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UVODNIK 
Živijo! 

Pred vami je številka razrednega časopisa VIŠNJANSKE LEGENDE, 

učencev 7. razreda PŠ Višnja Gora. 

Uredniški odbor našega glasila sestavljamo nadobudne novinarke in 

novinarji izbirnega predmeta ŠOLSKO NOVINARSTVO. 

Želimo vam prijetno branje in dober zaključek šolskega leta. 

 

Uredniški odbor Višnjanskih legend PŠ Višnja Gora 

 

 

UREDNIŠKI ODBOR 

GLASILA VIŠNJANSKE LEGENDE 

 
Učenci 7. razreda pri izbirnem predmetu ŠOLSKO NOVINARSTVO 

Mentorica: Petra Rus Mušič, prof. 

Urejanje besedila, obdelava slikovnega gradiva, grafična zasnova: Petra 

Rus Mušič, prof. 

Naslovnica: Tanja, Patricija 

Šolsko leto: 2020/2021 
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I. ANKETA 

 

Učencem od 6. do 9. razreda smo zastavili 6 vprašanj iz različnih 

področij. Nanje so odgovorili anonimno. 

1. Najljubša videoigrica 

Videoigrica Minecraft je dobila največ glasov. Sledita ji Fortnite in 

Among Us. 

2. Najljubši youtubar 

Zmagovalec v anketi je Nik Vuga. Priljubljen je tudi MrBeast Gaming, 

sledijo mu Denko, Janko ter Lepa afna.  

3. Najljubši dan v tednu 

Na prvem mestu je sobota, na drugem petek. 

4. Najljubši film 

Največkrat so učenci zapisali film Hitri in drzni, na drugem mestu je 

Harry Potter, na tretjem pa film Titanik. 

5. Vzornik 

Za največ učencev sta vzornika starša, za nekatere Billie Eillish  ter 

prijatelj/prijateljica. 

6. Smisel življenja 

Absolutni zmagovalec je družina, sledijo ji prijatelji, zdravje ter biti 

bogat. 
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II. GLASBA IN FILM 

Scarlett Johansson 

Scarlett Ingrid Johansson je bila rojena 22. novembra 1984 v kraju New 

York, Združene države Amerike. Je filmska, televizijska in gledališka 

igralka, pevka ter tekstopiska.  

S kanadskim igralcem Ryanom Reynoldsom je začela hoditi 2007. 

Septembra 2008 sta se poročila s tihim obredom na otoku Vancouver 

Island v Tofinu, Britanska Kolumbija. Že decembra 2011 sta se dokončno 

ločila.  

 

Novembra 2012 je začela razmerje z Romainom Dauriacom. Poročila sta 

se oktobra 2014 v Philipsburgu v Montani. 30. avgusta 2014 se jima je 

rodila hči Rose Dorothy Dauriac. 

Njen oče je Karsten Johansson, mati Meleanie Sloan. Ima starejšo sestro 

Vanesso in starejšega brata Adriana ter brata dvojčka Hunterja.  
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Bila je nominirana za oskarja za najboljšo igralko 2020 (Marriage story), 

za najboljšo igralko v stranski vlogi 2020 (Zajec Jojo) ter za zlati globus 

za najboljšo glavno igralko 2020 (Marriage story).  

Igrala je v veliko filmih: 

a) Maščevalci 

b) Lucy 

c) Marriage story 

č) Duh v školjki 

d) Zajec Jojo 

e) Ona  

f) Sam doma 3 ... 

 

Viri: https://sl.wikipedia.org/wiki/Scarlett_Johansson (2. 3. 2021) 

https://www.google.com/search?q=scarlett+johansson+zajec+jojo&tbm=isch&ved=2ahUKEwiR2quJ95vvAhUBs6QKHQbkB-YQ2-

cCegQIABAA&oq=scarlett+johansson+zajec+jojo&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQEzoICAAQBRAeEBM6CAgAEAgQHhATOgYIABAeEBM6BAgjECc6AggAOgQIABAeOgUIABCxA1D5QVi4iwJgq40CaAFwAHg

AgAGbAYgB1hSSAQQyMC43mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=uZhDYNGZOIHmkgWGyJ-wDg&bih=578&biw=1280#imgrc=iO_0NAbVqibRKM&imgdii=1szx8kBr4PmGrM (6. 3. 

2021) 

https://www.google.com/search?q=scarlett+johansson+black+widow+film&tbm=isch&ved=2ahUKEwjjpdua95vvAhVP4qQKHX5IDRsQ2-

cCegQIABAA&oq=scarlett+johansson+b&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnMgQIIxAnOgUIABCxAzoCCAA6BAgAEBNQ96sRWK3gEWDG5RFoAXAAeACAAbABiAG6A5IBAzMuMZgBAKABAaoBC2d3cy13

aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=3phDYOO-Fc_EkwX-kLXYAQ&bih=578&biw=1280 (6. 3. 2021) 

Neža 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Scarlett_Johansson%20(2
https://www.google.com/search?q=scarlett+johansson+zajec+jojo&tbm=isch&ved=2ahUKEwiR2quJ95vvAhUBs6QKHQbkB-YQ2-cCegQIABAA&oq=scarlett+johansson+zajec+jojo&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQEzoICAAQBRAeEBM6CAgAEAgQHhATOgYIABAeEBM6BAgjECc6AggAOgQIABAeOgUIABCxA1D5QVi4iwJgq40CaAFwAHgAgAGbAYgB1hSSAQQyMC43mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=uZhDYNGZOIHmkgWGyJ-wDg&bih=578&biw=1280#imgrc=iO_0NAbVqibRKM&imgdii=1szx8kBr4PmGrM
https://www.google.com/search?q=scarlett+johansson+zajec+jojo&tbm=isch&ved=2ahUKEwiR2quJ95vvAhUBs6QKHQbkB-YQ2-cCegQIABAA&oq=scarlett+johansson+zajec+jojo&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQEzoICAAQBRAeEBM6CAgAEAgQHhATOgYIABAeEBM6BAgjECc6AggAOgQIABAeOgUIABCxA1D5QVi4iwJgq40CaAFwAHgAgAGbAYgB1hSSAQQyMC43mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=uZhDYNGZOIHmkgWGyJ-wDg&bih=578&biw=1280#imgrc=iO_0NAbVqibRKM&imgdii=1szx8kBr4PmGrM
https://www.google.com/search?q=scarlett+johansson+zajec+jojo&tbm=isch&ved=2ahUKEwiR2quJ95vvAhUBs6QKHQbkB-YQ2-cCegQIABAA&oq=scarlett+johansson+zajec+jojo&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQEzoICAAQBRAeEBM6CAgAEAgQHhATOgYIABAeEBM6BAgjECc6AggAOgQIABAeOgUIABCxA1D5QVi4iwJgq40CaAFwAHgAgAGbAYgB1hSSAQQyMC43mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=uZhDYNGZOIHmkgWGyJ-wDg&bih=578&biw=1280#imgrc=iO_0NAbVqibRKM&imgdii=1szx8kBr4PmGrM
https://www.google.com/search?q=scarlett+johansson+black+widow+film&tbm=isch&ved=2ahUKEwjjpdua95vvAhVP4qQKHX5IDRsQ2-cCegQIABAA&oq=scarlett+johansson+b&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnMgQIIxAnOgUIABCxAzoCCAA6BAgAEBNQ96sRWK3gEWDG5RFoAXAAeACAAbABiAG6A5IBAzMuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=3phDYOO-Fc_EkwX-kLXYAQ&bih=578&biw=1280
https://www.google.com/search?q=scarlett+johansson+black+widow+film&tbm=isch&ved=2ahUKEwjjpdua95vvAhVP4qQKHX5IDRsQ2-cCegQIABAA&oq=scarlett+johansson+b&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnMgQIIxAnOgUIABCxAzoCCAA6BAgAEBNQ96sRWK3gEWDG5RFoAXAAeACAAbABiAG6A5IBAzMuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=3phDYOO-Fc_EkwX-kLXYAQ&bih=578&biw=1280
https://www.google.com/search?q=scarlett+johansson+black+widow+film&tbm=isch&ved=2ahUKEwjjpdua95vvAhVP4qQKHX5IDRsQ2-cCegQIABAA&oq=scarlett+johansson+b&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnMgQIIxAnOgUIABCxAzoCCAA6BAgAEBNQ96sRWK3gEWDG5RFoAXAAeACAAbABiAG6A5IBAzMuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=3phDYOO-Fc_EkwX-kLXYAQ&bih=578&biw=1280
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Katarina Čas 

Katarina Čas je bila rojena 23. septembra 1976 v Slovenj Gradcu v 

Sloveniji. Ima mlajšo sestro Vito Čas. 

Po poklicu je igralka, televizijska voditeljica in filmska igralka. 

Dolgo je bila v razmerju z Ladom Bizovičarjem, voditeljem in igralcem.  

Katarina je hči Mirana Časa, ki je bil gozdar, in matere Aleksandre.  

Srednjo šolo je obiskovala v Ljubljani. Po uspešno zaključeni bežigrajski 

gimnaziji je študij nadaljevala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, ki ga je 

sklenila z diplomo iz tržnega komuniciranja. Igre ni študirala. Leta 2020 je 

osvojila prvo filmsko nagrado vesna. Poleg igranja v slovenskih filmih je 

kar nekajkrat zaigrala tudi s svetovno znanimi igralci (npr. z Leonardom di 

Caprio). 

Igrala je v različnih filmih in nadaljevankah: 

       a) Volk z Wall streeta 

       b) Danny Collins 

        c) Policist 

        č) Prehod 

        d) Terminal 

        e) Prebujanja 

        f) Liam in Lenka 

        g) A Christmas prince: The Royal Wedding 

        h) V petek zvečer 

        i) Jaz sem Frenk ... 
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Igrala je tudi v nadaljevanki Primeri Inšpektorja Vrenka.  

Sem zelo vesela, ker sem si lahko v živo ogledala, kako poteka snemanje 

te nadaljevanke. 

Viri: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Katarina_Čas (18. 2. 2021) 

https://www.24ur.com/popin/film_tv/filmske-nagrade-katarina-cas-osvojila-prvo-vesno.html (18. 2. 2021) 

Sara 

 

Adam Sandler 

Adam Sandler je bil rojen 9. 9. 1966 v Brooklynu, v New Yorku. Je 

ameriški igralec, komik in producent. Preden je začel nastopati v filmih, 

je bil član ekipe Saturday Night Live.  

Adamovi mami je ime Judith. Njegov oče Stan je umrl septembra leta 

2003 zaradi raka na pljučih. Malo pred njegovo smrtjo se je Adam poročil 

z igralko Jackie Titone (Sandler), rojeno 24. 9. 1974. Adam je svojemu 

očetu namenil res lepe besede ob koncu filma 50 first dates.                

https://sl.wikipedia.org/wiki/Katarina_Čas
https://www.24ur.com/popin/film_tv/filmske-nagrade-katarina-cas-osvojila-prvo-vesno.html
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Do sedaj je zaslužil okoli 50,5 milijona dolarjev. Toda kljub temu da ima 

zelo veliko denarja, ostaja skromen in preprost.  

Adam Sandler je že nastopil v več kot 60 filmih in 15 televizijskih serijah. 

Nekaj njegovih najbolj znanih filmov:  

a) 50 first dates 

b)  Just go with it 

c)  Bedtime Stories 

d)  Hotel Transylvania 

e)  Thats my boy 

f)  Grown ups 

g) Blended 

h)  Mr. Deeds 

i)  We are the Millers ... 

Adam Sandler in Jackie Titone Sandler imata dve hčerki: Sadie in Sunny, 

rojeni 2006 in 2008. 
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Še ena družinska anekdota. Ko je Adam moral peljati hčerki v vrtec, mu 

nista dovolili, da nosi kratke hlače. 

VIRI: 

http://novice.najdi.si/najdi/vse/podobne-novice/ff4d0154b6644b245965c41a582d466c  

https://www.madeformums.com/news/adam-sandler-jacqueline-sandler-and-children-family-facts/  

https://www.student.si/zabava/film/najboljsi-filmi-adama-sandlerja/?cn-reloaded=1  

https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Sandler_filmography  

https://njena.svet24.si/clanek/svet-slavnih/59b90298133b3/natakar-razkril-kaksen-clovek-je-adam-sandler-v-resnici  

https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Sandler  

https://www.google.com/search?q=adam+sandler&sxsrf=ALeKk02GnDBlLuYp0c-Au5bYoN1_krUIrA:1614697884810&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwilnN-

u8pHvAhXNu6QKHW5UCvkQ_AUoAXoECBMQAw&biw=1280&bih=610&dpr=1.5  

https://www.google.com/search?q=adam+sandler+parents+photo+together&tbm=isch&ved=2ahUKEwj43N6v8pHvAhUKuKQKHYHEABAQ2-

cCegQIABAA&oq=adam+sandler+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnMgQIIxAnMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCABQk6cBWJOnAWDtuQFoAHAAeACAAfYBiAH2AZIBAzItMZgBAKAB

AaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=nlU-YPiVNorwkgWBiYOAAQ&bih=610&biw=1280  (Viri pridobljeni 24. 2. 2021.) 

Živa 

 

NIKA ZORJAN 

Nika Zorjan se je rodila 3. decembra v Murski Soboti. Njen rojstni kraj, 

kjer je odraščala, so Črešnjevci (Prekmurje). Ima sestro Evo, očeta 

Janeza in mamo Lidijo. Je slovenska pevka zabavne glasbe. Je tudi 

učiteljica petja v glasbeni šoli Popsing.  

Nika je zelo prijazen, čustven človek. Zelo rada ima živali; doma ima 

psičko Lili. Njen najljubši čas je zima. Takrat najbolj uživa na snegu s 

prijatelji in se igra z Lili.  

http://novice.najdi.si/najdi/vse/podobne-novice/ff4d0154b6644b245965c41a582d466c
https://www.madeformums.com/news/adam-sandler-jacqueline-sandler-and-children-family-facts/
https://www.student.si/zabava/film/najboljsi-filmi-adama-sandlerja/?cn-reloaded=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Sandler_filmography
https://njena.svet24.si/clanek/svet-slavnih/59b90298133b3/natakar-razkril-kaksen-clovek-je-adam-sandler-v-resnici
https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Sandler
https://www.google.com/search?q=adam+sandler&sxsrf=ALeKk02GnDBlLuYp0c-Au5bYoN1_krUIrA:1614697884810&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwilnN-u8pHvAhXNu6QKHW5UCvkQ_AUoAXoECBMQAw&biw=1280&bih=610&dpr=1.5
https://www.google.com/search?q=adam+sandler&sxsrf=ALeKk02GnDBlLuYp0c-Au5bYoN1_krUIrA:1614697884810&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwilnN-u8pHvAhXNu6QKHW5UCvkQ_AUoAXoECBMQAw&biw=1280&bih=610&dpr=1.5
https://www.google.com/search?q=adam+sandler+parents+photo+together&tbm=isch&ved=2ahUKEwj43N6v8pHvAhUKuKQKHYHEABAQ2-cCegQIABAA&oq=adam+sandler+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnMgQIIxAnMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCABQk6cBWJOnAWDtuQFoAHAAeACAAfYBiAH2AZIBAzItMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=nlU-YPiVNorwkgWBiYOAAQ&bih=610&biw=1280
https://www.google.com/search?q=adam+sandler+parents+photo+together&tbm=isch&ved=2ahUKEwj43N6v8pHvAhUKuKQKHYHEABAQ2-cCegQIABAA&oq=adam+sandler+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnMgQIIxAnMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCABQk6cBWJOnAWDtuQFoAHAAeACAAfYBiAH2AZIBAzItMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=nlU-YPiVNorwkgWBiYOAAQ&bih=610&biw=1280
https://www.google.com/search?q=adam+sandler+parents+photo+together&tbm=isch&ved=2ahUKEwj43N6v8pHvAhUKuKQKHYHEABAQ2-cCegQIABAA&oq=adam+sandler+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnMgQIIxAnMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCABQk6cBWJOnAWDtuQFoAHAAeACAAfYBiAH2AZIBAzItMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=nlU-YPiVNorwkgWBiYOAAQ&bih=610&biw=1280
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Prihaja iz glasbene družine. Njen oče je imel skupino Nova legija. Najprej 

je Nika sodelovala pri očetu, nato je leta 2010 začela s samostojno 

kariero.  

Udeležila se je kar nekaj resničnostnih oddaj; leta 2010 Slovenija ima 

talent; 2012 Misija Evrovizija (Nika je prišla do finala). Nastopila je tudi v 

oddaji Znan obraz ima svoj glas leta 2017, kjer je prav tako prišla v 

finale. Njena prva pesem je bila Čas za nas iz leta 2012. Do danes ima že 

17 svojih pesmi. Najbolj ogledana pesem na YouTube je pesem Na plažo 

z 1,6 milijonov ogledov. 

Niki pomagata pisati 

pesmi Marjetka Vovk in 

Raay – Maraaya. Pri 

ustvarjanju pesmi ji je 

najbolj všeč, ko snema 

videospot. Takrat najbolj 

uživa, se sprosti. Pesmi 

piše in poje tudi v 

prekmurščini, saj ji je tako najlažje. Nika pravi, da je prekmurščina zanjo 

najboljša.  

Pred kratkim je posnela novo pesem z naslovom Zate dovolj. V tej pesmi 

se je želela zahvaliti 

svojemu očetu, ki ji je 

omogočil, da je lahko 

postala pevka. Njeni 

starši niso bili zelo 

premožni. Da so ji lahko 

plačevali glasbeno šolo 

petja, je moral  njen oče 

trdo delati in opravljati 

več služb naenkrat. Zdaj jo starši zelo podpirajo in ji želijo, naj še dolgo 

poje.                 

Viri: https://sl.wikipedia.org/wiki/Nika_Zorjan   (10. 3. 2021) 

Sandra 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Nika_Zorjan
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XXXTentacion 

XXXTentacion ali Janseh Dwajne Ricardo Onfroy je bil rojen 23. januarja 

leta 1998 v ZDA. Umrl je 18. junija leta 2018, ko je bil star komaj 20 let. 

Umorila ga je skupina ljudi pri ropu v prodajalni motornih koles. 

Napadalci so po umoru pobegnili s kraja umora. XXXTentacion je  

pokopan na Floridi na Boci Raton.  

Bil je pevec repa in tekstopisec. Pesmi je začel pisati že kot otrok. Leta 

2017 je izdal svojo prvo pesem, ki se imenuje Look at me ali Poglej me. 

Njegova vodilna pesem albuma Sad ali Žalosten je dosegla prvo mesto 

na Billboard Hot 100 in do januarja več kot milijard ogledov na YouTubu.  

 XXXTentacion je večino otroštva preživel v Lauderhillu. Intenzivno je 

začel pisati pesmi po izpustitvi iz centra za mladostnike in kmalu po tem 

začel svojo glasbeno pot. Žal mu je usoda preprečila, da bi še bolj uspel 

v glasbi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VIR:https://en.wikipedia.org/wiki/XXXTentacion (20. 2. 2021)  

Beno  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/XXXTentacion%20(20
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III. ŠPORT 

 

Usain Bolt 

 

Usain St. Leo Bolt se je rodil 21. avgusta 1986 v Sherwood Content na 

Jamajki. Je tekač na kratke proge, rad pa igra tudi nogomet. Visok je 

1,95 m in tehta 94 kg. 

Usain Bolt ima partnerko Kasi Bennett in hčerko Worthy. 

Njegova starša, Wellesley in Jenifer Bolt, sta delala v trgovini z živili. Ima 

brata in sestro, ki je po poklicu igralka kriketa.  

Usain Bolt, ki je tekač na kratke proge, je trenutni olimpijski in svetovni 

prvak v teku na 100 m in 200 m. Je tudi svetovni rekorder v obeh 

disciplinah. Na 100 m ima čas 9,58, na 200 m pa 19,19. Njegovo ime in 

dosežki na kratke proge so mu prinesli nadimek Lightning Bolt. Na 

svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah je do sedaj zbral devetnajst 

zlatih medalj, dve srebrni in eno bronasto. 

 

          

 

Viri: https://sl.wikipedia.org/wiki/Usain_Bolt (3. 3. 2021) 

Zoja 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Usain_Bolt%20(3


14 
 

Lionel Messi 

 

Lionel Messi je eden najbolj znanih in priljubljenih nogometašev na svetu. 

Rodil se je 24. junija 1987 v Rosariu v Argentini.  Njegovi mami je ime Celia, 

očetu Jorge, bratoma pa Rodrigo in Matias. Za njim pa se je rodila njegova 

mlajša sestrica Maria Sol. Ima bratranca, s katerim je v otroštvu pogosto 

igral nogomet.  

Ko je bil star 4 leta, je prvič zaigral za pravi klub Grandoli. Ker v ekipi ni 

bilo dovolj igralcev, je njegova babica Celia prosila, če sme namesto 

bratranca igrati Lionel. Tako se je začela njegova nogometna pot. Potem 

pa je prišla večja ovira. Lionel je bil v 4. razredu, vendar je bil visok manj 

kot 130 cm. Tako so ga peljali k zdravniku Diegu. Povedal je, da ima Leo 

redko bolezen: pomanjkanje rastnega hormona. Leo je moral vsak dan 

dobiti injekcijo, da je lahko rasel. Ravno zaradi tega je prišel Leo v FC 

Barcelono. Oče ni več mogel plačevati zdravila, zato je poslal v Barcelono 
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nekaj posnetkov najboljših potez svojega sina. Tako se je Barcelona 

odločila, da bo plačevala zdravilo, Leo pa bo igral za njih. 

In tekla so leta kot Leo čez igrišče. Pri sedemnajstih letih je tako prvič 

igral za argentinsko reprezentanco, nato za prvo ekipo Barcelone. Potem 

pa so začele padati tudi nove lovorike ter pokali. Leta 2009 je osvojil prvo 

zlato žogo (lovorika za najboljšega igralca leta). To lovoriko pa je osvojil 

še leta 2010, 2011 in 2012, kar je svetovni rekord v zlatih žogah (v 

zaporedju let). Nato pa je še z dvema zlatima žogama, leta 2015 in leta 

2019, postal svetovni rekorder v številu le-teh. Ko je bil star 20 let, je 

osvojil (z reprezentanco u-20) svetovno prvenstvo. Z argentinsko 

reprezentanco pa je postal nogometni olimpijski prvak. Do danes je z 

Barcelono osvojil že 4 pokale lige prvakov.  

V Barceloni na dresu nosi številko 10. Prej je zamenjal že veliko številk, 

kot so: 14, 30 in 19. Leo ima tudi družino: ženo Antonello Rucuzzo (po 

poroki se piše Messi) in 3 otroke: Thiaga, Cira in Matea.  

 

 

 

 

 

 

Vir: Yvette Žoltowska-Darska, Mali deček, ki je postal velik nogometni junak, Učila International, 2015. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Lionel_Messi (5. 3. 2021) 

Matevž 

https://www.bukla.si/avtor/?name=yvette%2B%C5%BEoltowska-darska
https://www.bukla.si/zalozba/?name=u%C4%8Dila%2Binternational
https://sl.wikipedia.org/wiki/Lionel_Messi
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THIAGO SILVA 

Thiago Silva je rojen 22. septembra 1984, in sicer v Rio de Janeiru v 

Braziliji. 

Kot mladostnik je bil Silva sprejet v šolo v soseski Campo Grande v Riu. 

Pri 14 letih je med nogometno tekmo v Skermu navdušil trenerja 

Maurinha, dobil je kratek preizkus za vlogo obrambnega vezista. Leta 

1999 je Silva opravil več avdicij v Madueiri, Olariji in Flamengu, a so ga 

zavrnili v vsakem nogometnem klubu. 

Naslednje leto je Silva igral na turnirju v Sao Paulu. Upal je, da bo 

pritegnil pozornost klubov. Tam ga je opazil Paulo Cesar, ki ga je povabil, 

naj se pridruži klubu Rs futebol na jugu Brazilije. Konec leta 2001 se jim 

je pridružil, leta 2002 je postal profesionalni igralec, dosegel drugo 

mesto v klubu in napredoval.  

Po enem letu na Portugalskem se je pridružil moskovskemu Dinamu, kjer 

je zbolel za  tuberkulozo in bil 6 mesecev v bolnišnici. Med okrevanjem 

se je Silva odločil, da ne bo več igral profesionalno nogometa, a ga je 

mama prepričala v nasprotno. Silva se je k nogometu  vrnil leta 2006 s 

pomočjo nekdanjega trenerja Iva Wortmanna. Leta 2006 je Wortmann 

podpisal pogodbo s klubom Fluminese in pripeljal Silvo s seboj. 

Leta 2006 je klub zasedel 15. mesto od dvajsetih ekip, Silva je bil 

najboljši igralec v sezoni. V tem času se je zanj izoblikoval vzdevek 

POŠAST (v portugalščini monstro). 

Leto 2007 je bilo za Silvo veliko boljše. Po zmagi na Copa Do Brasil so 

Silvo navijači prepoznali kot najboljšega branilca. Silva se je leta 2008 

vključil v ekipo sezone Brasileao in bil izbran za igralca sezone 

navijačev. 

Silva se je leta 2008 odločil za pridružitev Milanu. Njegov hiter prehod v 

evropski nogomet je bil v italijanskih medijih deležen velikega 

zanimanja. 

Sezona 2013–14 je bila za Silvo pomembna, saj je bil izbran za moža 

tekme; prvič je osvojil pokal. Bil je najboljši branilec tekme in eden 

najboljših izvajalcev v skupnem seštevku. 
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Thiago Silva je znan profesonalni nogometaš, ki igra osrednjega branilca 

za prvoligaški klub Chelsea in je kapetan brazilske reprezentance. Silva 

je znan po tempu, zračnih sposobnostih; velja za enega najboljših 

branilcev svoje generacije. Skupno je osvojil rekordnih sedem prvenstev 

v ligi 1, pet zaporednih Coupes de la Ligue. 

 

Viri: https://en.wikipedia.org/wiki/Thiago_Silva (3. 3. 2021) 

Maks 

 

RONALDO 
 

Rodil se je 5. februarja 1985 v Funchalu na Madeiri. Z nogometom je 

začel pri 3 letih. Ima starejšega brata in starejši sestri. Pri 10 letih se je 

odselil in je odšel v prvi klub Andorinha. Iz sezone v sezono je njegova 

vrednost rasla. Igra levega napadalca in ima že tri zlate žoge, ki jih 

prejmejo najboljši igralci nogometa. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thiago_Silva
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Njegova družina je bila zelo revna, živeli so v kolibi, ki so jo morali vedno 

popravljati. Nogomet se je učil na ulici, kjer je brcal žogo v zid. V 

mladosti je navijal za Benfico. V sezoni 2014 je dobil dve nagradi za 

najboljšega igralca. V Real Madridu je igral od leta 2009 do 2018. Bil je 

zelo uspešen: igral je vsako tekmo in vedno je dal gol. V Real Madridu je 

zadel vsega skupaj kar 438 golov in igral na 451 tekmah. Leta 2018 ga je 

kupil Juventus, kjer je dobil zelo visoko plačo. Tudi v tem klubu je zelo 

uspešen; dobil je še eno zlato žogo, tri pokale in tri zlate medalje. Je 

najbogatejši nogometaš na svetu.  

 

V svoji karieri je do sedaj zaslužil že sto milijonov. Doma ima  več vrst 

prestižnih avtomobilov, ki so vredni tudi do dvesto tisoč evrov. Ima dva 

sinova; starejši sin je star 10 let in trenira v Juventusu, njegov mlajši ima 

tri leta. Njegova partnerka je iz Brazilije. Živijo v veliki vili, pred katero 

ima tudi lastni kip. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Ronaldo (3. 3. 2021) 

Žan 

                                   

 NEYMAR 

Polno ime Neymara je Neymar da Silva Santos Júnior.  Rojen je 5. 2. 

1992 v Braziliji. Neymar ima mlajšo sestro, s katero se odlično razume. 

Pri 19 letih je postal oče. Ima sina Davida Lucca, ki tudi rad igra 

nogomet. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Ronaldo%20(3
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Neymar se je leta 2003 pridružil Santosu, kjer je začel svojo kariero. 

Avgusta 2017 je šel v klub Paris Saint-Germain. Je tudi kapetan brazilske 

reprezentance.  

 

 

 

Preden je šel v klub Barcelona, mu je dal ponudbo Real Madrid, a je ni 

sprejel. Neymar je eden izmed boljših nogometašev na svetu. Pri 19 letih 

je Neymar postal nogometni zmagovalec Severne Amerike. Njegov talent 

je začel odkrivati Betinho. V tekmi osmine finala proti Kolumbiji si je 

Neymar težje poškodoval hrbtenico; če bi bil udarec 2 cm višje, bi bil 

Neymar paraliziran. 

 

Paris ga je kupil za 222 milijonov evrov. Zdaj naj bi skupaj s svojim 

očetom pristal na ponujeno in podpisal novo pogodbo do leta 2026.   

Leta 2013 ga je Barcelona kupila za 57 milijonov. Podrl je rekord o 

najvišji prestopni ceni na nogometni tržnici. 

VIRI:  https://hr.wikipedia.org/wiki/Neymar (4. 3. 2021)                                                                                                                                                                                                                      

Ismail 

                      

https://hr.wikipedia.org/wiki/Neymar
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IV. ZANIMIVOSTI 

 

Učenci PŠ Višnja Gora z Boštjanom Gorencem – 

Pižamo 

17. 2. 2021 so se učenci PŠ Višnja Gora in PŠ Zagradec, ki so vključeni v 

izbirni predmet šolsko novinarstvo, preko videokonference sestali z 

znanim slovenskim prevajalcem, pisateljem in stand up komikom 

Boštjanom Gorencem - Pižamo. 

Učenci so mu zastavljali različna vprašanja, na katera je odgovarjal na 

svojstven, humoren način. Zanimalo jih je, iz kje izhaja njegov vzdevek 

Pižama. Povedal jim je, da je v prvem ali drugem razredu prišel v šolo v 

trenirki. Sošolci so ga izzivali, zakaj je prišel v pižami. Tako se ga je 

prijel ta vzdevek, ki mu na začetku ni bil všeč. Kasneje je vzdevek vzel 

za svojega in ga ni več motil. 

Proti koncu OŠ je začel ustvarjati šaljive stripe, v gimnaziji tudi že svoje 

zgodbe. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral angleščino. Na 

začetku je želel postati učitelj, a ga je kmalu navdušilo prevajanje. Eden 

prvih stripov, ki ga je prevedel, je bil Kapitan Gatnik. 

Najbolj je ponosen na prevod knjige Dobra znamenja; s prevodom le-te je 

bil uvrščen v mednarodno častno listo IBBY (2012). Pri prevajanju je zelo 

užival, saj je bila knjiga zapisana tudi v starinski angleščini. Zato se je 

učil slovenskih besed iz 16., 18. stoletja, da je prevod čim bolj približal 

originalu. 

Tudi sam je napisal kar nekaj knjig in stripov. sLOLvenski klasiki 1 so 

njegov solistični prvenec, ki je prejel nagrado knjiga leta (2016) in 

jabolko navdiha (2017), priznanje predsednika Republike Slovenije. 

Knjiga je bila prodana v več kot 12.000 izvodih. 

Ukvarja se tudi s stand up komedijo. Pravi, da so ga odrski nastopi 

zasvojili, da uživa v predstavah, kjer nasmeje občinstvo. Všeč mu je 
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napetost, negotovost, ali bo hitro navezal stik z občinstvom. Besedilo je 

vedno vnaprej pripravljeno in dobro premišljeno. 

S svojim življenjem je zadovoljen, saj počne to, kar ga veseli. Je ponosen 

očka malega dečka, ki ga vsak dan navdušuje s svojo otroško 

iskrenostjo in mu daje navdih za ustvarjanje. Je tudi navdušen bralec in 

velik ljubitelj knjig. Bere prozo, poezijo, stripe … V teh korona časih 

pogreša medsebojno druženje in odrske nastope. 

Učencem sporoča, da naj raziskujejo stvari, ki jih zanimajo. Naj dajo 

prosto pot domišljiji. Berejo naj take zgodbe, v katerih uživajo in ki jih 

osrečijo. 

 

Vir (fotografija): https://www.emka.si (19. 2. 2021) 

 

Petra Rus Mušič, prof. 

 

INTERVJU Z ANO ŠIMAC, UČITELJICO 

BIOLOGIJE, KEMIJE IN NARAVOSLOVJA 

 

1. Zakaj ste postali učiteljica kemije, biologije in naravoslovja? 

Že od majhnega me je narava zelo zanimala. Vedno sem nekaj raziskovala 

in delala poskuse. Najbolje sem se počutila zunaj v naravi. Prav tako sem 

že kot majhna zelo rada pomagala drugim. 

 

https://www.emka.si/
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2. Katera šola vam je bila najljubša (OŠ, SŠ)? 

V vsakem obdobju tista šola, v katero sem takrat hodila. 

3. In katere šole ste vse obiskovali? 

Osnovno šolo, srednjo naravoslovno-matematično šolo, študij biologije in 

kemije pa je zajemal kombinacijo fakultet: pedagoško,  biotehniško, 

kemijsko in naravoslovno-tehniško fakulteto. 

4. Kako poteka vaš običajen dan? 

Dopoldan (do 14.00) reden pouk. Potem urejanje dnevnika, pogovorim se 

s starši, dogovori z učitelji. Nato pa priprave za naslednji dan, 

popravaljanje nalog, pisnih preizkusov, prevarjanj … Pozno popoldne tudi 

nabiranje materiala za pouk. 

5. Katera je vaša najljubša barva in žival ter zakaj? 

Moja najljubša barva je oranžna, ki pomeni optimizem, energijo in toplino. 

Žival pa ovca, zato ker je rada v skupini ter je preprosta in naivna. 

6. Povejte dve vaši dobri lastnosti in dve slabi. 

Rada pomagam drugim in uživam v preprostih stvareh. 

Obsedenost s čokolado in ne znam reči ne, če me kdo prosi za pomoč tudi, 

če sem preveč obremenjena. 

7. Kaj vas najbolj razveseljuje v prostem času? 

Narava, druženje z ljudmi, ki jih imam rada; v zadnjem času tudi 

čebelarstvo v vseh oblikah. 

8. Po katerem motu se držite v življenju? 

Uživaj v življenju vsak trenutek, za vsako težavo se najde rešitev! 

Spoštujmo eden drugega. 

 

Sandra, Sara 
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V. ŽIVALI 

 

Bengalski tiger 

Bengalski tiger spada med mačke, ki so družina iz rodu zveri. Bengalski 

tigri so najbolj mesojeda družina izmed devetih. Družina obsega tudi vse 

ostale divje mačke, vključno z velikimi mačkami (geopard, lev, jaguar ter 

ris). 

Domača mačka je najbolj znan predstavnik. Človek jih je udomačil že 

pred približno 10.000 leti. 

 

 

Čutila 

Vid je za mačke zelo pomemben. Mačje oči so ustvarjene za nočni lov in 

hitro opazijo nenadno gibanje plena. So velike in obrnjene naprej, da 

lahko na nočnem pohodu sprejmejo velike količine svetlobe. Ta 

refleksija je 130-krat močnejša kot pri človeku. 
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Tudi sluh je za mačke zelo pomemben. Mačja ušesa so temu prilagojena. 

Slišijo tudi ultrazvok. Dokazano je, da so mačke z modrimi očmi in belim 

kožuhom genetsko bolj nagnjene h gluhosti. 

Mačke imajo tudi odličen voh. Z nosom samo preverjajo hrano in berejo 

''sporočila'' drugih mačk. Imajo tridesetkrat občutljivejši voh od 

človeškega. 

 

Mačkin tip je z občutljivimi dlakami zelo razvit. Ko te zaznajo oviro, 

podatek sporočijo možganom. Tipajo z brčicami. 
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Ostali podatki 

Bengalski tigri živijo na indijski celini in so tam najštevilčnejša vrsta 

divjih mačk. V višino dosežejo do 110 centimetrov, samci tehtajo do 220 

kilogramov, v dolžino pa merijo tudi do 3 metre.  

Dolžina skoka odraslega tigra meri od 8 do 9 metrov, doseže hitrost 60 

kilometrov na uro. Bengalski tigri spijo tudi do 17 ur na dan. Življenjska 

doba je okoli 15 let, v ujetništvu pa živijo tudi do 25 let. 

Barva tigrastega krzna se preliva od rumene do oranžne, črte pa so rjave 

in črne. Trebuh in rep sta pretežno bela z značilnimi črnimi obročki. 

Poznana je mutacija bengalskega tigra z belim kožuhom in črnimi črtami. 

So plenilski samotarji, ki skrbno čuvajo svoj teritorij. Lovijo pretežno 

ponoči, svetel del dneva pa prespijo. Bengalski tigri so odlični plavalci, 

še posebej v vročini radi preživijo veliko ur v hladni vodi in kljub svoji 

velikosti brez težav plezajo po drevju. 

Lovijo divje prašiče, mlade slone, antilope, koze, jelene, bivole, šakale, 

krokodile ... Zanimivo je, da samci ne jejo rib in zajcev, samice pa jih 

obožujejo. 

Samica skoti dva do štiri mladičke, ki so ob rojstvu slepi ter nebogljeni. 

Prva dva meseca pijejo materino mleko, nato jih prične hraniti z mesom. 

Mladiči ostanejo z mamo tudi do tretjega leta starosti. 

V naravi nima sovražnikov, največjo grožnjo mu predstavlja človek. 

Tigrovo meso uporabijo za pripravo eksotičnih obrokov, kremplje in rep 

za amulete, kosti pa v alternativni medicini. Zato so tudi na rdečem 

seznamu ogroženih vrst. 

Pri tigru ni črtast samo kožuh, pač pa tudi koža. Vzorec prog je pri 

vsakem tigru edinstven. 

Legenda 

Po legendi naj bi mačke nastale okoli 4000 pr. n. št. na Noetovi barki 

med veliko povodnijo. Miši so se kljub Božji prepovedi namnožile in tako 

odžirale preveč živeža. Noe ni vedel, kaj naj naredi in med globokim 
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razmišljanjem je božal leva po glavi. Lev je kmalu kihnil in izpljunil par 

mačk. Mački sta se takoj lotili dela in pojedli vse miši. 

 
Viri :https://sl.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Dke (8. 3. 2021) 

https://sl.highriverlabs.com/8320-bengal-tiger.html (8. 3. 2021) 

https://sl.highriverlabs.com/13162-the-tiger-has-stripes-not-only-on-fur.html (8. 3. 2021) 

Daša 

 

SLOVENSKI HLADNOKRVNI KONJ 

 
Slovenski hladnokrvni konj je avtohtona pasma, ki se je v Sloveniji 

izoblikovala v obdobju zadnjih 80 let, s križanjem medžimurskega in 

noriškega konja. V to pasmo je bila preimenovana leta 1964. Konji so 

primerni za vzrejo na ravninskih in hribovitih predelih. Pasma se je razširila 

in postala najštevilčnejša pasma konj, ki jo rejci redijo pri nas. 

                                       

Slovenski hladnokrvni konj je skladen, čvrst, plemenit konj, srednjega 

okvirja. Trup je širok in dobro povezan, vrat je zmerno dolg, glava je 

zmerno konveksna. Ima dober karakter, miren temperament ter pravilne 

in izdatne hode. Zelo veliko se uporablja kot vprežni konj za različne 

namene kot tudi pod sedlom. Višina žrebcev je okoli 148–160 cm, višina 

kobil pa 146–158 cm. Zastopane so vse barve z izjemo liscev. Prevladujejo 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Dke
https://sl.highriverlabs.com/8320-bengal-tiger.html
https://sl.highriverlabs.com/13162-the-tiger-has-stripes-not-only-on-fur.html


28 
 

konji rjave, lisičje in črne barve. Ta pasma ima zelo čvrsto konstitucijo in 

dobro plodnost.        

                                     

Slovenske hladnokrvne konje večina rejcev vzreja z namenom vzreje 

klavnih konj. Velikokrat ga najdemo še kot pomočnika na polju in v gozdu, 

tako kot je to bilo v preteklosti. S prisotnostjo na različnih slovesnostih, 

turističnih in drugih prireditvah nadaljuje slovensko tradicijo in s tem 

ohranja kulturno dediščino. 

                

Slovenska hladnokrvna populacija konj je srednje velika, s čimer je 

zagotovljena stabilnost v reji. Vseh plemenskih živali skupaj je trenutno 
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1673, od tega je 1544 plemenskih kobil in 129 plemenskih žrebcev. Skupno 

število konj slovenske hladnokrvne pasme je ocenjeno na približno 3400 

živali. 

Rejski program za pasmo slovenski hladnokrvni konj pa na celotnem 

območju Republike Slovenije izvaja Združenje konj slovenske hladnokrvne 

pasme, ki je priznana rejska organizacija in šteje okrog 350 članov. 

                   

VIRI: Nicola Jane Swinney, Prečudoviti konji, Učila International, Tržič, 2016. 

Moira C. Harris, Ljubljana, Konji - izvor in značilnosti več kot 100 pasem z vsega sveta,  Tehniška založba Slovenije, 2011. 

https://www.google.com/search?q=slovenski+hladnokrvni+konj+wikipedia&rlz=1C1PRFI_enSI742SI764&oq=s&aqs=chrome.0.69i59l3j69i57j0i131i433l3j69i59j0i131i433l2.1936j0j15&sourceid=chro

me&ie=UTF-8   (8. 2. 2021) 

Foto slike: osebni arhiv 

Patricija 

 

 

MORSKI PRAŠIČEK 

Morskega prašička sem si izbral zato, ker ga imam tudi sam doma. Je 

najmanj zahteven hišni ljubljenček, rad se crklja, spi in se redi. Spada v 

vrsto sesalcev. Obstaja več vrst morskih prašičkov, in sicer: kratkodlaki, 

dolgodlaki, brezdlaki in vrtinčasti morski prašiček. 

https://www.google.com/search?q=slovenski+hladnokrvni+konj+wikipedia&rlz=1C1PRFI_enSI742SI764&oq=s&aqs=chrome.0.69i59l3j69i57j0i131i433l3j69i59j0i131i433l2.1936j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=slovenski+hladnokrvni+konj+wikipedia&rlz=1C1PRFI_enSI742SI764&oq=s&aqs=chrome.0.69i59l3j69i57j0i131i433l3j69i59j0i131i433l2.1936j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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PRIPRAVA NA PRIHOD 

Kletko postavimo v topel in miren kotiček. Imela naj bi delno zaprt 

predel, v katerega se bo lahko morski prašiček umaknil, ko bo 

potreboval počitek. Glavni del pa naj bi imel vratca z mrežo, skozi katero 

bo morski prašiček lahko opazoval okolico. Dno kletke prekrijemo z več 

plastmi starega časopisa in čezenj nasujemo debelo plast žaganja ali 

mačje stelje. Vse skupaj pa prekrijemo še s slojem slame ali pa 

uporabimo posebno odejico za v kletko. Morski prašiček naj ima na vrtu 

tudi zunanjo kletko, v katero ga lahko preneseš ob toplih dnevih. Zunanja 

kletka naj bo čvrsta, da je morski prašiček ne bo mogel prevrniti. Ko se 

zvečeri, ga vedno prinesi v hišo ali stanovanje.  

Preden morskega prašička primemo v roke, se mora na nas privaditi. 

Najprej ga moramo božati z enim prstom, če mu bo to všeč, ga lahko 

pobožamo s celo roko. Dvigujemo ga lahko le, če kleče sedimo na tleh. 

Pri dvigovanju ga z eno roko objamemo okoli prstnega koša, drugo pa 

postavimo pod zadnjico. Pustiti mu moramo, da sedi v naročju. Če se 

začne zvijati in cviliti, ga položimo nazaj v kletko. Nikoli ga ne položimo 

na mizo ali stol, saj lahko pade in se poškoduje. Morskega prašička ne 

smemo stiskati in moramo paziti, da ne pade na tla.  

 

PREHRANA 

 

Seno je njihova ključna hrana. Lahko jedo tudi zelenjavo, kot je solata, 

korenje, radič in kumarice. Zelje, cvetača in ohrovt napihujejo male 

živalce, zato naj bi bile na jedilniku zelo poredko. Morski prašički ne 

smejo jesti stročnic, pora, krompirja, rabarbare, redkvic in čebule. 

Zelenjava ne sme biti mokra in mora biti sobne temperature. Zelo radi 

imajo sveže nabrano travo, najrajši od tega pa liste regrata.  

 

NEGA  

Morske prašičke s kratko dlako je treba krtačiti enkrat na teden. Če pa 

imajo dolgo dlako, jih je treba krtačiti vsak dan. Kožušček krtačimo 

vedno v smeri rasti dlake in ne smemo pritiskati premočno.  
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Zobje morskega 

prašička rastejo ves čas, 

zato mu moramo dati kos 

lesa ali pa brusilni kamen, 

da ga bo lahko glodal. 

To bo njegove zobe                                 

ohranilo kratke in ostre.  

 

 

SKRB ZA ČISTOČO 

 

Kletka morskega prašička mora biti čista. Vsaj enkrat na dan moramo 

uporabiti lopatko za odstranitev njegovih iztrebkov, umazano steljo in 

ostanke hrane. V kletko lahko damo nekaj svežega sadja. Moramo pa 

oprati posodico za hrano. S posebno krtačko moramo očistiti še 

plastenko za vodo. Priporočljivo je, da kletko očistimo enkrat na teden 

ali pa vsaj enkrat na mesec. Stran moramo odvreči star časopisni papir, 

žaganje in steljo. Kletko obrišemo z razkuževalnim sredstvom ter z vodo. 

Ko je kletka suha, v njo damo svež časopis, žaganje ter steljo. Po 

končanem delu si moramo vedno dobro umiti roke. Med čiščenjem 

morskega prašička položimo v škatlo, njegov telovadni prostor ali pa v 

zunanjo kletko. Vsaj enkrat na teden moremo pospraviti njegov spalni 

del. Staro spalno steljo moramo zavreči in namestiti novo.  

ŽIVLJENJSKI KROG  

Novorojeni mladiček ima dlako, lahko vidi in hodi. Morski prašiček pije 

oziroma sesa mleko svoje mamice do 3., 4. tedne starosti. Ko je samička 

stara okoli pet tednov, ima lahko mladičke.  

IGRA 

Morski prašički se ne igrajo z igračami, ampak potrebujejo veliko 

telovadbe in radi raziskujejo. Telovadnico  lahko naredimo v prašičkovi 

igralnici –  v starem predalniku. Vanj položimo nekaj starih kartonastih 

škatel ter plastične cevi. V škatle naredimo nekaj lukenj, da se bo 

živalica plazila skozenj. Škatle in cevi lahko položimo tudi na tla ter od 

blizu opazujemo prašičkovo zabavo.  
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Mladi odrasli 

prašički radi tečejo 

skozi plastične cevi 

in raziskujejo  

škatle. 

POMEMBNA DEJSTVA 

• Morski prašički niso igrače! 

• Kako boš ravnal z živalico, če te bo razjezila? 

• Morski prašički čutijo bolečino tako kot mi! 

• Boš vesel vsakodnevnega čiščenja kletke? 

• Z živalico moramo ravnati nežno: tako kot si želimo, da drugi ravnajo 

z nami! 

• Večina morskih prašičkov živi okoli sedem let. Ti bo pozneje z 

živalico dolgčas? 

Nikoli ne smemo udariti živalice, kričati nanjo, jo spustiti z višine ali 

metati reči vanjo. 

SMEŠNA DEJSTVA 

1. Morski prašiček je majhna, okrogla žival kratkih nožic, ki je v 

prejšnjem stoletju postala prispodoba laboratorijske poskusne 

živali in pa tudi vir šal vseh vrst. Kljub imenu ne spada med 

prašiče. V zadnjem času pa je postala tudi priljubljena domača 

žival, zlasti v razvitih državah zahodnega sveta. 

2. Morski prašički spadajo med zelo plemenite živali. Tale viteški 

oklep se na eBay dobrodelni dražbi prodaja za nekaj tisoč dolarjev. 

 

https://www.mojsmeh.si/wp-content/uploads/2013/06/morski-pra%C5%A1i%C4%8Dek-1.jpg
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3. Ker so “morski”, se seveda najraje sproščajo v vodnem okolju. 

 

 

 

 

 

4. Takole pa poteka napeta tekma v plavanju morskih prašičkov.  

 
 

VIRI: 

Jerlah, S. 2017. Morski prašički in vse, kar morate vedeti o njih.;https://mojpogled.com/morski-prasicki-in-vse-kar-morate-vedeti-o-njih/ (20. 10. 2020) 

http://morskiprasicki.si/index.php/Razmno%C5%Beevanje (27. 10. 2020)      

https://www.mojsmeh.si/morski-prasicek/ (22. 2. 2021)   

Leon  

 

 

TJULNJI 
 

Tjulnji spadajo v skupino plavutonožcev in morskih sesalcev, ker dihajo s 

pljuči, mladiči pa sesajo mleko. Tjulnji tehtajo od 30 do 1000 kg (odvisno 

od vrste), njihova dolžina je lahko od 1,5 pa do 2 metra. Imajo kar dolgo 

življenjsko dobo, saj lahko živijo do 56 let. Njihovo telo pokriva gost in 

mehak kožuh. Na kopnem so zelo počasni zaradi njihovih šibkih sprednjih 

plavuti, zaradi katerih so lahka tarča drugih živali. Pod vodo pa so 

njihove plavuti zelo koristne, saj z njimi zelo hitro plavajo. Oči imajo 

velike, ampak vidijo  le črno-belo. Ostro vidijo tako na kopnem kot v vodi. 

https://mojpogled.com/morski-prasicki-in-vse-kar-morate-vedeti-o-njih/
http://morskiprasicki.si/index.php/Razmno%C5%Beevanje%20(27
https://www.mojsmeh.si/morski-prasicek/
https://www.mojsmeh.si/wp-content/uploads/2013/06/morski-pra%C5%A1i%C4%8Dek-3.jpg
https://www.mojsmeh.si/wp-content/uploads/2013/06/morski-pra%C5%A1i%C4%8Dek-2.jpg


34 
 

Na glavi imajo tipalne ščetine, brez katerih ne bi mogli loviti plena. Če 

tjulnja kaj vznemiri, hripavo laja in jezno renči, če pa se mu zgodi kaj 

hudega, ga oblijejo solze.  

 

RAZMNOŽEVANJE 

Samica je breja eno leto. Na suhem 

skoti enega, redko dva mladiča, z 

mehko svileno dlako, ki pa jo kmalu 

sleče. Mladiči so nebogljeni, zato jih 

ščitijo matere pred kopenskimi 

plenilci, tako da si izbirajo varne 

kotičke. Mladiči se rodijo brez debele 

maščobe pod kožo. Močno so 

poraščeni z gosto belo dlako. Kožuh 

je pomemben vir toplote samo v prvih tednih življenja. Potem postanejo 

povsem odvisni od  podkožne maščobe, ki je debela kar 7 do 10 cm. 

VRSTE 

Obstaja več vrst tjulnjev: sivi tjulenj, morski slon, morski leopard, mrož 

...         

Sivi tjulenj se na kopnem težje premika po tleh, v vodi pa je pravo 

nasprotje: je hiter in eleganten plavalec, ki se lahko potopi več kot 75 

metrov globoko. Mladiči imajo ob rojstvu mehko belo krzno, a kmalu 

dobijo sivega. 

Morski slon je dobil ime zaradi velikosti in samčevega napihnjenega 

rilca, podobnega slonovemu. Samec lahko tehta neverjetnih 3500 kg, kar 

je dobrih štirikrat več od samice. Hrani se z ribami, glavonožci, školjkami 

in algami. Je dober plavalec, a gre rad tudi na kopno. 

Mrož je za morskim slonom drugi največji morski sesalec, ki se pari na 

kopnem. Hrani se v hladnih vodah na daljnem severu. Samec ima dva 

dolga, navzdol obrnjena okla. Včasih so mislili, da ju uporablja pri 

hranjenju, zdaj pa se večina strokovnjakov strinja, da sta okla statusni 
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simbol, ki igra pomembno vlogo v boju z drugimi samci za samice. Mrož 

se hrani v glavnem z mehkužci, ki jih posesa v enem kosu in nato 

izpljune prazno lupino.                                                             

Morski leopard je vitki tjulenj z ostrimi zobmi in močnimi čeljustmi. Je 

med največjimi in najnevarnejšimi plenilci v južnih polarnih vodah. Hrani 

se z ribami, svetlečimi kozicami in celo z drugimi tjulnji, najraje pa lovi 

pingvine. Na njih preži v morjih blizu njihovih kolonij in zgrabi ptiča, ko 

leze v vodo. Z njim otresa levo in desno, da ga ubije, nato pa požre kos 

za kosom ali pa kar celega. 

 

 

 

 

 

 

ZANIMIVOSTI 

Tjulnji so lahko v morju dolgo časa, čeprav dihajo s pljuči. Voda med 

potopom ne more v tjulnjeva pljuča, ker nagonsko zaprejo nosnice, ko so 

pod vodo. V ustih nastane tudi posebna pregrada, da jih lahko odprejo in 

zgrabijo plen, ne da bi voda vdrla v dihalne poti. Srčni utrip se jim med 

potopom zelo upočasni in prebavila prenehajo delovati, kisik pa dobijo le 

nujno potrebni organi: možgani, pljuča in srce. 

 

Tjulnji so zelo pametne živali. V zavetiščih jih tudi trenirajo. Na internetu 

sem zasledil, da so  raziskovalci na škotski univerzi prišli na idejo, da 

tjulnje naučijo peti, saj imajo podobno sestavo grla kot ljudje. Najprej so 

jih želeli naučiti le nekaj zvokov, ker pa jim je šlo zelo dobro, so jih naučili 

tudi melodijo iz filma Vojna zvezd. 

VIRI: Internet: Fotografija št. 1 snežno-beli tjulenj iz https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/2743 (2. 3. 2021) 
Fotografija št. 2: avtor: Črt Božiček 

Internet: https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/2481 (2. 3. 2021) 

David Burnie: Ilustrirana knjiga živali, Učila internacional, 2010. 

Črt 

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/2743%20(2
https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/2481
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Lisica 

Navadna ali rdeča lisica pogosto naseljuje predele Evrope, Severne 

Afrike in Severne Amerike. 

Je zelo prilagodljiva in ima okoli 50 podvrsti, ki so različnih barv. Ima 

vitko telo, gibljiva šilasta uhlja, koničast smrček, na katerem so redke, 

dolge dlake. 

Rep ima dolg in košat, ki je na koncu bel, kožuh je rdeče-rjave barve, vrat 

in trebuh sta bela, noge in uhlji pa temni. Lisica meri od 60 do 90 cm in je 

težka do 10 kg. 

Živi v gozdu in v bližini človeških naselji. Brlog ima v tleh; ta ima več 

izhodov. Okrog hodi ponoči in takrat tudi lovi. 

Poje vse, kar ulovi: žuželke, ptiče, mrhovino, jagode … V lovu je zelo 

spretna in hitra. 

Rdeča lisica živi posamezno, redko v skupini. Pari se od januarja do 

marca. Brejost traja od 52 do 53 dni. Skoti štiri do sedem golih in slepih 

mladičev, ki tehtajo 60 do 150 g. Mladiči so pri 5 mesecih že samostojni. 

Lisice živijo do 12 let. 

Lisičini naravni sovražniki so volk, ris in planinski orel. 

Lisica je glavna prenašalka stekline, ki lahko okuži tudi druge sesalce in 

človeka. Steklina je razširjena že po vsej Evropi.  

 

Viri: https://sl.wikipedia.org/wiki/Navadna_lisica (12. 3. 2021) 

Tanja 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Navadna_lisica%20(12
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BELI MOSKI PES ali BELI MORSKI VOLK 

 

 

 

Beli morski volk ali Beli morski pes (znanstveno ime Carcharodon 

carcharias)  

Je izredno velik morski pes, ki ga najdemo v obalnih vodah 

vseh oceanov. Z dolžino okrog 6 metrov in težo skoraj 2000 kilogramov 

je beli morski volk največja poznana plenilska riba na svetu. Je na vrhu 

prehranjevalne verige, ogrožajo ga le ljudje in občasno orke. Živi v skoraj 

vseh obalnih in odprtih vodah s temperaturo med 12 in 30 °C. Veliko jih je 

ob južni obali Avstralije, ob obali Južne Afrike, Kalifornije, 

otoka Guadeloupe in do neke mere tudi v Sredozemskem in Jadranskem 

morju.  

Opazovali ali zabeležili so jih predvsem v obalnih vodah v prisotnosti 

velikih količin plena, kot so tjulnji, morski levi, delfini, drugi morski psi in 

velike ribe kostnice. Gibljejo se tudi do globine 1280 metrov, največkrat 

so blizu površine. 

Beli morski volk ima robustno torpedasto oblikovano telo s 

koničastim gobcem. Zgornji in spodnji reženj repne plavuti sta skoraj 

enako velika. Je bledo do temno sive, na spodnji strani pa bele barve. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Znanstvena_klasifikacija_%C5%BEivih_bitij
https://sl.wikipedia.org/wiki/Morski_psi
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ribe
https://sl.wikipedia.org/wiki/Orka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Obala
https://sl.wikipedia.org/wiki/Avstralija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Republika_Ju%C5%BEna_Afrika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Republika_Ju%C5%BEna_Afrika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Guadeloupe
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sredozemsko_morje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jadransko_morje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jadransko_morje
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tjulnji&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Morski_levi
https://sl.wikipedia.org/wiki/Delfini
https://sl.wikipedia.org/wiki/Morski_psi
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kostnice
https://sl.wikipedia.org/wiki/Torpedo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gobec
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Re%C5%BEenj&action=edit&redlink=1
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Beli morski volk ima bel trebuh in siv hrbet. Barva ga prikriva pred 

plenom, saj razpolavlja njegovo silhueto s strani. Od zgoraj se temna 

senca zliva z barvo morja. Beli morski pes ima posebno čutilo, 

imenovano lorenzijeve ampule, ki mu omogočajo zaznavo 

elektromagnetnega polja, ki nastane ob gibanju živali. Glava morskega 

psa je prekrita z občutljivimi elektro receptorji, s katerimi zaznava 

električno polje, ki ga proizvajajo živa bitja. Tako lahko najde tudi plen, 

ki ga z očmi morda ne vidi. Ta organ lahko služi tudi za orientacijo, saj 

pes med plavanjem oddaja električne valove, ki so različni, odvisni od 

smeri plavanja glede na zemeljsko magnetno polje. Veliki morski pes je 

edini morski pes, ki pri opazovanju pogosto dvigne glavo nad površino. 

Oblika, število in videz zob se razlikuje od ene do druge vrste morskih 

psov. Zobje sicer rastejo vse življenje in se menjujejo na 8 do 15 

dni. Morski psi niso najhitrejši plavalci, saj plavajo s povprečno hitrostjo 

3 km/uro, a znajo ob napadih na plen s pospeški dosegati izjemne 

hitrosti, ki so primerljive s tistimi, ki jih zmore športen avtomobil, tj. 15 

m/s. 

Življenska doba morskega psa je 25 let, redki živijo tudi do 70 let. Morski 

psi so vsejedi. Razmnožujejo se na tri različne načine, odvisno od tega, 

katere vrste so. Prvi se skotijo živi, drugi se razvijejo v jajčecu v 

materinem telesu in se nato skotijo živi, tretji pa se razvijejo v jajcu v 

ovojnici, ki jih skoti samica. 

Napadi morskih psov na ljudi so redki. Napadejo zaradi teritorialnega 

obnašanja, ko se počutijo ogrožene na svojem terenu, zaradi plena (če je 

v bližini jata rib, s katerimi se hranijo), če je okolje nejasno (npr. motna 

voda), kar lahko povzroči refleksen odziv na dražljaje. 
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Poleg že naštetega pa lahko omenim tudi to, da so morski psi preprosto 

radovedni in radi raziskujejo neznane stvari, saj se tako tudi učijo. Ker 

pa nimajo rok, uporabljajo usta in zobe, da »potipajo« nepoznane 

predmete. 

Vsi morski psi so pomemben del ekosistema, saj s tem ohranjajo 

populacijo zdravih in močnejših živali v ustreznih količinah. Če jih ne bi 

bilo, bi se nekatere vrste morskih živali lahko prekomerno namnožile in s 

tem porušile ravnovesje ekosistema. Zaradi komercialnega ribolova, 

strahu in splošnega mnenja, da so velika nadloga, se njihova populacija 

iz leta v leto zmanjšuje.  

                                                                                                                                                                                                                                                       
VIRI: https://sl.wikipedia.org/wiki/Beli_morski_volk (29. 1. 2021) 

 https://www.bodieko.si/morski-pes (30. 1. 2021) 

https://slv.healthycatchups.com/vneshnij-vid-beloj-akuly.html (9. 2. 2021)                                                                                                                   

Tadeja  

 

 

Alpski  svizec            

Svizci so sesalci in spadajo med največje glodalce. Njihov trup je močan. 

Glava je široka, imajo izbočeno čelo. Oči so velike, uhlji so zelo majhni. 

Imajo močne kremplje. Rep je kratek. Dlaka je rjava, na hrbtu temnejša. 

Glava je sive barve, konec repa pa je zelo temen. Odrasel svizec tehta do 

8 kg.                                                                                                                     

Velikost svizca je odvisna od spolne zrelosti, od okolja in izbire hrane, ki 

mu jo okolje nudi. Doseže dolžino od 30 cm do 60 cm. Alpski svizec tehta 

od 3 kg do 7,5 kg. Hrani se s travami, zelišči, sadeži, semeni, 

koreninicami in manjšimi živalmi, insekti. 

 

https://www.bodieko.si/zivali-divje-zivali-zavetisca
https://sl.wikipedia.org/wiki/Beli_morski_volk%20(29
https://www.bodieko.si/morski-pes%20(30
https://slv.healthycatchups.com/vneshnij-vid-beloj-akuly.html%20(9.%202.%202021)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trava
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zeli%C5%A1%C4%8De
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sade%C5%BE
https://sl.wikipedia.org/wiki/Seme
https://sl.wikipedia.org/wiki/Korenina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Insekt
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Je dnevna žival. Živi v družinskih skupnostih. Svizci meje skupnosti 

označijo z izločki ličnih žlez, z njimi se branijo. Odraščajoči samci se 

razselijo. Ustanovijo novo družinsko skupnost. Tako počasi nastane 

večja kolonija svizcev. Vendar pa le kakšni desetini živali uspe, da si 

ustanovijo družino; vse druge propadejo. Živi v gorah, na višini 1200–

2800 m. Ustrezajo mu odprti planinski travniki. 

Naraščanje zunanje temperature povzroči, da se segreje tudi telo živali; 

ko doseže nivo normalne toplote živali, se ta prebudi in začne živeti 

svoje normalno življenje. Alpskega svizca prebudi zunanja temperatura 

okoli 25 °C. Takrat postane izredno živahen in je nenasiten jedec, saj 

mora zbrati debelo plast tolšče, ki se mu nabere pod kožo, da lahko 

preživi dolgo zimo. 

Viri: 

https://www.lovska-zveza.si/lzs (8. 3. 2021) 

 https://www.triglavskazakladnica.si/ (8. 3. 2021)          

 Lovro  

 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tol%C5%A1%C4%8Da&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zima
https://www.lovska-zveza.si/lzs%20(8
https://www.triglavskazakladnica.si/%20(8.%203.%202021)
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Volk 

Volk zraste do 140 cm. Telo ima prekrito z gosto zimsko dlako, ki ga 

varuje pred ohladitvijo. Volk ima dolge noge in velike šape s 

krempljastimi prsti. Samica povrže od 4 do 7 mladičev, ki na začetku ne 

vidijo, vendar imajo v čeljustih že male ostre zobke. Ko mladiči 

odrastejo, tudi sami začnejo sodelovati pri lovu. 

Volk ima koničast gobec, oči poševne, uhlje pa ima razmeroma velike in 

pokončne. Vrat in prsni koš ima zelo močan. Rep je krajši od polovice 

trupa z glavo, nosi pa ga povešenega. Kožuh je rumeno rjav s sivim 

odtenkom. V zimski dlaki so sivi toni bolj izraženi. Za razliko od psa ima 

na podlakti 10 cm dolgo in 2 cm široko črno progo. Odrasli volkovi imajo 

do 42 zob. 

 

Viri: https://sl.wikipedia.org/wiki/Volk (18. 3. 2021) 

Natka 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Cm
https://sl.wikipedia.org/wiki/Volk
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VI. RAZVEDRILO 

 

SUDOKU 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

REBUSI 
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PESMI IN ILUSTRACIJE O KORONI 
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