA objavila 

novico, da so za 10-letno 

obletnico igre Battlefield 

1942 to igro dali kot brez-

plačen prenosni naslov. 

Za igro Battlefiled 1942 je 

sledila igra Battlefield Viet-

nam, ki je dogajanje prese-

lila v Vietnam. Igra je bila 

izdana 15. marca 2004. 

Battlefield 2, drugače izda-

na leta 2005, je predstav-

ljala namišljeno vojno med 

Kitajsko in Ameriko. 

Kasneje je izšla verzija te 

igre, imenovana Battlefield 

2: Modern Combat, ki je 

imela izboljšan eno-igralski 

način, vendar bolj omejen 

več-igralski način. 

Leta 2006 je bila izdana 

igra Battlefield 2142, ki je  

 

 

 

Leta 2009 so izdali direkt-

no nadaljevanje igre Battle-

field Bad Company, Battle-

field Bad Company 2. Ta 

igra velja za eno najboljših 

Battlefield iger do zdaj, 

takoj za igro, ki je bila 

izdana leta 2011 – Battlefi-

eld 3, ki je predstavila nov 

motor, ki je dal igri skoraj 

resnični videz. 

Predstavila je okoli 100 

pušk, ki jih je mogoče nare-

diti boljše z dodatki, kot so 

dušilec ali laser, za natanč-

nejše streljanje z boka. 

Svit Mal, 8. razred 

predstavila 

nov koncept igranja. Igra se 

namreč ni dogajala v prete-

klosti ali sedanjosti, vendar 

v prihodnosti, kar je dalo 

oblikovalcem nekoliko več 

svobode. 

Do leta 2008 ni bilo ne duha 

ne sluha o novi igri, vendar 

so leta 2008 izdali kar dve 

igri skoraj naenkrat. Prva je 

bila Battlefield Heroes, ki 

je bila brezplačna in je zelo 

igrana še danes, ter Battle-

field 1943, ki je bila revolu-

cionarna, saj je predstavila 

uničujočo okolico. 

 

Vir: medmrežje 
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NAŠI GLASBENI VZORNIKI 

 

 

 

 

 

 

 

Avril Ramona Lavigne je 

kanadska pop glasbenica, 

pevka, tekstopiska in filmska 

igralka. Rodila se je 27. sep-

tembra 1984 v mestu Belle-

vile v Ontariu v Kanadi. 

Kljub temu, da se je rodila v 

Bellevilleu, je Avril Lavigne 

večino otroštva preživela v 

Napaneeju (Ontario). 

Pri petnajstih je že nastopi-

la ob Shanii Twain, pri šest-

najstih pa je podpisala pogo-

dbo z založbo Arista 

Records, vredno več kot 2 

milijona $. Leta 2002 je pri 

sedemnajstih letih izdala 

svoj debitantski glasbeni 

album Let Go. 

Z albumom Let Go je Avril 

Lavigne postala najmlajša 

ženska samostojna glasbeni-

ca, ki je zasedla prvo mesto 

na britanski glasbeni  

lestvici, album pa je prejel 

platinasto certifikacijo s 

strani organizacije Recor-

ding Industry Association 

of America (RIAA). Do 

leta 2009 je prodala 18 

milijonov izvodov albuma.  

N j e n  p r v i 

singl »Complicated« je 

tako kot album Let Go, 

zasedel prvo mesto na les-

tvicah v mnogih državah.  

Njen drugi album, Under 

My Skin, je izšel leta 

2004, kasneje pa je postal 

njen prvi album, ki je 

zasedel prvo mesto na les-

tvici Billboard 200, do 

zdaj pa je po svetu proda-

la več kot 10 milijonov 

izvodov. Album The Best 

Damn Thing, tretji glasbe-

ni album Avril Lavigne, je 

izšel leta 2007 in postal 

njen tretji album, ki je 

zasedel prvo mesto na 

britanski lestvici, preko 

njega pa je izšel 

singl »Girlfriend«, ki je 

zasedel prvo mesto na les-

tvici Billboard Hot 100.  

Avril Lavigne je izdala pet 

s v e t o v n i h  u s p e š -

nic, »Complicated«, »Sk8e

r Boi«, »I'm with You«,  

» M y  H a p p y 

Ending« in »Girlfriend«. Po 

svetu so prodali več kot 30 

milijonov izvodov njenih 

albumov, zaradi česar Avril 

Lavigne velja za eno izmed 

najbolje prodajanih ameri-

ških glasbenikov, večina 

njenih albumov pa je preje-

la vsaj eno certifikacijo 

organizacije RIAA. 

Njen četrti glasbeni album, 

Goodbye Lullaby, je izšel 

marca 2011. Tudi ta je med 

ljudmi širom po svetu požel 

veliko slave. 

Tri mesece po izidu albuma 

Goodbye Lullaby je Avril 

Lavigne pričela delati na 

svojem petem glasbenem 

albumu, ki bo po njenem 

odcepu od založbe RCA 

Records izšel preko založ-

be Epic Records. 

Avril Lavigne je poleg glas-

bene zgradila tudi modno in 

filmsko kariero in izdala 

več dišav. 

Leta 2006 je zaigrala v 

animiranem filmu Za živo 

mejo. Istega leta je zai-

grala v filmu Fast Food 

Nation.  

Vir: medmrežje 
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Leta 2008 je izdala svojo 

prvo modno linijo Abbey 

Dawn, leta 2009 pa na trg 

poslala svoj prvi parfum, 

Black Star, ki mu je leta 

2010 sledil drugi, Forbidden 

Rose, leta 2011 pa še tretji 

parfum, Wild Rose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekaj naslovov uspešnic 

Avril Lavigne: 

 

 Alice, 

 Black Star, 

 Complicated, 

 Darlin, 

 Don´t Tell Me, 

 Everybody Hurts, 

 Fall To Pieces, 

 Girlfriend, 

 Goodbye, 

Julija 2006 se je poročila s 

pevcem in kitaristom glasbe-

ne skupine Sum 41,  

Deryckom Whibleyjem, s 

katerim sta hodila že dve 

leti. 

Njun zakon je trajal malo 

več kot tri leta in oktobra 

2009 je Avril Lavigne vložila 

zahtevo za ločitev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I Love You, 

 I Will Be, 

 I´m With You, 

 Loosing Grip, 

 My Happy Ending, 

 My World, 

 Naked, 

 Push, 

 Slipped Away, 

Kljub ločitvi sta poslovno 

sodelovala še naprej in 

Deryck Whibley je produci-

ral njen četrti glasbeni 

album ter njen singl »Alice«, 

napisan za film Tima Burto-

na, Alica v Čudežni deželi 

(2010). 

 

 

 

 

 

 

 Wish You Were here, 

 When You`re Gone, 

 Things I`ll Never Say, 

 Stop Standing There ... 

 

 

Klavdija Germ, 8. razred 

Vir: medmrežje 

Vir: medmrežje 

Vir: medmrežje 
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KONCENTRACIJA 

 

Danes bil je težek test, 

kajti pisali smo kemijo, 

že včeraj me je pekla vest, 

jutri pa izvem za polomijo. 

  

Zakaj, med testom jaz razmišljam, 

kako lepo bi mi bilo drugje, 

govorim z možgani, si domišljam, 

se s tem srečujejo vsi ljudje? 

  

Morajo vsi to prenašati 

ali pa se mi le meša, 

a mislim, da moramo soglašati, 

v  tistih letih vsem pamet peša. 

  

V tistih letih se dogaja, 

da nemogoče se je zbrati, 

v mislih vse drugo se nam poraja, 

nemogoče je samo pisati. 

  

Kot da to ni še zadosti! 

Za to motnjo niti ni zdravila! 

Nič ne pomaga pubertetniški norosti, 

dokler ne odrastemo, možgani imajo 

svoja krila. 

  
Lara Petek, 8. razred 

Klavdija Germ, 8. razred 

KOLESARSKI IZPIT 

Kolesarskega izpita smo se vsi veselili 

in učne vsebine smo se naučili. 

Ko to dobro znali smo, 

šli smo na teorijo. 

 

Zelo previdno smo vozili, 

da izpit bi naredili. 

Zdaj veseli smo zelo, 

mi, policista, šoferja in 

učiteljica prav tako. 

 
Nika Japelj, 5. razred Vir: medmrežje 
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PESNIŠKI KOTLIČEK 

TI SI ... 

Ti si zvezda, ki na nebu mi žari, 

tvoj pogled je topel kot žarek sonca, 

tvoji ljubezni nikoli ni konca, 

ti si plamen, ki v srcu mi gori. 

 

Ti si sonce, ki neprestano sije, 

tvoj poljub je strasten, nežen kot roža, 

ki s svojimi cvetovi me boža. 

Ti si ta, ki me v noči pokrije. 

 

Ti si moj edini smisel življenja, 

moj vir vode, moj potok žuborenja, 

zrak, moja luč, moja sveča gorenja. 

 

Ti si moj tolmun, moj izvir mladosti, 

tvoje čvrsto telo je znak kreposti, 

ljubezen ta je enaka norosti. 

 

DVOMI 

Ne razumem, kaj mi srce govori, 

ne slišim ta droben, tih, nežen šepet, 

ne spominjam se, kakšen bil je klepet, 

ne vem, če ljubezen v srcu zori. 

 

Mislim, a ne dojamem tvojih besed, 

razočaranja čustva mi meglijo, 

dnevi brez tebe normalno bežijo, 

v srcu mi ne puščajo razjed. 

 

Do besed ljubeznivih sem brezbrižna, 

nič več do tebe ljubeča, ponižna. 

Moja pričakovanja so navzkrižna. 

 

Ta čustvena zmeda! Napak me je strah, 

bojim se, da na srcu mojem je prah, 

ob odločitvi v srcu je preplah. 

 

GRENKI SPOMINI 

Solza mi počasi po licu polzi, 

spomin na grenke besede, obljube, 

nežne dotike, ter sladke poljube ... 

Srce krvavi in oči mi solzi. 

 

Mislila sem in še vedno se mi zdi, 

da edini, pravi si na tem svetu. 

Ljubezen ta bila je v razcvetu, 

a ti kar odšel si, tebi se mudi. 

 

Bil si zvezda, ki se na nebu rodi, 

bil si smisel, tisti, ki se mu sledi,  

bil si upanje, žarek, ki te zbudi! 

 

Zdaj si boleča misel, grenek spomin,  

temen oblak, solza, boleč opomin. 

Nihče mi še ni zadal teh bolečin. 

 

Avtor sonetov ne želi biti imenovan. 

Klavdija Germ, 8. razred 
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ŠOLA V NARAVI 

V ponedeljek, 17. 12. 2012, smo 

učenci 7. razreda PŠ Višnja Gora 

odšli v šolo v naravi, in sicer v dom 

Škorpijon. Vožnja je bila naporna, 

vozili smo se kar 3 ure, a nam ni 

bilo dolgčas, saj smo poslušali 

glasbo, peli, se zabavali, seveda pa 

ni manjkalo smeha. 

Ko smo prispeli, smo pospravili 

svoje stvari v omare in že nestrp-

no čakali na kosilo, saj smo bili 

prav pošteno lačni. Siti smo odšli v 

sobe, kjer smo se pripravili za 

pohod. Po pohodu nas je čakala 

večerja, potem pa smo imeli 

večerne animacije. 

Tako so potekali dnevi, a nam ni bilo nikoli dolgčas, še 

med prostim časom ne,  saj smo se igrali družabne 

igre in steklenico resnice. Med tednom smo imeli veli-

ko animacij, hodili smo na pohode, imeli orientacijski 

tek, astronomijo, risali smo s prstjo, iskali živali v 

vodi, se igrali kviz, pantomimo, lokostrelstvo … Naj-

bolj od vseh animacij pa nam bo ostalo v spominu 

jahanje. 

Dnevi so minevali zelo hitro, še posebej četrtkov 

večer, saj smo imeli ples. V petek smo morali žal 

domov. Med vožnjo proti domu smo se zelo zabavali, 

pojedli smo tudi preostale sladkarije. 

Prišli smo do šole, kjer so nas že nestrpno čakali 

starši. Poslovili smo se drug od drugega, saj so bile 

pred nami počitnice in prazniki. V šoli v naravi smo se 

imeli zares lepo.   

Veronika Groznik, 7. razred  
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RAZVEDRIMO.SE 

DRAGOCENA SKLEDA 
 

Starinar je na deželi iskal 

zanimive in dragocene stari-

ne. Na neki kmetiji je zagle-

dal mladega psička, ki je 

jedel iz sklede, ki je bila 

izdelana iz dragocenega in 

precej starega porcelana. V 

glavo mu je šinil načrt in 

nagovoril je kmeta: »Kako 

lep kužek! Mi ga prodate?« 

»Seveda, zakaj pa ne!« »Ali 

ga lahko takoj odpeljem?« 

»Seveda, če ga boste takoj 

plačali.« 

Dogovorita se za ceno, stari-

nar plača, nato pa se zazre v 

skledo in reče: »Ali mi date 

še to skledo, da bo kuža med 

potjo lahko še kaj popil iz 

nje? – Pa še navajen je , kaj-

ne?« »To pa ne bo šlo. S 

pomočjo te sklede sem dos-

lej prodal že trideset mladih 

psov.« 

 

P R EV IDNA  VOŽNJA 
 

Na svoji prvi vožnji z avtom, 

odkar je naredila vozniški 

izpit, se je Tanja ustavila 

sredi ceste. Nič ni pomagalo, 

avto ni več vžgal. Poklicala je 

avtomehanika, ki je prišel na 

kraj, pogledal avto in ugoto-

vil: 

»Nič hudega ni! Bencina je 

z m a n j k a l o . « 

»No, super!« je odgovorila 

T a n j a  i n  v p r a š a l a : 

»In če se zdaj previdno pel-

jem naprej, lahko pride do 

okvare motorja?«  

 

 

 

 

 

BREZ ELEKTRIKE NE GRE 

1Wikipedia: »Jaz vem vse.« 

Google: »Jaz imam vse.« 

Internet: »Brez mene ne 

gre!« 

Elektri-

ka: »A si 

zihr?« 

 

 

VEČ JIH JE 
 

Direktor psihiatrične bolni-

ce je k sebi poklical bolni-

čarje in vprašal: »Ste ulovili 

vseh osem pacientov, ki so 

ušli ob požaru?« »Kako 

osem?« se oglasi eden od 

bolničarjev. »Nazaj smo jih 

pripeljali triindvajset!«  

 

 

 

 

UKRADENA URA 

V cerkvi je žepar župniku 

ukradel zlato uro, nato pa je 

šel k spovedi, da se spove 

svojih grehov. 

»Uro sem ukradel!« je pove-

dal župniku. »To pa ni bilo 

lepo. Vrniti jo morate tiste-

mu, kateremu ste jo ukrad-

li!« je dejal župnik. »Kar vi 

jo vzemite!« je rekel žepar. 

»To pa ne!« se je uprl žup-

nik. »Vrniti jo morate tiste-

mu, kateremu ste jo ukrad-

li!« »Saj sem mu jo hotel 

vrniti, pa je ni hotel!« 

»Potem jo pa kar obdržite. 

Vidite, da so še dobri ljudje 

na tem svetu!« je rekel žup-

nik.  
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DOBRA MELODIJA 

 

Med radijsko oddajo »v 

živo« zazvoni telefon.  

Poslušalec: »Dober dan, 

tukaj Tone z Gorenjske.« 

Voditelj: »Pozdravljeni, 

Tone. Kaj bo danes dobre-

ga?« 

Poslušalec: »Danes zjutraj 

sem v parku našel denarnico 

polno denarja in dokumen-

tov.« 

Voditelj: »Koliko pa je 

denarja?« 

Poslušalec: »Malo čez dva 

tisoč evrov, pa še nekaj kar-

tic.« 

Voditelj: »Se da iz kartic 

razbrati, kdo je lastnik?« 

Poslušalec: »Ja, neki Franci 

iz Ljubljane.« 

Voditelj: »In kako lahko 

gospod Franci pride do 

vas?« 

Poslušalec: »Saj ne kličem 

zaradi tega. Zavrtite člove-

ku kakšno dobro melodijo!« 

  

 

 

 

 

E N A ŽIVAL-

SKA 

Fant: »Kaj ti ješ Wiskas?« 

Punca: »Ne, zakaj?« 

Fant: »Zato, ker si taka 

muca.« 

Punca: »A pol ti ješ travo pa 

seno?« 

Fant: »Zakaj?!« 

Punca: »Ker si tako tele!« 

VELIKA ŽELJA 

 

Mali Janezek si je strašno 

želel 100 evrov. Vsak dan je 

prosil Boga, da mu jih poš-

lje, ampak jih ni in ni dobil. 

Pa se odloči, da mu bo pos-

lal pismo. 

Ker na pošti niso vedeli, kaj 

bi s pismom, naslovljenim na 

Boga, so ga poslali vladi. 

Predsednika je pismo ganilo 

in se odloči, da bo poslal 5 

evrov, ker kaj bi mali Jane-

zek s toliko denarja. 

In tako Janezek dobi 5 

evrov. Navdušen nad odgo-

vorom se odloči poslati pis-

mo zahvale: »Dragi Bog! 

Zahvaljujem se Ti, ker si mi 

poslal denar, samo ne pošil-

jaj več preko vlade, ker so 

lopovi pobrali 95 evrov.« 

 

 

 

 

 

 

 

MIŠICE 

 

Učitelj vpraša učence: 

»Katere mišice bi najbolj 

trpele, če bi jaz boksal?« 

»Moje smejalne,« se zasliši 

iz zadnjih klopi. 

 

PRI URI MATEMATIKE 

 

Med matematiko se profe-

sor zgrozi nad Janezkovimi 

odgovori. V besu reče: 

»Eden izmed naju je popoln 

b e d a k ! « 

Janezek molče sede v klop. 

Naslednji dan pride k profe-

sorju in mu izroči modro 

k u v e r t o . 

»Kaj pa je to?« vpraša pro-

f e s o r . 

»Potrdilo šolskega zdravnika 

in psihologa, da sem jaz čis-

to normalen.« 

 

 

 

 

 

LUNIN MRK 

 

Ob koncu pouka učiteljica 

reče: 

»Otroci, ne pozabite, ob 

20.17 si oglejte popolni 

Lunin mrk, o katerem smo se 

pogovarjali včeraj!«  

»Na katerem programu pa?« 

vpraša Mihec. 

  

  

 

PRI OKULISTU 

  

»No, gospa Francka, usedite 

se na stol in črkujte besede 

na tabli.« 

»Oh, gospod doktor, kaj ko 

bi jih prebrali kar vi? Veste, 

jaz imam bolj slabe oči!« 
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ZOBOTREBCI 

 

Polde prvič v življenju 

večerja v restavraciji. 

Naslednji dan ga prijatelj 

vpraša, kako je bilo: 

»Super, le na koncu imajo 

čudno navado, da jedo 

zobotrebce. 

»Dva sem pojedel, potem 

pa nisem mogel več.« 

»Koliko pa so jih pojedli 

drugi?« 

»Ne vem, ker so jih skriva-

li za rokami.« 

 

LAŽ IMA KRATKE NOGE 

 

V šoli pozvoni telefon. 

Glas: »Danes pa našega 

Janezka ne bo v šolo.« 

Učiteljica: »Kdo pa kliče?« 

»Moj oče,« se oglasi Jane-

zek iz telefona . 

 

 

UČITELJSKE PLAČE 

 

Janezek vpraša očeta: Ali 

učiteljice dobijo plače?« 

»Seveda, sine,« mu odgo-

vori oče. 

»Zakaj pa jih dobijo, če pa 

učenci rešujejo naloge 

namesto njih! – Ni pošte-

no !« 

BREZ ZAVOR 
 

Janezek se pelje po klancu 

navzdol. Spodaj stoji policaj, 

ki zavpije: »Ustavi, ker 

nimaš luči!« 

Janezek: »Sej bremz tudi 

ne!« 

 

DEBELA LAŽ 

 

Janezek pride domov in 

reče: »Imam eno dobro in 

eno slabo novico.« 

»Kaj pa je dobra?« vpraša 

mami. 

»Da sem pisal 5 matemati-

ko.« 

»Kaj je pa slaba?« 

»To, da je to laž!!!« 

 

 

PRAŠEN GLOBUS 

  

»Peter, ti si reditelj. Povej 

mi, zakaj je globus tako pra-

šen?« 

»Verjetno ste šli s prstom 

skozi Saharo!« 

  

  

VELELNI STAVEK 

  

»Grega, povej en stavek.« 

»Konj vleče voz.« 

»No, zdaj pa ta stavek pos-

tavi v velelno obliko!« 

»Hi!« 

 

Pripravili: Luka Cah, Klemen 

Palčič Peterc, Lara Petek in 

Saša Zavodnik, 8. razred 

SKLANJANJE 

 

V šoli se Janezek uči sklan-

jatve. Učiteljica ga vpraša: 

»Kako se sklanja dedek?« 

»Ja … brez kozmodiska bolj 

težko.« 

 

SANJE 

 

V šoli govore o sanjah, Ton-

č e k  p r i p o v e d u j e : 

»Sanjalo se mi je, da sem 

se učil matematiko in da 

sem potem dobil odlično. 

Kaj naj bi to pomenilo?« 

»Da si med spanjem pamet-

nejši.« 

 

ŠE EN VIC O SANJAH 

 

»Očka mi je obljubil 50 

evrov za vsako petico,« 

je povedal Mišo učitelju. 

»Saj nobene nimaš,« je 

odvrnil učitelj. 

»Imam predlog: zapišite mi 

jih nekaj in denar si bova 

delila.« 

 

Učiteljica vpraša učenca: » 

Koliko je visoka šola?.« On 

ji odgovori: »Dva metra.« 

Učiteljica vpraša: »Zakaj 

ravno toliko?« 

Učenec reče: »Ker jo imam 

čez glavo!« 
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a) Katera dekla ima 

jeklen jeziček?  
 

 

 

b) Kam se ti lahko usedeš 

jaz pa ne? 

 

 

 

c) Kaj je vedno mokro a   

vedno pod streho? 

 

 
 

UGANKE ZAVOZLANKE 

č) Kdo lahko reče: »Ti si 

moj sin, jaz pa nisem tvoj 

oče.«? 

 

 

 

d) Kaj je to: tisti, ki jo 

prodaja je noče, tisti,ki 

jo kupuje je ne rabi, tis-

ti, ki jo rabi je ne vidi? 

 

e) Dve glavi, dvoje rok, 

ima žival šestero nog, a 

le po štirih hodi,teče 

kako se tej živali 

reče? 
 

 

REŠITVE UGANK: a) teht-
nica, b) na moje koleno, c) 
jezik, č) mama, d) krsta, e) 
konj z jezdecem. 

 

Lara Petek, 8. razred 

 

 

POBARVAJ.ME 

Klavdija Germ, 8. razred 
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POBARVAJ.ME 

Avtor obeh ilustracij: Gabrijel Vrhovec 
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Klavdija Germ, 8. razred 

POBARVAJ.ME 
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PEKA KRUHA V KRUŠNI PEČI 

V današnjih časih novejše hiše nimajo 

več krušnih peči in le redke gospodinje 

znajo še peči kruh v teh pečeh.  

 

Pri nas doma jo imamo še zmeraj in v 

njej mama občasno speče kruh. Pripra-

va je kar dolgotrajna, saj ti peka vzame 

celo dopoldne. 

 

Mama zjutraj zgodaj vstane, da zakuri 

v peči, potem pa se loti priprave testa. 

Res ga je zelo veliko. 

 

Ko vzhaja, ga razdeli na več enakih 

delov in jih da v peharje, pokrije s čisto 

kuhinjsko krpo ter spet počaka, da malo 

vzhajajo. 

 

Nato jih da na lopar, namaže z jajcem 

in zareže.  

 

Potem jih da v peč, ki mora biti ravno 

prav topla, da se lepo spečejo.  

 

 

Kruh je res zelo okusen, še boljši je od kup-

ljenega in tudi bolj zdrav! 

 

Napisala in fotografirala: Veronika Groznik, 

7. razred 

Ko so pečeni, jih zloži na lesene deske za 

rezanje. Tako je peka končana.  

 

Počakati je treba samo še, da se kruh ohla-

di, potem pa ga nekaj zrežemo na polovice 

in damo v skrinjo, ostalega pa imamo za 

sproti. 
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RECEPT ZA IZVRSTNO PICO ŠTIRJE LETNI ČASI 

Sestavine za eno pico s 

premerom 25 cm: 

 

 15 g svežega kvasa 

 90 ml mlačne vode 

 1/2 žličke sladkorja 

 1 žlica olivnega olja 

 175 g navadne moke 

 1 žlička soli 
 
 
 

 

 

 

 

Postopek priprave testa 

za pico: 

 

1. korak 

Najprej sveži kvas zmeša-

mo z mlačno vodo in slad-

korjem. 

 

2. korak 

Mešanico pustimo stati na 

toplem 10–15 minut, da na 

površini nastanejo mehurč-

ki. Nato vlijemo olivno olje. 

 

3. korak 

Moko in sol presejemo v 

večjo skledo. Na sredi 

mešanice moke in soli nare-

dimo jamico in vanjo zlije-

mo mešanico kvasa, vode in 

sladkorja ter olja (ki smo 

jo dobili v koraku 2). 

 

 

 

4. korak 

Z rokami, posipanimi z 

moko, ali z leseno kuhalni-

co zgnetemo testo. Prelo-

žimo ga na pomokano delo-

vno površino in gnetemo 

približno 5 minut. 

 

5. korak 

 

Testo damo v večjo naolje-

no plastično vrečko in ga 

pustimo na toplem približ-

no uro, da vzhaja in podvo-

ji prostornino. 

 

6. korak 

Testo vzamemo iz vrečke, 

ga damo na rahlo pomokano 

gladko površino in ga udar-

jamo ob podlago. Tako se 

znebimo zračnih mehurč-

kov, zaradi katerih bi bila 

pica neravna. Pregnetemo 

ga 4–5-krat in testo je 

pripravljeno. 

 

 

Postopek nadaljnje prip-

rave pice: 

 

7. korak 

Na rahlo pomokani površini 

z valjarjem razvaljamo ali 

z rokami oblikujemo testo 

v pico s premerom 25 cm. 

Nato jo preložimo v večji 

naoljen pekač ali v pekač 

za peko pic in malce privi-

hamo rob. 

 

8. korak 

Pokrijemo, damo na toplo 

in pustimo vzhajati 10 

minut. Testo nato prema-

žemo s paradižnikovo oma-

ko skoraj do roba. 

 

9. korak 

Pico po želji obložimo z 

rezinami šunke, naribanega 

sira (priporočam vam 

mocarelo), koščki ogrske 

salame, gobicami ter oliva-

mi. Na koncu lahko pico po 

želji še začinimo z origa-

nom. 

 

10. korak 

Pico damo v segreto pečico 

in pečemo 18–20 minut pri 

200 °C ali da se skorja zla-

to zapeče. Postrežemo 

takoj. 

 

Pa dober tek! 

 

 
Recept je prirejen po knjigi 
»Pice«, avtorice Wendy Lee, 
izdane pri založbi Mladinska 
knjiga leta 2002. 

 

 

 

Nataša Rebec Lukšič, prof. 

 

 


