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POZDRAVLJENI  

Letošnje poletne počitnice so bliskovito hitro minile. Uživali smo v vročih poletnih dneh. 

Poležavali smo v sencah dreves, se namakali v bazenčkih in si tu in tam privoščili kakšen 

sladoled. Vendar so dnevi brezskrbnega lenarjenja žal že za nami in pričelo se je novo šolsko 

leto 2013/14. Verjamemo, da ste vanj zakorakali spočiti, zdravi, veseli, pripravljeni na nove 

izzive in željni novih znanj.  

Devetošolci smo le s težka  prestopili prag šolskih vrat, vendar smo ob ponovnem srečanju 

naših sošolcev poslali negativne misli daleč proč. Zdaj že pridno posedamo za učbeniki in 

knjigami ter si nabiramo nova znanja. Seveda pa bujno spremljamo, kaj se dogaja doma in po 

svetu. Odločili smo se tudi, da se preizkusimo v vlogi šolskih novinarjev.                                    
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Letos bo za vas šolski časopis pripravljala nova ekipa, ki jo bomo sestavljali: 

 Janja Slapnik,  

 Karmen Zamernik, 

 Klara Sevčnikar, 

 Natalija Pečovnik, 

 Manja Pančur, 

 Špela Zamernik, 

 Ines Germelj, 

 Vesna Tkavc, 

 Filip Kladnik, 

 Mitja Roban, 

 Lenart Prelesnik, 

 Simon Klemenšek. 

Naše delo pa bo skrbno nadzorovala naša mentorica Jasmina Voler. 

 

V letošnjem letu bomo za vas pripravili približno štiri številke šolskega časopisa z naslovom 

Špasn, v katerem bomo pisali o raznih dogodkih, poročali o uspehih naših učencev, objavljali 

bomo slike, zanimivosti … 

 

Zelo bomo zadovoljni in veseli, če boste naš časopis radi prebirali.      

       

Želimo vam prijetno branje         

 

 

 

 

 

 

Natalija Pečovnik in Klara Sevčnikar 
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PREDSTAVITEV NOVINARJEV 

V nadaljevanju vam bomo predstavili naše novinarje, da boste vedeli, kdo sestavlja ekipo 

šolskih novinarjev in kaj nas pravzaprav veseli. 

Ekipo novinarjev sestavlja 8 deklet in 2 fanta iz 9. razreda: Natalija Pečovnik, Janja Slapnik, 

Karmen Zamernik, Klara Sevčnikar, Manja Pančur, Ines Germelj, Špela Zamernik in Vesna 

Tkavc, fantovski del pa zastopata Lenart Prelesnik in Simon Klemenšek. 

 

Natalija je pridna in zagnana učenka, dobra športnica, glasna in prijazna oseba, ki je vedno 

pripravljena pomagati. Je nagajiva in dobra na različnih področjih. Njena strast je šport. 

 

Janja je vesela, prijazna in zagreta športnica. Rada ima glasbo, odbojko in košarko. Vedno je 

pripravljena pomagati. Je zelo zgovorna, nasmejana in pozitivna, aktivna na različnih 

področjih in pridna učenka. 

 

Karmen je izredno dobra učenka, nasmejana in vesela. Vedno je pripravljena pomagati. 

Obožuje nogomet, košarko in hrano. Pogovor z njo vedno nanese na znane nogometaše 

Barcelone in slovenske košarkarje. 

 

Klara je vedno nasmejana, polna energije in oboževalka One Direction. Ker je v najstniških 

letih, je tudi lena. Rada posluša glasbo in bere novice o slavnih osebah. Zelo dobro ji gredo 

jeziki in veliko časa preživi s svojimi prijatelji.  

 

Manja je pridna učenka, odlična flavtiska, prijazna oseba, pripravljena pomagati. V življenju 

ji veliko pomeni glasba, ki je njena redna spremljevalka in ji pomaga do uresničitve sanj.  

 

Ines je prijazna, umirjena in tiha oseba, dobra risarka in pevka. Veliko njenega časa preživi z 

Vesno in Špelo. 
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Špela  je suha, prijazna, dobra pianistka in dobra pevka. Je naš razredni Miklavž, ki nas 

vedno obdari z dobrotami. V življenju ji je redna sopotnica glasba.  

 

Vesna je prijazna, zasanjana, umirjena in tiha oseba. Rada poje in se druži z Ines in Špelo. 

 

Lenart je prijazen, umirjen, pripravljen pomagati, pozitiven, vedno nasmejan in skromen. Je 

zelo ustvarjalen z lesom in odličen računalničar. Zelo rad igra nogomet in gleda tekme 

Barcelone.  

 

Simon je prijazen, zelo zgovoren, nasmejan in dober smučar. Vedno je pripravljen pomagat 

in njegovo uživanje se začne, ko na dan pride zima. 

 

Izvedeli ste nekaj več o nas, novinarjih, in ker ste nas bolje spoznali, se bodo mogoče 

ustvarila nova prijateljstva. 

 

Janja Slapnik in Karmen Zamernik  
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PRVI ŠOLSKI DAN 

 
V ponedeljek, 2. septembra 2013, je 15 prvošolcev prvič zasedlo šolske klopi Osnovne šole 
Blaža Arniča Luče.  

Skupaj s starši, gospodom županom in gospo ravnateljico so prisluhnili kulturnemu 

programu, ki so ga pripravili četrtošolci. Gospod župan jim je razdelil rumene rutice in jim 

zaželel prijetno počutje v šoli. Dobrodošlico jim je izrekla tudi gospa ravnateljica. Po prisrčno 

izvedenem programu je sledila še lutkovna predstava, ki so jo odigrali učenci OPB, v razredu 

pa jih je čakalo sladko presenečenje. Posladkali so se s torto in polni prijetnih vtisov odšli 

domov. 

 

 

 

Manja Pančur 
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EVROPSKI DAN JEZIKOV 

 

26. septembra obeležujemo evropski dan jezikov.  

Člani gledališkega krožka iz osmega razreda so nam na ta dan pripravili odlično igro, v kateri 

so govorili nemško, francosko, slovensko, angleško in špansko. S to igro so nas opomnili, 

kako pomembni so jeziki. Odlično so se odrezali in vsi smo uživali ob gledanju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 
Janja Slapnik 
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SPANJE PRVOŠOLCEV IN DRUGOŠOLCEV V ŠOLI 
 

V tednu otroka, tj. od 7. do 13. oktobra, so prvošolci in drugošolci prespali v šoli. 

V sredo, 9. oktobra, so se v šolo vrnili ob pol petih popoldne, kjer jih je čakala učiteljica. 

Kasneje so imeli tudi večerjo. Čakalo jih je veliko družabnih iger in dejavnosti.  

Ko se je zvečerilo, so šli okoli vasi in prepevali različne pesmi, nato je  sledil glavni del, spanje.  

Učence sem povprašala, kako so se imeli in kakšni so bili njihovi vtisi na ta težko pričakovani  

dan.  

Njihova mnenja so bila sledeča: 

ŽAK (2. r.) - Bilo mi je všeč,da sem lahko bil cel dan s sošolci. 

TJAŠA (2. r.) - Bilo mi je super, učiteljica Saša je bila zelo prijazna, najbolj sem se veselila 

večera. 

ERIK (1. r.) - Super je bilo, ko smo šli zvečer po vasi. 

NACE (2. r.) - Imeli smo se fajn, najboljše je bilo, da smo se lahko sladkali s sladkarijami. 
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EKSKURZIJA PO SAVINJSKI IN ZADREČKI DOLINI 

 

V torek, 15. 10. 2013, so se učenci 4. in 5. razreda odpravili na ekskurzijo po Savinjski in 

Zadrečki dolini. 

Prva postojanka je bila v Gornjem Gradu, kjer so imeli ogled radmirske zakladnice in 

katedrale. V zakladnici so si ogledali stare mašne obleke, predaval jim je župnik, sami pa 

pravijo, da so se naučili veliko novega in katedrala se jim je zdela zelo velika in lepa. Po 

ogledu so odšli v Nazarje v lesarski muzej. Moram kar priznati, da so si nekateri res veliko 

zapomnili. Povedali so mi, da so včasih les spravljali po rižah in nato na splavih po rekah zelo 

daleč. Videli so tudi stare motorne žage in ugotovili, da je velika razlika med današnjimi in 

tistimi, ki so jih imeli včasih. Nekatere pa je zelo navdušila skorjevka, hiša v kateri so včasih 

živeli gozdarji. V Nazarjah so si ogledali kozolec Toplar, v katerem so si ogledali makete, stara 

orodja, narodne noše in tudi kako je včasih izgledalo kegljanje. Zaradi vseh ogledov in 

predavanj pa jim je začelo kruliti po želodčkih, zato so odšli na Veniše, kjer so si privoščili 

kratek postanek in malico. Po malici pa so odšli še v muzej v Gornji Grad, kjer so si ogledali 

stara orodja in razglednice.  Ekskurzija jim je bila zelo všeč. 

 

 

   Manja Pančur 
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ASTRONOMSKI DAN 

V sredo, 16. 10., smo 8. in 9. razred imeli astronomski dan. Od osme ure zjutraj in do dveh 

popoldan smo imeli normalno pouk, nato pa smo učenci vozači ostali v šoli, tisti učenci, ki 

živijo na vasi pa so odšli domov. Do štirih popoldne smo imeli čas za pisanje domačih nalog 

in učenje. Kasneje smo se razdelili v dve skupini in pripravili na izvedbo astronomskega 

dneva.  

 

Sprva smo se pripravili k izdelavi raket. Vsaka skupina je dobila dve plastični steklenici, 

karton za izdelavo kril, glino in vodo. Najprej smo morali zalepiti odrezano in celo steklenico 

nato smo izrezali krila in jih prilepili na steklenico. Preden smo pokrov zamašili in ga oblekli z 

glino, smo morali v celo steklenico naliti vodo. Ko so bile rakete gotove, smo odšli na Prode, 

kjer smo jih izstrelili. Po prihodu nazaj v šolo nas je čakala malica.  Po malici je prva skupina 

odšla  v planetarij, v drugi skupini pa nas je strokovnjak podučil o planetih. Ko je bilo konec 

predstavitve, smo se zamenjali in je druga skupina odšla v planetarij, prva pa je imela 

predstavitev. V planetariju  smo videli veliko stvari. Strokovnjak nam je pokazal, kje ležijo 

horoskopski znaki, zvezde in planeti. Ure so hitro minevale in kmalu je prišel čas še za zadnjo 

dejavnost. Odšli smo na Prode kjer, smo si s teleskopoma ogledali luno in zvezde.  

Bilo je zelo zanimivo in zabavno. Čeprav nam je vreme malce ponagajalo, smo lahko videli 

nekatere zvezde in tudi luno, ki je bila tisti večer še posebej lepa. 

 Špela Zamernik 
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ŠPORTNI DAN 7. RAZREDA V POTOČKI ZIJALKI 

 

17. 10. 2013 so se učenci sedmega razreda pod vodstvom Mire Erjavec in Rajka Rudnika 

odpravili v Potočko zijalko. 

Že zjutraj so se zbrali pred šolo in se odpravili proti Solčavi, kjer so najprej pomalicali. Po 

malici so se odpravili na pot do Potočke zijalke, ki je potekala po gozdu. Pravijo, da je bila pot  

zelo zanimava. Povedali so, da so se veliko naučili ter se ob tem tudi zabavali. Ko so prišli do 

Potočke zijalke, so si najprej odpočili, nato pa so začeli z iskanjem kosti. Njihove izkopanine 

smo si lahko ogledali tudi v šoli, saj so jih razstavili na prehodu naše šole.  

 

     

         Skupinska slika pred Potočko zijalko 

 

Pot, po kateri so do Potočke zijalke hodili sedmošolci.  

 

       

 

 

                                                                                                                                                          Vesna Tkavc 
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DELAVNICE ZA BIOLOGIJSKO TEKMOVANJE V MOZIRJU 

 

17. 10. 2013 se je nekaj osmošolcev in devetošolcev udeležilo Proteusovega tekmovanja iz 

znanja biologije. Letošnje tekmovanje je potekalo v Mozirju, tema pa so bile kače.  

Ko smo prispeli v Mozirje, nas je pričakal učitelj biologije, Blaž,  in pričeli smo s spoznavanjem 

kač.  Pokazal nam je svoji dve kači ter nam predstavil njuno zgradbo. Kač smo se lahko tudi 

dotaknili, a  marsikoga je bilo preveč strah. Predvidevali smo, da so kače sluzaste, vendar so 

bila naša predvidevanja napačna, saj so imele suho kožo z luskami. Kasneje je učitelj poskušal 

nahraniti kačo, a mu ni uspelo, saj nas je bilo preveč in kača se je prestrašila. 

Za konec smo si pogledali še kratek film, v katerem smo videli posledice kačjega ugriza ter 

najbolj strupene kače. Po ogledu pa smo se odpravili proti domu v upanju, da tekmovalne 

naloge čim boljše rešimo in osvojimo kakšno priznanje. 

Klara Sevčnikar 

 

 

ŽALNA  KOMEMORACIJA 

 

V petek 25. oktobra smo imeli v šoli žalno komemoracijo. 

 
Ker je bilo lepo sončno vreme smo tistih nekaj minut preživeli zunaj, pred spomenikom Blaža 

Arniča. Program je izvedlo nekaj devetošolk. Kratko komemoracijo pa je popestril tudi 

sekstet naših pevk. 

 

 

 

 

 

 
                                                    Natalija Pečovnik  
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EKSKURZIJA V LJUBLJANO  
 

5. 11. 2013 smo se  8. in 9. razred odpravili na ekskurzijo v Ljubljano.  

Ob osmi uri nas je avtobus odpeljal do Trga republike, od koder smo se odpravili na ogled 

naše prestolnice. Nato smo odšli do Cankarjevega doma, kjer smo uživali v  video predstavi s 

Simfoničnim orkestrom Filharmonije z naslovom Simfonična  glasba na filmskem platnu. 

Zatem smo si ogledali Prirodoslovni in Narodni muzej z zelo zanimivimi stvarmi. Videli smo 

mumijo, okostnjaka, Vaško situlo, oblekli so nas v Rimljane … Dan smo preživeli zelo 

zanimivo in pestro, zato se ga bomo še dolgo spominjali. 

Janja Slapnik  

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

V petek, 15. 11. 2013, smo ob prihodu v šolo jedli tradicionalni slovenski zajtrk.  

Ta zajtrk je vseboval domače pridelan med, domači kruh, mleko pridelano iz lučkih kmetij, 

domače maslo in jabolka. V Sloveniji je projekt Tradicionalni zajtrk izvajan že tretje leto 

zapored.  Z njim želijo kmetje in drugi poznavalci domače hrane poučiti otroke o 

pomembnosti zdrave hrane oziroma hrane, pridelane na kmetijah. Upamo, da ste v 

tradicionalnem slovenskem zajtrku uživali, predvsem pa, da se zavedate, kako pomembna je 

domače pridelana hrana. 

 

 

                              

 

 

   

                                                                                                                      

 

 

 

Špela Zamernik 
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ŠPORTNI DOGODKI  

PRVI ŠPORTNI DAN  

Šesti razred so  5. 9. 2013 šli na pohod na Veliko planino. Najprej so se peljali z avtobusom,  

potem pa so se peš podali na pot. Na Veliko planino so prišli brez težav, saj je bila pot čisto 

lahka. Na Veliki planini je bilo lepo vreme, vendar se je še pred prihodom do avtobusu 

pojavila gosta megla. 

 

 

Učenci sedmega razreda so se odpravili na Klemenčo jamo. Najprej so se z avtobusom 

odpeljali do Razpotja v Logarski dolini, nato pa so se odpravili do Klemenče jame. Pot ni bila 

preveč naporna, zato so brez težav prišli do cilja.  
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Učenci osmega razreda so se odpravili do Okrešlja. Imeli so lepo in sončno vreme. Ko so 

prispeli do cilja, so si z zadovoljstvom oddahnili, saj je bila pot naporna.  

 

 

 

Devetošolci  smo se na isti dan  najprej z avtobusom odpeljali pod Loko, nato smo se 

odpravili proti vrhu Raduhe. Pot je bila naporna, zato smo ob prihodu na vrh bili utrujeni. 

Tam smo se najedli in napili. Učenci, ki so bili prvič na Raduhi, so bili krščeni. Nato smo vsi 

srečno prispeli do koče na Loki. Po kratkem počitku smo se odpeljali nazaj do osnovne šole. 

 

Mitja Roban 
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KROS V NAZARJAH 

V četrtek, 24. 10. se je 15 učencev naše šole odpravilo na kros, ki je potekal v Nazarjah. 

Prejemniki medalj so: 

- Ema Metulj in Denis Moličnik iz 6. razreda,  

- Zala Pahovnik in Gabi Planinšek iz 7. razreda, 

- Alja Jurič,  Karolina Pahovnik in Rok Škrubej iz 8. razreda 

- in Mitja Roban iz 9. razreda. 

 

 

 

 

 

Ostali učenci, ki so še tekmovali pa so: 

- Špela Lipnik, Domen Ošep in Filip Matk iz 7. razreda, 

- Kristina Kosmač in Žiga Ošep iz 8. razreda 

- in Natalija Pečovnik ter Karmen Zamernik iz 9. razreda. 

                                                                                                                                       Karmen Zamernik                                                                                             
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MALI NOGOMET  ZA STAREJŠE  DEKLICE 

 
V sredo,  6.11., se je nogometna ekipa starejših deklic udeležila medobčinskega  prvenstva 

v nogometu.  

 

Turnir je potekal v športni dvorani v Nazarjah. Dekleta so uspešno premagala ekipo Nazarij in 

se tako uvrstila v finale, kjer so se pomerila z ekipo Ljubnega. Zasedle so odlično prvo mesto 

in se uvrstile na področno tekmovanje. 

 

 
Šolska nogometna ekipa starejših deklic: Kristina Kosmač, Karolina Pahovnik, Alja Jurič, 

Manuela Bezovnik, Gabriela Planinšek, Natalija Pečovnik, Karmen Zamernik, Maja Zamernik, 

Patricija Pančur, Manja Pančur, Katarina Resnik in Rajko Rudnik. 

                         

                                                                                                             Natalija Pečovnik 

MALI NOGOMET ZA STAREJŠE DEČKE 

 

V torek, 12. 11., se so starejši dečki udeležili tekmovanja v Mozirju. Z dečki iz ostalih 

zgornjesavinjskih šol so se pomerili v nogometu. 

Ekipo so sestavljali: Jakob Prodnik, Lenart Prelesnik, Matic Funtek, Mitja Roban, Tom Kladnik, 

Filip Kladnik, Gašper Lipnik, Igor Robnik, Damjan Prepadnik in Rajko Zamernik. Fantje so 

osvojili 5. mesto, za kar jim iskreno čestitamo.  

Karmen Zamernik  



ŠPASN 2013/2014                                                                                                                                             ŠT. 1 

 18 

ANKETA 

 
Učenki novinarskega krožka sva 26. 9. 2013 med učenci 5., 6., 7., 8. in 9. razreda izvedli 

anketo.  Rezultati so sledeči: 

1. Na Eurobasketu 2013 je bil učencem najbolj všeč naš najboljši košarkar Goran Dragić, 

ki ga poznamo tudi pod vzdevkom Gogi, sledi pa mu njegov mlajši brat Zoran Dragić 

ali Zoki. Odločili smo se, da vam oba na kratko predstavimo. 

 

Goran Dragić se je rodil  6. maja 1986 v Ljubljani. Je profesionalni igralec košarke, ki s 

svojimi 193 cm višine igra na poziciji branilca, predvsem pa organizatorja napada. 

Odlično ukrade številne žoge in hitro izvede prodore v protinapad. Leta 2008 je 

zaigral v ZDA za klub Phoenix Suns, za katerega redno nastopa v severnoameriški ligi 

NBA.  

 

Zoran Dragić je slovenski košarkar, ki se je rodil 4. april 1989 v Ljubljani. Igra na 

položaju visokega branilca in tudi nizkega krila. Po odličnem nastopu na Eurobasketu 

se je izkazal kot eden najobetavnejših slovenskih košarkarjev. Najprej je treniral v 

Krki, zdaj pa igra v Malagi. 

 

2. Vprašali smo vas tudi, kdo se po vašem mnenju najbolje oblači. Iz vsakega razreda 

višje stopnje ste morali izbrati 1 fanta in 1 dekle. Iz 6. razreda sta največ glasov dobila 

Nejc Funtek in Daša Zamernik, v 7. razredu sta zmagovalca Domen Ošep in Nina 

Melavc, iz 8. razreda imata po vašem mnenju najboljši stil Rok Škrubej in Kristina 

Kosmač, v 9. razredu pa sta največ glasov prejela Jonas Krebs in Karmen Zamernik. 

 

3. Kot najboljšo učiteljico ste učenci petega, šestega, sedmega, osmega in devetega 

razreda izbrali: 

1. Simono Funtek 

2. Anjo Celinšek 

3. Jasmino Voler 

 

 

4. Učiteljica z najboljšim stilom pa je: 

 

1. Mira Erjavec 

2. Jasmina Voler 

3. Nina Obojnik 

           Janja Slapnik in Karmen Zamernik           
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NAŠI PREDLOGI ZA MALICE IN KOSILA 

Letos smo se šolski novinarji odločili, da v časopis vključimo tudi stran za naši kuharici. 

Sicer smo mi zadovoljni s šolsko hrano, ampak predstavili smo vama nekaj predlogov za 

malice in upamo, da bo kakšen izmed njih uresničen. 

 

MALICE: 

 TOPLI SENDVIČI 
 

Recept: 

 

Težavnostna stopnja po mnenju ekipe šolskega novinarstva:   

Čas priprave: 3 min 

 

Za en topel sendvič potrebujemo: 

 2 rezini toasta 

 dve rezini sira 

 2 rezini šunke 

Ker verjetno nekateri nimajo radi šunke ali sira pa vaju prosimo, da nekaj sendvičev naredite samo s 

sirom ali samo s šunko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: http://www.kulinarika.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1096&offset=18000 , 10.10.2013. 

http://www.kulinarika.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1096&offset=18000
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 UMEŠANA JAJCA 
 

Recept: 

 

Težavnostna stopnja po mnenju ekipe šolskega novinarstva:   

Čas priprave: 5 min 

 

Umešana jajca je res zelo preprosto pripraviti. V ponev damo jajca, nato pa mešamo, 

medtem ko se pečejo. Med mešanjem jih še posolimo, lahko pa dodamo tudi kakšen dodatek 

npr. sir. 

 

 PALAČINKE 
 

Recept: 

 

Težavnostna stopnja po mnenju ekipe šolskega novinarstva:   

Čas priprave: 35 min 

 

Sestavine za 4 učence:  

 

 350 ml mleka 

 220 g moke 

 0,5 žličke sladkorja 

 1 dl mineralne vode 

 1 ščepec soli 

 1 žlica olja 

 2 jajci 

 

 

 

Priprava: 

V skledi z metlico ali električnim mešalnikom zmešamo jajca, mleko, sladkor, olje in sol. Med 
mešanjem po žličkah postopoma dodajamo moko, da se vse sestavine zmešajo v gladko 
testo. Ker-to mora biti tekoče, vendar ne sme biti vodeno. Na koncu v testo vmešamo še 
mineralno vodo. Pustimo ga počivati 30 minut. 

 

 

Vir: http://www.finance.si/216579/V-poletje-s-pala%C4%8Dinkami, 

10.10.2013. 

http://www.finance.si/216579/V-poletje-s-pala%C4%8Dinkami
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 CARSKI PRAŽENEC / ŠMOREN 

Recept: 

Težavnostna stopnja po mnenju ekipe šolskega novinarstva:   

Čas priprave: 35 min 

 

Sestavine:  

 1 skodela moke 
 1 žlička pecilnega praška 
 1 žlička soli 
 2 jajčna rumenjaka 
 1 skodela mleka 
 2 jajčna beljaka 
 3 žlice masla ali olja 

 

 

Priprava: 

V presejano moko vmešamo sol in pecilni prašek. Dodamo rumenjaka in mleko ter dobro 
premešamo. Dobro zmešamo in vmešamo še trdo stepena jajčna beljaka. V ponvi stopimo 
maslo in vanjo vlijemo tekoče testo. Ko se začne na dnu strjevati, palačinko obrnemo in jo 
prerežemo. Nadaljujemo z obračanjem in rezanjem, dokler ne dobimo zapečenih koščkov. 
Pred postrežbo posujemo s sladkorjem v prahu. Lahko dodamo stopljeno čokolado ali 
razredčeno marmelado. 

Manja Pančur 

 

 

 

 

 

 

Vir: http://www.jedel.bi/recipes/view/carski-prazenec-smorn , 

10.10.2013. 

http://www.jedel.bi/recipes/view/carski-prazenec-smorn
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HOROSKOP 

 

V šolskem časopisu vam bomo predstavili tudi horoskop. Poglejte za vaš razred, kaj se vam 

bo pripetilo novega in razburljivega v mesecu decembru. 

 

1. razred   

ŠOLSKO LETO 2013 BO ZELO USPEŠNO ZA VAS. V ŠOLI BOSTE PREŽIVELI VELIKO LEPIH 

TRENUTKOV, IZ ŠOLE PA BOSTE ODHAJALI VSAK DAN DOBRE VOLJE. 

 

2. razred 

Zadnji mesec leta 2013 bo počutje v določenih trenutkih dobro, včasih pa tudi slabo. Vaše 

znanje se bo iz dneva v dan boljšalo, v razredu pa si boste tudi začeli bolj zaupati. 

 

3. razred 

Včasih boste v šolo hodili v strahu, ker ne boste naredili naloge ali pa bo vas strah 

spraševanja za oceno, ampak ne obupajte in se borite za lepe ocene. Saj veste kako pravijo: 

ne učite se za šolo, ampak zase! 

 

4. razred 

Vaše ocene bodo pri nekaterih predmetih kar precej slabe. Ampak to še ne pomeni, da bo 

slab tudi vaš. V vašem razredu se boste zelo dobro imeli, saj ste zelo živi in razigrani.  

 

5. razred 

V vašem razredu bo zelo dobro počutje. Učiteljico boste s svojimi prigodami spravili v dobro 

voljo. Vaše ocene pa se bodo z novim letom zaradi učenja izboljšale. 

 

6. razred 

Dobili boste novo energijo, ki jo boste porabili predvsem v športnih dejavnostih, kar pa bo 

vplivalo na vaše ocene, ki se bodo poslabšale. Poskusite to energijo vključiti bolj v učenje kot 

v druge aktivnosti. 
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7. razred 

Trudili se boste za lepe ocene, ki si jih boste pridobili le z veliko učenja. Poskušali boste, da bi 

čim bolj sodelovali pri pouku, ampak to vam ne bo uspelo, ker bodo vaše misli nekje drugje. 

 

8. razred 

Ocene bodo začele padati, ker se ne boste učili, zato bo kar nekaj napetih in s strahom 

obdanih dni. Poskusite se bolj osredotočiti na učenje. 

 

9. razred 

Naše ocene se bodo začele boljšati, kar se bo pokazalo pri nekaterih predmetih, ki so se do 

zdaj kazali kot najtežji. Počutje bo včasih malo napeto, ampak to se bo hitro popravilo. 

                                                                  

                                                               Špela Zamernik in Ines Germelj  

 

 

 

 

 

 

»Vedno izgleda nemogoče, dokler tega ne narediš.« 

 

Nelson Mandela 

                                                                            

 

                                                  


