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Živijo! 
Čeprav smo novinarke letos že izdale božično-novoletni ''Špasn'', smo sedaj spet z  vami! 
Vse sodelujoče pri nastajanju časopisa smo se nadvse veselile le-tega in vam skušale čim 
bolje predstaviti letošnjo glavno temo. Da, letos smo se razpisale o ljubezni in z vsemi 
temami, povezanimi z njo, npr.: o zaljubljenosti, težavah v ljubezni, o spolnosti, o družini, 
prijateljstvu, sramežljivosti …. V okviru te teme smo pripravile še različne nasvete, ankete, 
intervjuje, našle različne simbole, pesmi in pregovore o ljubezni in še marsikaj. 
Predstavljamo vam tudi svetovno popotnico Benko Pulko, v reportaži iz finalne tekme v 
nogometu za starejše deklice pa med drugimi lahko izveste tudi nekaj o Zlatku Zahoviču. 
Seveda nismo pozabile na obisk učencev iz Srbije, spomniti pa smo vas želele tudi na 
največje uspehe in zanimivosti tega šolskega leta, poskrbljeno pa je tudi za razvedrilo. 
Upamo, da se bo našlo za vsakogar nekaj. Vsem vam, našim bralcem, pa želimo kar se da 
lepe in vesele počitnice. Tistim, ki odhajate, pa želimo čimbolj uspešno nadaljnje šolanje. 
Ema Moličnik 
 
 
 
IZ VSEBINE                               ŠPASN 2009 
 
FINALE V MALEM NOGOMETU ZA STAREJŠE DEKLICE 
 
POGOVOR Z BENKO PULKO: EN SVET, ENA ŽENSKA, EN MOTOR 
 
SOVRSTNIKI IZ SRBIJE 
 
GLAVNA TEMA: LJUBEZEN, LJUBEZEN, LJUBEZEN …   
 
NAJ-DOGODKI ŠOLSKEGA LETA 2008/09 
 
LETOŠNJI NAJBOLJŠI DOSEŽKI  
 
NASILJE V ŠOLI 
 
PRIHAJAJOČE POLETJE 
 
MODA 
 
RAZVEDRILO 
 
Bati se ljubezni pomeni bati se življenja. 
(Beutrand Russel) 
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DOGODEK VSEH DOGODKOV 

 
V Mozirju je v sredo, 27. maja 2009, potekal finale v malem nogometu za starejše deklice. 
OŠ Luče je prevzela organizacijo tega tekmovanja, saj so se naša dekleta ponovno uvrstila 
na finalni turnir. Poleg Lučank so prišle v goste igrat še ekipe: OŠ Tabor I Maribor,  OŠ  
Spodnja Idrija in OŠ  Šentjernej. Na tribunah pa smo bili seveda navijači - učenci OŠ 
Blaža Arniča Luče, pridružili pa so se tudi številni gostje in drugi ljubitelji nogometa. 
Celotno dogajanje je na svoj humorni način povezoval bivši učenec OŠ Blaža Arniča Luče, 
Franci Podbrežnik – 
Solčavski. 
 
 
Začelo se je s 
prihodom vseh ekip, 
ki so jih v dvorano 
svečano pospremile 
naše hostese Ana, 
Adrijana, Sabina in 
Doroteja.  
 
 
 

Sledila je slavnostna otvoritev, 
na kateri je mladinski pevski 
zbor OŠ Luče zapel Zdravljico. 
Karmen in Nejc sta zapela 
Pastirčka, Tjaša pa je v lučkem 
narečju zbranim povedala nekaj 
o našem kraju. Vse navzoče je 
pozdravila naša ravnateljica, 
Valerija Robnik, spregovoril pa 
je tudi lučki župan, Ciril Rosc. Za 
prijetno vzdušje so s kulturnim 
programom poskrbeli še 
prvošolci, člani folklorne skupine 
Navihanci.  

 
Navihanci 
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Da je finalni turnir v nogometu za starejše deklice res velik športni dogodek, je s svojim 
prihodom in pozdravom dokazal tudi predstavnik nogometne zveze Slovenije, zadolžen za 
šolska športna tekmovanja, gospod Miloš Rus.  
Sledil je še poziv k strpnosti, športni igri in fair playu s strani trenerjev, sodnika in igralk. 
Vse tekme je sodil sodnik Klemen Gosar. 
 
Ko smo še pred začetkom tekme povprašale igralke posameznih ekip o njihovih 
pričakovanjih, je bila zgovorna le kapetanka Mariborčank. 
 
KAPETANKA MARIBORČANK: Upamo na zmago, čeprav se nismo veliko pripravljale.  
TRENER MARIBORČANK: Upam, da bomo zmagali vsaj eno tekmo in da bomo osvojili 
najmanj tretje mesto. 
 
IN ZAČELO SE JE ZARES 
 
Prva tekma: 

 OŠ TABOR I MARIBOR : OŠ SPODNJA IDRIJA (1 : 0) 
Ker v prvi tekmi Lučanke niso igrale, vzdušje še ni bilo ta pravo. Tekmovalke obeh ekip so 
se seveda trudile. Igra pa je bila dokaj izenačena. Gol je zabila kapetanka Mariborčank, ki 
je na tekmi tudi najbolj izstopala. 
 
Druga tekma:  

 OŠ BLAŽA ARNIČA LUČE : OŠ ŠENTJERNEJ (1: 1) 

Navijači smo seveda postali precej 
glasni, saj so v drugi tekmi nastopile 
Lučanke, ki so se pomerile proti 
aktualnim državnim prvakinjam iz OŠ 
Šentjernej. Domače tekmovalke so ves 
čas napadale, a prave športne sreče 
niso imele. Pravzaprav se jih je držala 
smola, saj so v 1. polčasu prejele 
avtogol. Gabi Robnik in Kaja Gregorc 
sta neštetokrat streljali na gol, a 
izenačujoči gol je Kaja uspela zabiti 
šele tik pred koncem.  
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Vsi smo bili mnenja, da so bile naše igralke precej boljše od nasprotnic, a žal smo morali 
biti na koncu zadovoljni z izenačenjem. Bila pa je to tekma, ki nam je vsem dvignila pritisk. 
Lahko rečemo, da je publika dihala s svojimi tekmovalkami. 
 
Ko so si po tekmi naše tekmovalke malce oddahnile, smo poprosile za prvi komentar. 
Kaja Gregorc: Še vedno pričakujemo, da bomo zmagovalke. 
Ema Moličnik: »Skor me je fršlok, ko sm vidla, da so nam dale gol!« 
Rajko Rudnik (trener): Tekmovalke so se trudile po svojih najboljših močeh. Želim, da bi 
vse tekme odigrale tako borbeno in se uvrstile čim višje ali celo zmagale. 
 
Po tekmi pa smo malce povprašale tudi navijače, kaj menijo o igri Lučank. 
Jasna Funtek (bivša igralka, članica ekipe državnih prvakinj v šol. l. 2006/07): 
Igra Lučank se mi je zdela zelo dobra, predvsem borbena. Upam si trditi, da so najboljše 
izmed vseh ekip. 

 
 
Tjaša Voler (bivša igralka, članica ekipe državnih prvakinj v šol. l. 2006/07): 
Lučanke so dokazale, da znajo dobro igrati. Mislim, da lahko postanejo 
državne prvakinje. 
 
 

Jure Funtek (navijač, zagrizen športnik, ki nogomet tudi trenira): 
Lučanke so igrale zelo dobro, toda še več bi morale streljati na gol. Gabi in Kaja pa bi 
morali narediti še kakšen solo prodor. 
 
Tretja tekma: 

 OŠ ŠENTJERNEJ: OŠ SPODNJA IDRIJA (0 : 1) 
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Po silnem navijanju v prejšnji tekmi smo si navijači tokrat malce »šparali« glasilke. Igra 
med ekipama OŠ Šentjernej in OŠ Spodnja Idrija ni bila tako razburljiva. Igralke so bile 
zelo izenačene, igra pa malo manj napadalna kot prejšnja. Uspešnejše so bile Idrijčanke, ki 
so porazile aktualne državne prvakinje. 
 
Četrta tekma: 

 OŠ TABOR I MARIBOR : OŠ BLAŽA ARNIČA LUČE (2 : 1) 
 

Adrenalin je nam navijačem spet narasel, kajti v četrti tekmi so se ponovno pomerile 
Lučanke, in sicer so nastopile proti Mariborčankam. Bili smo mnenja, da bo šlo zlahka, saj 
je naša igralka Kaja že v prvem napadu presenetila nasprotnice in jim zabila gol.  

 
A Mariborčanke so napadalno igro Lučank 
uspešno branile in hitro vrnile zadetek. 
Toda žal se v nadaljevanju igra ni odvijala 
po želenem scenariju. Po mnenju sodnika je 
vratarka Lučank, Klavdija Plesnik, 
nepravilno zaustavila napad igralke 
nasprotne ekipe, zato  je dobila rdeč 
karton. Seveda  je morala zapustiti gol in 
igro spremljati le še s klopi. Naše 
nasprotnice pa so uspešno izvajale 
najstrožjo kazen in izid povečale na 2 : 1.  

 
V drugem polčasu so igrale Lučanke še naprej zelo borbeno in napadalno, a izenačujočega 
gola niso uspele dati. Gledalci smo bili po tekmi kar malce razočarani, saj smo bili 
prepričani, da so bile naše tekmovalke boljše. 
 
Peta tekma: 

 OŠ SPODNJA IDRIJA : OŠ BLAŽA ARNIČA LUČE (0 : 1) 
 
Tudi v tej tekmi so se pomerile domače tekmovalke. Že v prvem polčasu so zadele odločilni 
gol na tekmi, kasneje pa je njihova napadalna igra nekoliko popustila. Najbolj pa nas je na 
tej tekmi šokirala poškodba naše igralke Gabi Robnik. Gabi je na vseh tekmah dala vse od 
sebe, borila se je res na vso moč. Z grozo smo navijači opazovali njene bolečine, ko jo je na 
obeh nogah zagrabil krč. Žal ni šlo brez zdravniške pomoči. A k sreči so injekcije Gabi 
pomagale, da se je vrnila na slavnostno podelitev. Po odhodu najboljše igralke iz ekipe so se 
ostale še bolj potrudile. Edini gol na tej tekmi je zadela domačinka Manca Fale, zato smo 
bili vsi ponosni nanjo. 
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Šesta tekma:  

 OŠ TABOR I MARIBOR : OŠ ŠENTJERNEJ (2 : 1) 
 
Tudi zadnja igra se je odvijala v borbenem duhu. Kot že na vseh tekmah je izstopala 
kapetanka mariborske ekipe, Nuša Maver, ki je znova dokazala, da je izredno nadarjena 
nogometašica. 
 
Sredi zadnje tekme je vse v dvorani močno presenetil prihod gosta, ki ga je z raznimi 
ugankami že precejšnji del prireditve napovedoval Franci Solčavski. Tako smo v napovedi 
izvedeli, da je slavnostni gost v svojih otroških letih najprej treniral smučarske skoke in 
da je bil tudi ekipno mladinski državni prvak v šahu. Seveda se nam ni niti sanjalo, da bo 
zlate medalje novim državnim prvakinjam podelil najboljši nogometaš Slovenije, zdaj že 
bivši igralec – ZLATKO ZAHOVIČ.  
 
 
 
KONČNI REZULTATI: 

1. mesto: OŠ TABOR I MARIBOR 
2. mesto: OŠ BLAŽA ARNIČA LUČE  
3. mesto: OŠ SPODNJA IDRIJA 
4. mesto: OŠ ŠENTJERNEJ 

 
 
                                           Zmagovalke 
 
Zmagovalkam in tudi članicam ostalih ekip ter njihovim trenerjem sta simbolična darila 
izročila ravnateljica Valerija Robnik in župan Ciril Rosc. Zagotovo pa so bile na podelitvi 
najbolj nasmejane nove državne prvakinje iz OŠ TABOR I MARIBOR, saj so zlate medalje 

prejele iz rok Zlatka Zahoviča. Tudi sicer se je slovenski 
legendarni nogometaš pokazal kot sila simpatičen in prijazen 
gost. Za spomin se je slikal z vsemi ekipami in tudi s 
posameznimi tekmovalkami.  
 
Kot najboljša igralka in hkrati tudi najboljša strelka finalnega 
turnirja je bila zasluženo izbrana kapetanka Mariborčank, 
Nuša Maver.  
 
Najboljša vratarka finalnega turnirja pa je postala Tina 
Korenič iz ekipe OŠ Šentjernej. 
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IN KAJ SO PO TEKMI POVEDALE ZMAGOVALKE? 
 
Zmagovalke državnega prvenstva v malem nogometu za starejše deklice iz OŠ Tabor I 
Maribor so soglasno odgovorile, da so zmage zelo vesele. Ta zmaga je po njihovem mnenju 
še slajša, ker so v finalu nastopile prvič.   
Tudi njihov trener je bil zelo presenečen, saj zmage ni niti najmanj pričakoval.  
 
IZJAVE NAŠIH NOGOMETAŠIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
× Ponosna sem, da smo državne podprvakinje. Tekma je bila zelo napeta. (Gabi Robnik) 
× Tekma je bila zelo napeta. Malo sem bila razočarana po tekmi proti Šentjerneju in 
Mariboru. (Kaja Gregorc) 
× Tekma je bila zelo razburljiva. Sodnik je sodil zelo strogo in nepravično. Navsezadnje pa 
je drugo mesto v državi za tako majhno šolo zelo velik uspeh. Zelo sem zadovoljna. 
(Klavdija Voler) 
× Vse tekme so bile zelo napete in razburljive. Na našo nesrečo je prišlo tudi do nekaj 
poškodb, vendar na srečo niso bile zelo hude, vendar zagotovo boleče. Z rezultatom smo 
zadovoljne. Upam, da bodo tudi naslednje generacije tako uspešne. (Klavdija Plesnik) 
× Tekma je bila zelo razburljiva že od samega začetka. Po mojem mnenju smo dosegle 
odličen rezultat. Zelo pa sem jezna na sodnika, ker je bil malo pristranski. (Tamara 
Zamernik) 
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× Tekma je bila zelo napeta. Nasprotnice so  bile zelo dobre, vendar slabše od nas. Zmaga 
pa nam verjetno ne bi ušla iz rok, če ne bi v naši ekipi prišlo do nekaj neprijetnih težav. Naš 
uspeh pa je seveda več kot odličen. (Julija Polanšek) 
× Zaradi poškodbe nisem mogla igrati, kljub temu pa sem bila del ekipe. Tekme so bile 
napete, vse pa smo se veselile naslova državnih podprvakinj. (Ema Moličnik) 
× Nogometna tekma je bila nekaj prav posebnega, saj smo se uvrstile v finale. Če bi se nam 
sreča vsaj malo nasmehnila, bi postale državne prvakinje. (Sara Rosc) 
 
Ob ponovnem uspehu naših deklet nas je seveda zanimalo, kaj o tem meni trener, 
učitelj športne vzgoje, gospod Rajko Rudnik. 
 
RAJKO RUDNIK: 
Z igro naših punc sem zelo zadovoljen, čeprav smo imeli v finalu kar nekaj smole. Dogajale 
so se nam stvari, ki se nam na poti do finala niso dogajale (izključitev Klavdije Plesnik). 
Punce me niso razočarale, saj smo drugi v državi in to je za našo šolo velik uspeh. Na 
začetku šolskega leta nisem pričakoval tako dobre uvrstitve. Letošnja generacija 
devetošolk je druga najuspešnejša generacija naše šole na športnem področju. Prireditev je 
dobro uspela in dobili smo veliko pohval. Mislim, da je bil Zlatko Zahovič kar lepo 
presenečenje za igralke in obiskovalce 
finalne tekme. 
 
IZJAVE NAVIJAČEV 
 
Na tribunah se je proti koncu tega 
finalnega tekmovanja zbralo mnogo 
ljubiteljev nogometa. Med njimi smo 
opazile kar nekaj znanih obrazov. 
Seveda pa nas je zanimalo, kaj menijo 
o rezultatu Lučank.  
 
JAKOB PRESEČNIK (poslanec državnega zbora) 
Ker sem imel še nekaj obveznosti, tekem nisem spremljal od začetka. Kljub temu lahko 
zagotovim, da ima domača ekipa visoko  nogometno znanje. Drugo mesto v državi je čudovit 
uspeh za Lučanke. Tudi v prihodnosti jim želim veliko uspehov. 
 
VIKI KOŠEC  
Škoda, da naša dekleta niso imela tudi več športne sreče, saj so bila najboljša. 
 
MARJANA POLJANŠEK (naša kuharica) 
Super vzdušje je bilo. Naše igralke so igrale enkratno. Mislim, da so čutile velik pritisk. 
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Tudi učenci so bili navdušeni: 
× Bilo je super. Na tribunah smo tako navijali, da smo nekateri ostali skoraj brez glasu. 

Igrale so umkovito! 
× Naše punce so igrale super - tako kot Barcelona. 
× Naše punce so res »the best«, ker so tako super igrale. Kar tako naprej. Rada vas imam. 
× Igrale so tako kot Barcelona proti Manchestru. Igrale so pošteno. 
× Na nogometu je bilo super. Rada sem gledala, kako so se punce žrtvovale in se trudile. 

Imele so težke tekme. Bilo je pa zelo živčno.  
× Tekma je bila zelo razburljiva. Vsi smo bili zelo nervozni in smo še z večjo vnemo navijali. 
× Nogometni finale je bil super. Vesela sem lepega dosežka naših deklet. 
× Naša dekleta so igrala odlično kljub pristranskemu sodniku in smoli.  
× Bilo je res super. Tekme so bile zelo napete. Zelo sem se zabavala, saj sem hkrati srečala 

tudi prijatelje iz Mozirja. 
× Nogometna tekma je bila nekaj prav posebnega. 
× Nogometno srečanje je bilo lepo organizirano. Bilo mi je všeč, da smo se ga lahko 

udeležili kot navijači.  
 
SPOMINI DRŽAVNIH PRVAKINJ IZ ŠOL. L. 2006/07 SO ŠE ŽIVI 
 
V dvorani so za Lučanke stiskale pesti tudi bivše učenke, ki so pred dvema letoma 
dosegle zgodovinski uspeh lučke šole na športnem področju, saj so postale državne 
prvakinje v malem nogometu. 
Vse so bile enotnega mnenja, da igra trenutna ekipa Lučank res dober nogomet, a da 
ji je manjkalo športne sreče. Nas pa je zanimalo, kako z distanco gledajo na svoje 
uspehe izpred dveh let. 
 
JERICA BEZOVNIK: Vedela sem, da je bila naša ekipa boljša od Litije. 
Gol, ki smo ga dobile v prvem polčasu, je bil 100% posrečen.  
10 minut polčasa je teklo zelo počasi. V golu sem čutila močno nervozo, 
vendar ko smo zatresle mrežo nasprotne ekipe, mi je samozavest 
zrasla. Naslova državnih prvakinj sprva nisem dojela, nato pa sem bila 
zelo vesela.  
 
 
TJAŠA VOLER: Ko sem prišla na igrišče, sem začutila nervozo. Ob vsakem napadu sem se 
morala prebiti čez močno obrambo vsake ekipe. Vsak naš napad je bil eksploziven, saj smo 
vedele, da s skupnimi močmi zmoremo zatresti mrežo nasprotne ekipe. Naslova državnih 
prvakinj ne bom nikoli pozabila. 
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NAŠ SOGOVORNIK ZLATKO ZAHOVIČ 
 
Seveda smo se novinarke ob prihodu Zlatka Zahoviča takoj odločile za akcijo. Kot 
sogovornik je bil izredno prijazen, saj je takoj privoli v kratek pogovor.  
 

In kdo je Zlatko Zahovič? 

Zlatko Zahovič je najboljši igralec Slovenije vseh časov. Nogomet je začel igrati v 
mladinskem moštvu mariborskega Kovinarja. Dres slovenske reprezentance je prvič oblekel 
leta 1992 za prijateljsko tekmo proti Cipru. Odigral je okrog 80 tekem za državno 
reprezentanco in na njih zabil veliko golov. Leta 2005 se je poslovil od igranja nogometa. 
Avgusta 2007 je v najuspešnejšem slovenskem klubu, NK Mariboru, prevzel vlogo športnega 
direktorja. 

 
KAJ MENITE O ŽENSKEM NOGOMETU? 
- Ženski nogomet se vedno bolj razvija. To 

je vidno tudi na današnji tekmi. Vedno 
več punc igra nogomet. 

 
ALI JE NOGOMET DANES ZA DEKLETA 
PERSPEKTIVEN? 
- Je, vedno bolj.  
 
ALI MED TEKMOVALKAMI KATERA 
POSEBEJ IZSTOPA PO KVALITETI IN 
IMA PRIHODNOST V NOGOMETU? 

Zahovič v pogovoru z voditeljem Francijem 

- Ne poznam jih dovolj, da bi lahko to povedal. A vseeno mislim, da so nekatere bolj 
zainteresirane in se veliko bolj trudijo. 

 
ALI ŠE IGRATE NOGOMET? 
- Nogomet še igram, a samo rekreativno. Vendar si s temi nogometašicami ne upam igrati, 

ker sem zanje še predober (smeh). 
 
ALI SE Z NOGOMETOM UKVARJAJO TUDI VAŠI OTROCI? 
- Tudi! 
 
JIM ŽELITE, DA BI ŠLI PO VAŠI POTI? 
- Seveda imam željo, da bi šli po moji poti, a se bodo odločili sami! 
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Novinarke smo si seveda 
zaželele z njim fotografirati. 
Ni zavrnil naše želje, na kar 
smo zelo ponosne.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Nad celotno prireditvijo je seveda bdela ravnateljica, gospa Valerija Robnik. Zato 
našo reportažo zaključujemo z njeno oceno dogodkov. 
 
VALERIJA ROBNIK: 
Bila sem zelo napeta. Prvi razlog je bil to, da so naše punce veliko pokazale. Žoga je bila 
vedno blizu gola, ampak ni in ni zatresla mreže. Ker je bila v Mozirju celotna lučka šola, 
sem bila najbolj nervozna zaradi najmlajših, kajti niso zdržali vseh tekem tako dolgo.  
Čutila sem veliko odgovornost zanje. Zelo me je pretresla poškodba Gabi Robnik. Izjemen 
je bil tudi naš poseben gost Zlatko Zahovič. 
Prireditev je bila odlična, zato smo dobili tudi veliko pohval. Gospod Rus je večkrat 
poudaril, da je bila prireditev izjemna. Da smo kljub svetovni gospodarski krizi toliko 
pripravili. S tako organizacijo je bilo veliko dela. Kot ravnateljica sem vpletena v vse 
zadeve za organizacijo. Kljub vsej veliki odgovornosti sem videla tudi tiste majhne 
podrobnosti, ki jih drugih ne. 
Pred finalom sem si želela, da bi zmagale, kajti to bi bilo res nekaj velikega za nas vse. Ker 
smo tako majhna šola, je težko sestaviti dobro ekipo. In zdaj se lahko s ponosom 
primerjamo z vsemi ostalimi šolami v Sloveniji.  
 
Reportažo smo pripravile: Eva Zamernik, Nina Moličnik, Tina Pahovnik, Doroteja 
Slapnik, Klara Suhodolnik in Sara Kladnik.
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POGOVOR Z BENKO PULKO 

 
Našo šolo je 11. maja 2009 obiskala svetovna popotnica Benka Pulko. Na zelo zanimiv način 
nam je predstavila svoje potovanje okoli sveta, zato je marsikoga zamikalo, da bi jo 
posnemal. V intervju je z veseljem privolila in tudi s svojimi odgovori pokazala, da je 
resnično izjemna ženska – topla in komunikativna.  
 
Učence OŠ Blaža Arniča ste v tem šolskem letu zelo razveselili s podarjenim 
računalnikom. Zanima me, po kakšnem ključu ste izmed vseh osnovnih šol izbrali prav 
lučko šolo? 
Lučka šola ni bila edina, ki sem jo obiskala in je dobila računalnik. Je ena izmed 31 šol v 
mojem projektu. Izbrali smo predvsem šole iz manjših slovenskih krajev, ki jim internet še 
ni tako dostopen. 
 

 
 
Koliko šol približno 
ste že obiskali? 
Okoli 499 osnovnih 
in srednjih šol po 
Sloveniji. 
   
 
Nam lahko zaupate 
najboljši utrinek z 
vaših potovanj? 
Čisto vsak dogodek 
na mojem potovanju 
je bil zame poseben. 
Zato res ne bi 

izpostavljala  
nobenega utrinka. 

 
 
Pogovor z Benko Pulko je bil res prisrčen. 
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Kaj vas žene po svetu? 
Predvsem radovednost. 
 
Vas ni strah vseh nevarnosti zunaj Slovenije?   
Ne. Ni me strah. Nikoli nisem imela pretirane sreče; le zakaj naj bi nadme prišlo kakšno 
gorje?  
 
Kdaj ste opravili izpit za motor? 
Eno leto pred mojim potovanjem. Takrat 
še sploh nisem načrtovala, da bom z 
motorjem pet let in pol potovala po svetu. 
 
Ste bili kaj živčni pred svojim prvim 
dolgim potovanjem? 
Ne. Sploh nisem bila živčna in ničesar 
nisem načrtovala. 
 
Kaj so menili vaši domači, ko ste se 
odpravili na pot okoli sveta? 
S tem se nisem obremenjevala. To je bila 
njihova skrb, ne moja.                                               
                                                                            
 
Ženske smo pogosto obremenjene z 
oblekami. Kako ste se odločili, koliko 
oblačil boste vzeli s sabo? 
Na začetku sploh nisem vedela, koliko 
oblek naj vzamem. Zdelo se mi jih je 
premalo. Ampak na koncu človek ugotovi, 
da sploh ne rabi veliko oblačil. 

Podarjeni računalnik je vedno zaseden. 

 
Kaj ste po prihodu domov v Slovenijo najprej storili? 
Pojedla sem ogromno slovenske hrane.  
 
Po poklicu ste biologinja, medicinska sestra in maserka. Ob tem pa tudi vozite motor, 
pišete knjige in fotografirate. Si pri vsem tem najdete tudi čas zase? 
Na žalost je odgovor ne. Ampak ko bom odšla v pokoj, bom pa le mogoče našla nekaj časa 
zase. Počela bom vse mogoče stvari.  
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Izbrani ste bili tudi za SLOVENKO LETA za leto 2004. Kaj vse vam je prinesel ta 
naziv? 
S tem nazivom se nisem čutila nič bolj pomembno. Prinesel pa mi je celo 40 kilogramov 
čaja. Težko pa rečem, da ti neka stvar lahko nekaj resnično da. Celo življenje je dar. 
 
Kako je sploh prišlo do tega, da ste napisali avtobiografijo? 
Zdelo se mi je, da obstaja veliko stvari, ki jih še nisem povedala na svojih predavanjih. 
Ljudje so mi zastavljali različna vprašanja in v knjigi POCESTNICA sem nanje odgovorila. 
Knjigo sem pisala 3 mesece. Pocestnica bo kmalu dobila družbo bratca in sestrice. 
 
Ste kdaj pomislili, da bi vzeli k sebi domov kakšnega otroka, npr. siroto iz Afrike? 
Zame je 350 Tibetancev, ki jim v okviru mojega projekta pomagamo pri šolanju in tudi sicer 
skrbimo zanje, več kot dovolj.  
 
Lansko leto ste izdali koledar s slikami otrok po celem svetu. Pri tem vas je finančno 
podprlo ogromno ljudi. Lahko v bodoče tudi pričakujemo takšen koledar? 
Upam, da bo koledar res kmalu izšel. 
 
Ali načrtujete kakšen nov projekt? 
Ne, nič novega. Skušam vzdrževati, kar smo začeli delati. Kmalu imam namen obiskati 
otroke v Indiji. Prav gotovo bom veliko fotografirala in naredila razstavo slik, ki bodo 
pričale o njihovem življenju. 
 
 
 
     
 
 
 
 
Predstavitev Benke Pulko nas je vse precej navdušila. O tem se lahko prepričate tudi 
ob branju komentarjev naših učencev. 
 
- Takšna predavanja bi morali imeti večkrat v letu, saj so zelo koristna za vse nas. 
- Povedala nam je veliko svojih vtisov in nam tako približala svet ter nas navdušila za 

potovanja. 
- Benka Pulko je car. 
- Benka Pulko se mi je vtisnila v srce. Zdelo se mi je smešno, ko je rekla, da svet sloni na 

ženskah, saj moški v mnogih predelih sveta samo poležavajo. 
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- Benka Pulko je na tako zanimiv način predstavila popotovanje po svetu, da bom gotovo 

kdaj v svoji prihodnosti tudi jaz kam odpotovala. 
- Predstavitev mi je bila zelo všeč. 
- Benka Pulko se mi zdi zelo pogumna in dovolj odločna, da se je odločila za tako 

popotovanje. Pripovedovala je zelo zanimivo in doživeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Z veseljem je delila avtograme. 
 
- Posebej me  je navdušila njena predstavitev Južne Amerike.  
- Všeč mi je  bilo, ko je pripovedovala o japonskih WC-jih. 
- Najzanimivejša se mi je zdela Nova Zelandija. Še posebej zato, ker je povedala, da je na 

neki tabli poleg drugih uzrla tudi slovenski pozdrav DOBRODOŠLI. 
- Bilo mi je všeč njeno pripovedovanje o tem, da se je v Ameriki srečala z zaporniki. 
- Povedala je veliko stvari, o katerih prej  sploh nisem vedel. 
- Takšna predavanja bi morali imeti večkrat na leto, saj so zelo poučna. 
- Benka Pulko je ženska, ki jo res občudujem. 
- Benka Pulko se mi je zdela zanimiva, polna življenja in znanja, saj je videla cel svet. 
- Bilo je zanimivo. Še posebej me je presenetila njena korajža, saj je po svetu potovala 

sama in še celo z motorjem. 
- Ko je potovala po svetu, si je nabrala veliko izkušenj, spoznala je veliko ljudi ter se je 

naučila spoštovati kulturo, navade in hrano ljudi po svetu. Res je bilo zanimivo. 
 
 
Doroteja Slapnik in Klara Suhodolnik 
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arilo – sliko, ki je shranjena v 
avnateljičini pisarni.   

i so nam kar nekaj zanimivih stvari. 

 

 
 
V petek, 22. maja, so nas obiskali gostje 
iz pobratene občine Sirogojno iz 
Srbije.  
V telovadnici smo jim pripravili prisrčen 
pozdrav s kratkim kulturnim 
programom. Za dobrodošlico so prejeli 
darila, prav tako so nam tudi oni 
poklonili d
r
 
 
 
Prišli so ravnatelj OŠ, učiteljica glasbe in najboljši učenci OŠ Sirogojno, trije fantje in 
dve punci - Milovan, Dušan, Milći, Alexandra in Mira. Učenci so se nam, 8.a in 8.b razredu, 
pridružili pri pouku. Mislim, da smo jih lepo sprejeli, saj so se pri nas odlično počutili. 
Povedal
Šolo obiskuje 150 učencev in imajo enake predmete kot pri nas. Le namesto drugega jezika 
nemščine se učijo ruščino.  
Njihovi najljubši predmeti so: zgodovina, matematika in biologija.  
V Srbiji se učijo angleščino (6 let) in ruščino (4 leta).  
Njihov pouk se začne ob 7.50 in se konča ob 13.00.  
Fantje so nam tudi zaupali, kaj želijo postati - doktor, arhitekt in egiptolog.  
V prostem času igrajo nogomet, rokomet, odbojko in družabne igre. 
Imajo veliko prostega časa, ampak zanje je to še premalo.  
Prosili smo jih tudi, da nam povejo nekaj po rusko. Seveda so najprej pomislili na besedo 
ljubezen, ki se ji po rusko reče ljubljub.  
 
Milovan nam je napisal nekaj o kraju Sirogojno. Sirogojno je kraj, ki se nahaja v Zlatiboru. 
Leži v jugozahodnem delu Srbije. Ljudje se pretežno ukvarjajo s poljedelstvom in 
zlatarstvom. V kraju je okoli 700 hiš. Imajo muzej, pošto, šolo in prodajalno. Šola se 
imenuje po narodnem heroju Savu Jovanoviću.  
 
Ko smo želeli izmenjati elektronske naslove, nas je najbolj presenetilo, da imajo na šoli le 
en računalnik z internetno povezavo. Če bi jim kdo želel poslati kakšen pozdrav, ga lahko 
pošlje na: ossirogojnoco@ptt.sr. Nujno pa je treba pripisati, komu je pošta namenjena. 
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V naših krajih so gostje iz Srbije preživeli 3 dni. Imeli so zelo pester program. V petek 
popoldne so si v Mozirju ogledali Mozirski gaj, v Nazarjah pa Vlcerski muzej. Prepričana 
sem, da jim ni bilo dolgčas, saj so se pri ogledih pridružili svojim sošolcem iz Srbije, ki so 
te tri dneve bivali v Nazarjah in Mozirju. Poleg tega so jim družbo delale tudi naše učenke, 
Sara Podlesnik, Sara Rosc in Špela Rak.  Zvečer pa so preizkusili še plezalno steno v Lučah.  
 
V soboto so si ogledali Logarsko dolino, popoldne pa smo jim na pikniku na Logu družbo 
delali učenci iz Krnice. Kar prehitro smo se morali posloviti, saj jih je zvečer čakal še 
koncert godbe v Mozirju. 
Učenci iz Srbije so bili zelo komunikativni in prijetni. Druženje z njimi je bilo zabavno, saj 
smo po začetni zadregi kar kmalu prebrodili jezikovne ovire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri pouku slovenščine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Z našimi dekleti v Mozirskem gaju 
 
 
Eva Zamernik 
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V tej izdaji šolskega časopisa postavljamo v ospredje ljubezen. Navdih za 
razmišljanje o različnih  vidikih ljubezni je bil letošnji šolski 
parlament z razpisano temo LJUBEZEN IN SPOLNOST.  

Ugotavljale smo razliko med zaljubljenostjo in ljubeznijo, 
spoznavale pomen prijateljstva, razmišljale o problemih in 
težavah v ljubezni in spoznavale vpliv vrstnikov, družine, 
medijev na ljubezen in spolnost mladostnikov.  

 
LJUBEZEN SE ZAČNE V DRUŽINI 
 
Se kdaj sprašujete, kakšno vlogo ima družina pri razvoju posameznika? 
 
Otroci se v družini prvič srečajo z ljubeznijo. Tu spoznavajo odnos staršev med seboj in 
odnos njih samih s starši. Starševska ljubezen in ljubezen med staršema ima velik vpliv na 
osebnost otroka in na njegovo razumevanje ljubezni. Pomanjkanje ljubezni v družini vodi v 
pomanjkanje samozavesti in slabšo samopodobo otroka. Otrok, ki ni odraščal v ljubezni, 
hitreje podleže raznim zasvojenostim in zaide v slabo družbo.  
Enostavno povedano je družina osnovna enota človeške družbe. Družino tradicionalno 
sestavljata zakonska partnerja in eden ali več otrok. V današnjem času pa se vse bolj 
uveljavljajo tudi družine, ki temeljijo na izvenzakonski skupnosti, enostarševske in rejniške 
družine. 
Ne glede na to, za kakšne vrste družino gre, mora nuditi otroku ljubezen, zaupanje in ga 
podpirati.  
A v obdobju odraščanja se mladi pogosto ob težavah ne zaupamo staršem, ampak 
prijateljem. Vzroki za to so različni – pogosto nam je nerodno spregovoriti o tabu temah, 
pa čeprav bi radi, starši se takim pogovor radi izmaknejo …  
 
Adrijana Supin 
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KAJ JE PRAVA LJUBEZEN?  
 
Seveda nas je zanimalo, kaj učenci predmetne 
stopnje razumejo pod pojmom LJUBEZEN. 
Mimogrede smo dobili kar nekaj zanimivih 
razmišljanj. 
 
 
Kaj je ljubezen?   
             

♥ Ljubezen je najlepša stvar na svetu. Če ne bi bilo ljubezni, bi po  svetu zavladale 
vojne in strah ter sovraštvo med ljudmi. Zame je ljubezen nekaj velikega - kot sonce 
na nebu. Ljubezen ti pogreje srce, kadar je kaj narobe. Ni človeka na svetu, ki ne bi 
ljubil. 

♥ Ljubezen je, ko se imata dva rada. 
♥ Ljubezen je nekaj najlepšega na svetu. Ko se zaljubiš, se ti vse zdi SUPER in kar ne 

moreš zlesti z oblakov. Ko zagledaš določeno osebo, ti po trebuhu letajo metuljčki. 
♥ Ljubezen je nekaj lepega, kar te osrečuje. 
♥ Ljubezen je bolezen, 

ljubezen je strast 
ljubezen je lepa 
za vse nas. 

♥ Ljubezen je trpljenje. 
♥ Ljubezen je nekaj najlepšega, kar lahko doživiš v najstniških letih. Če ne bi bilo 

ljubezni, bi se vsi sovražili. Ljubezen je potrebna na svetu.  
♥ Ljubezen je kot vino, starejše je - boljše je. 
♥ Ljubezen je pojav, ki ti v šoli pokvari ocene. Še sreča, da so tu počitnice, da bo več 

časa zanjo. 
♥ Ljubezen te lahko prizadene ali pa te osreči. Ljubezen je nekaj večnega, lepega, 

nasmejanega, čustvenega, nekaj, kar te pravzame. Lepo je biti zaljubljen, zlasti če 
tvoja simpatija hodi na isto šolo kot ti. 

♥ Zaljubljena sta lahko tudi človeka istega spola. 
♥ Ljubezen je čustvo, ki ga vsaka oseba čuti vsaj enkrat v življenju. Včasih je lepa, 

drugič pa na žalost ne. A takrat, ko nas v ljubezni srečuje žalost, imamo ob sebi 
prijatelje, ki nas vsak dan razveseljujejo z dobrimi stvarmi. 

♥ Ljubezen je bolezen. 
♥ Veliko ljudi je zelo veselih, ko so zaljubljeni, nekatere pa potre in so zaradi nje 

nesrečni. 
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li 
pomanjkljivosti.  

(www.solazazivljenje.si)

 

 
♥ Ljubezen je nekaj lepega, česar se ne da razložiti. Lahko pa je tudi boleča, če nas 

oseba, ki jo na moč ljubimo, nikoli ne pogleda in je za nas nedosegljiva. 
♥ Ljubezen je kot oblak za dva. Vendar se oblak velikokrat pretrga. 
♥ Ljubezen je čudovita dogodivščina v življenju, ki jo vsak človek doživi na različne 

načine.  
♥ Ljubezen je čustvo, ki ga partner podaja partnerici ali obratno. Je nekaj lepega, če 

je ljubezen prava. 
♥ Ljubezen je  čustvo, ki se razvije med dvema, ki se ljubita. 
♥ Ljubezen je čut, spoštovanje med dvema osebama, ki se ljubita. 

 

Po anketi sodeč, vsi učenci ne razlikujejo med ljubeznijo in zaljubljenostjo. Ljubezen in 
zaljubljenost sta dve čustvi, med katerima obstaja bistvena razlika. 

 

Prava ljubezen drugega sprejema takega, 
kot je, in ga ljubi zaradi njega samega. 
Obrnjena je k ljubljeni osebi in ne le k sebi. 
Išče tudi srečo drugega, ne le svojo. 
Temelj odnosa je oseba sama, ne glede na 
njene očitne dobre lastnosti a

KO SI ZALJUBLJEN … 
 
Ko si zaljubljen,  so tvoja kolena mehka, 
metuljčki ti plešejo v trebuhu, roke se ti 
tresejo in v njih čutiš mravljince, pozabiš na cel 
svet in zatopljen si samo v misli, v katerih 
nastopa tvoja všečna oseba. Ko ga/jo zagledaš, 
ti lica pordečijo in tvoja usta se spremenijo v 
velik nasmeh, ki seže do ušes.  
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Malce sem pobrskala po internetu (www.tosemjaz.net) in hitro našla zanimivo razlago o 
tem, kaj je zaljubljenost. Zaljubljeni ne dojema drugega takšnega, kot je, temveč 
takšnega, kot si želi. Zaljubljeni pravzaprav ne ljubi osebe, ampak svojo podobo o njej. 
Človek se ne ukvarja s to drugo osebo, temveč s svojimi sanjarjenji o njej in živi v oblakih. 
Zaljubljenost traja toliko časa, dokler se ta predstava ujema z osebo. Potem se pokažejo 
resnične lastnosti te osebe, ki pogosto začnejo odstopati od zaželenih pričakovanj. Človek 
je razočaran in se odljubi.  

Učence predmetne stopnje sem povprašala, če so kaj zaljubljeni. Rezultati so že sami po 
sebi dovolj zgovorni in ne potrebujejo nobenega komentarja! 

                                   DA! 49%          NE! 22% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       IMAM SIMPATIJO! 29% 

Ali si 
zaljubljen? 

 
Kaja Kosmač, Doroteja Slapnik in Tina Pahovnik 
 
LJUBEZEN IN SPOLNOST 
 
Spolni odnos je telesna povezava dveh ljudi nasprotnega oz. istega spola. Pogosto spolni 
odnos poimenujemo tudi z besedo seks, ki izvira iz angleške besede sex.  

Spolnost je odgovorno dejanje. A mladi pogosto vstopajo v spolni odnos zaradi 
radovednosti in postavljanja pred vrstniki in ne zaradi ljubezni. Spolni odnosi so 
priporočeni šele takrat, ko smo telesno in duševno zreli. Pri 14-ih, 15-ih letih najbrž še 
nismo. Fantje na zmenkih pričakujejo telesne dotike, dekleta pa pogosto le pogovor, 
nežnost. Če dekletu ali fantu ni do prehitrih intimnih stikov, je prav, da si to povesta in 
upoštevata zadržanost. Pogovor je seveda zelo pomemben. Kajti spolni odnosi so lahko tudi 
nevarni, če se ne zaščitimo. Najstniki, katerih telo šele dozoreva, so bolj izpostavljeni 
spolno prenosljivim okužbam, kot so HIV, hepatitis, klamidija, genitalni herpes …  
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Telesna odpornost pri mladih še ni dovolj razvita, zato so posledice okužb dolgotrajnejše in 
potegnejo za seboj še druge težave. Lahko pride do okvar notranjih organov, rodil ali 
neplodnosti. Seveda pa tudi do nezaželene nosečnosti.  

Mladost je tudi obdobje iskanja lastne identitete in ustvarjanja varnega lastnega okolja. 
Raziskave kažejo, da imajo tisti, ki prej začnejo s spolnostjo, slabšo samopodobo ter so 
kasneje v življenju pogosteje žrtve psihičnega in fizičnega nasilja.      

Mladi dobivamo sicer precej informacij o spolnosti 
(prednjači internet), a si želimo še več primernih vsebin na 
to temo. Ugotavljamo, da televizija ne ponuja dovolj 
izobraževalnih oddaj, ki bi mlade poučevale o medosebnih 
odnosih in zdravi spolnosti. 
Da bi bili mladi še bolj ozaveščeni o spolnosti in posledicah 
neodgovorne spolnosti, bi bilo dobro organizirati čim več 
predavanj na to temo, okroglih miz, različnih delavnic. 

 
Ema Moličnik 
 
 
A V LJUBEZNI NASTOPIJO TUDI TEŽAVE 
 
Še tako lep ljubezenski odnos pa lahko poruši ljubosumje, nezvestoba, nasilje … 
Dejstvo je, da ljubezni ne moremo niti kupiti niti izsiliti. 
 
 
1. LJUBOSUMJE 

V ljubezni je potrebno zaupanje v samega sebe in hkrati v partnerja. Ker nas partner 
spoštuje, bo spoštoval tudi naše želje. A človek, ki ljubi, občuti tudi strah, da bi mu bo 
ljubljena oseba nehala vračati ljubezen.  Nekaj ljubosumja je za zvezo zdravo, a pri tem ne 
smemo pretiravati. Ljubosumje izvira iz resničnih in izmišljenih strahov. Morda nas je 
strah, da bi nas ljubljeni partner zapustil ali zanemaril zaradi druge osebe. Nastane tudi 
zaradi strahov v preteklosti. Ob besedi ljubosumje pomislimo na boleče čustvo, ki je lahko 
tudi smrtno nevarno, saj nas pelje v norosti. Pravijo, da je ljubosumje tretji najpogostejši 
razlog za umor. Oseba ponavadi fantazira in sama dodaja izmišljene dogodke.  

              Kaja Kosmač 
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2. VARANJE 

Kaj sploh je varanje? Varanje pomeni, da smo 
prekršili pravila, ki se postavijo, ko se dva 
povežeta oziroma postaneta par.  Do varanja 
pride, ko se ena izmed oseb v partnerski zvezi 
počuti ujetega. Zaželi si svobode in se odloči za 
skok čez plot. Prevarani seveda sprva ne more 
verjeti govoricam ali priznanju partnerja. Občuti 
grozno bolečino. 

Varanje ni samo fizično. Manj nevarno varanje je 
osvajanje in varanje v mislih, ko eden izmed partnerjev sanjari o drugi osebi. A tudi takšno 
početje zahteva odkrit pogovor med partnerjema. Če nas je strah, da bi bili prevarani, 
partnerja sami spodbujamo k varanju z besedami in omejitvami. Zato moramo najprej o 
odnosu razčistiti pri sebi in se nato s partnerjem temeljito pogovoriti.                                                    
                                                                                                                          Kaja Plesnik 
3. NASILJE V LJUBEZNI 
 
Spolno nasilje lahko povzroči trajne psihične posledice. Vsak, ki je takemu nasilju 
izpostavljen, bi se moral zavedati, da takoj pokliče na pomoč strokovnjake, TOM telefon, 
SOS … 
 
LJUBEZEN NA DALJAVO 
 

 
Čeprav večina ljudi  meni,  da ljubezen 
na daljavo ni mogoča, številni primeri 
potrjujejo, da ta trditev ni resnična. 
Je pa seveda odvisna od tega,  kako 
močna je ljubezen in kakšna je 
razdalja. 
Če je ljubezen prava, ne bo poznala 
ovir, čeprav je ljubljena oseba 
oddaljena  par sto kilometrov. Če pa 
je to le trenutna muha, pa je bolje, da 
razmerje raje končate, ker se ni lepo 
igrati s čustvi drugih.  
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Večina ljubezni na daljavo se zgodi na počitnicah. Poleti odideš na morje, poln/a energije, 
in na plaži zagledaš najbolj lepo bitje pod soncem. Zdi se ti, da živiš v oblakih, da je vse 
super in sploh se ne zmeniš za to,  da ti starši težijo. Cele dneve preživiš na plaži, pa 
čeprav te že vse peče od sonca. Vse mora biti popolno. Če imaš srečo, te tvoja simpatija 
opazi in … ljubezen je v zraku. Vse je super, dokler ni treba oditi domov. Ko mora eden 
oditi domov, se ti zdi, da bo kar konec sveta, tako zelo ti je hudo. Zdi se ti, da te 
prečudovite osebe ne boš videl nikoli več. Vendar taka žalost ni nujna.  Če je ljubezen 
prava, se bo obdržala. Seveda je zdaj lažje obdržati stike, ker obstajajo msn, mobiteli, e-
pošta in netlog. 
 
Sara Kladnik 
 
BOJIM SE POKAZATI SVOJA ČUSTVA 
 
Na poti odraščanja se mladi srečujemo z mnogimi 
težavami. Želimo si biti sprejeti od sovrstnikov in 
želimo ugajati. A to ni tako preprosto. 
 

 
 
KAKO NAJ PREMAGAM SRAMEŽLJIVOST? 
 
Sramežljivost je strah pred prizadetostjo, strah, da bi se osmešili pred drugimi. Mnogim 
preprečuje, da bi poskusili kaj novega.  
 
Imaš probleme s sramežljivostjo? In se jih nikakor ne moreš znebiti? Brez skrbi! Te 
težave lahko premagaš. Le spodnjih nasvetov se drži, pa bo! 
 
1. BODI TO, KAR SI! 
Nikakor ne kopiraj nekoga drugega, ki je po tvojem mnenju zelo cool. Na takšen način se 
lahko samo osmešiš. Vsak človek na fantu ali dekletu odkrije nekaj novega, kar je lepo in 
vredno ljubezni. Tudi ti imaš takšne posebne lastnosti. Prav gotovo obstajajo ljudje, ki so 
jim všeč prav tvoje lastnosti. Zato ostani takšen/a, kot si! 
 
2. POKAŽI SVOJO MOČ! 
Verjetno ti gre na živce tvoja sramežljivost. Gotovo pa se zavedaš kakšne svoje lastnosti, 
ki ti je všeč. Razmišljaj o pozitivnih stvareh in o tistih, ki bi jih želel/a spremeniti. Poskusi 
biti boljši/a v tistem, kar ti ne leži in to pokaži tudi drugim. 
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3. POVEJ, KAJ TE MOTI! 
Ne dovoli, da se nekateri predrzno obnašajo do tebe, te ogovarjajo in smešijo. Povej jim, 
kaj te moti. S tem se boš rešil/a negativne energije in si zagotovil/a spoštovanje. Boš 
videl/a, kako dober občutek je, ko lahko zaupaš vase. 
 
4. POČASNO OSVAJANJE! 
Če želiš pritegniti pozornost simpatije, ni nujno, da ji rečeš nekaj mega dobrega. Za 
začetek je dovolj le nasmeh. Z večkratnimi poskusi bo vse enostavneje in sčasoma bo 
spogledovanje postalo zabavno. Če ti simpatija vrne nasmeh, pomeni, da si ji všeč tudi ti. 
 
5. POVEJ, KAJ ČUTIŠ! 
Ali čutiš, ko začneš zardevati in bi se raje ugreznil/a v tla, kot da bi se še naprej 
spogledoval/a. Potem to tudi povej! Tako boš preprosto nadaljeval/a z osvajanjem, ne pa 
samo stal/a brez besed. 
 
6. NA SITUACIJO GLEJ POZITIVNO! 
Sramežljivost ima tudi dobre plati, saj se mnogim zdi celo zelo simpatična. Vsekakor ne 
spadaš med tiste, ki v nekaj silijo, pa jim je kasneje žal. Tvoja prednost je v tem, da nisi v 
centru dogajanja, tako da lahko dobro oceniš situacijo in potem reagiraš.  
 
Doroteja Slapnik 
 
 
KAKO OSVOJITI FANTA/PUNCO? 
 
Za vse, ki še ne veste, ali ste mu/ji všeč, pa sem 
pripravila nekaj znakov ljubezni. 
 
1. NASMEH 
Nasmehni se. Smeh je zelo nalezljiv. To te bo naredilo veliko 
bolj pogumnega in samozavestnega. Nasmeh bo osvetlil tvoj 
obraz in bo usmerjal ljudi k tebi. 
 
2. KOMPLIMENT 
Najboljši komplimenti so elementi prepričanja. Fant/punca 
bo ob tvojem komplimentu res prepričan, da si opazil/a 
njega. Ampak ne pozabi, tvoj kompliment mora biti pošten, iskren in pristen. Ko pa prejmeš 
kompliment, je najboljši odziv le HVALA. 
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3. OČESNI STIK 
Fanta/punco glej v oči le dve ali tri sekunde. Poglej ga/jo nežno in ne strmi vanj/o. 
 
4. POSLUŠAJ 
Poslušanje je res umetnost. Ne govori preveč in pusti fanta/punco do besede. Naj on/ona 
govori. 
 
5. NAREDI PRVO POTEZO 
Ogovori jo/ga. 
 
6. BODI VODILNI  
Igraj vlogo voditelja.  
 
7. NIKOLI NE PRIDI PRAZNIH ROK 
Nikoli ne bodi praznih rok. Imej s sabo kaj takega, kar bo pritegnilo pozornost 
fanta/punce. 
 
8. BODI VESEL/A! 
Bodi igriv/a in spontan/a. Nikoli ne pokaži svoje ranljivosti. 
 
9, ZAČNI POGOVOR 
Nikoli ne bodi tiho, raje začni pogovor. Govori o malenkostih, povprašaj jo/ga po počutju in 
po skupnih znancih. 
 
10. NIKOLI NE OBUPAJ! 
Ne boj se tvegati. Bodi pozitiven/a in zmeraj navdušen/a. 
 
 
 
Ne spreglej teh desetih nasvetov! Če se jih boš držal/a, te bo tvoja simpatija prav gotovo 
opazila.    
 
Doroteja Slapnik 
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RAD/A IMAM SVOJE PRIJATELJE 
 
 
Najpomembnejša stvar, ki jo morem storiti za svojega prijatelja, je, da sem mu 
preprosto prijatelj. Nimam bogastva, ki bi mu ga podaril. Če ve, da sem srečen, ker 
ga ljubim, ne bo pričakoval drugega. Mar ni prijateljstvo zaradi tega božansko?  
(Henry David Thoreau) 
 

Prijatelj je nekdo:  
- na katerega se lahko zanesem,  
- ki me nasmeji,  
- ki me pokliče ”kar tako”,  
- ki ima zame pripravljeno ”ramo”, če se moram razjokati,  
- ob katerem sem lahko tudi tiho,  
- ki me sprejema takšnega, kot sem,  
- s katerim sem lahko sproščen/a,  
- s katerim, se lahko pogovarjam ... včasih ure in ure, včasih pa je dovolj samo nekaj 
besed,  

- od kogar pričakujem odkrito kritiko,  
- kateremu lahko zaupam VSE,  
- ki ti stoji ob strani tudi v težkih trenutkih 
- ki mu lahko zaupaš vse skrivnosti, saj veš, da jih ne bo izdal. 
 
 

Prijateljstvo pa je potrebno negovati. Če postane samo po sebi umevno, se lahko 
zgodi, da počasi izgine.  
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Še tako trdno prijateljstvo lahko uničijo napake, kot so: 
- izposojaš si stvari in jih pozabiš vrniti, 
- izklepetaš zaupne skrivnosti, čeprav si obljubil/a, da jih boš obdržal/a zase, 
- izposojaš si denar, pa ga ne vračaš;  
- pozabljaš, da si se dogovoril/a za srečanje, če pa že 
prideš, nisi točen/a, 

- ne držiš obljub, 
- prijatelja/ico osmešiš pred okolico, 
- laži v sili se ti zdijo rešitev iz težav, 
- navadno se ti ne ljubi zagovarjati prijatelje pred napadi, 
- na zabavah se bolj kot za prijatelje, zanimaš za tujce, 
- če te prijatelj/ica prosi za pomoč, takoj najdeš dober 
izgovor, 

- ljubosumen/a si na vsakogar, s katerim se pogovarja 
tvoj/a prijatelj/ica. 
 

 
Kaj pa prijateljstvo med dekletom in fantom?  Prijateljstvo med fantom in dekletom 
je možno. Vendar je možno tudi to, da se iz prijateljstva razvije ljubezen. 
 
Eva Zamernik 
 
 

INTERVJU Z DUHOVNIKOM VIKIJEM KOŠCEM 
 
Naš duhovnik, Viki Košec, se z nami zelo rad pogovarja o ljubezni. Zato ni bila težka 
izbira, koga povabiti na razgovor o tej temi.  
 
 
Kaj vam kot duhovniku pomeni ljubezen? 
Da izpolnjujem Jezusovo zapoved, da se ljubimo med seboj, kot nas je on ljubil, da s to 
ljubeznijo pomagamo drug drugem. Vztrajam v dobrem in sem potrpežljiv do tistih, ki jim 
včasih ne bi rad izkazal ljubezni. 
 
Ali vam celibat predstavlja težavo? 
Celibat mi ne predstavlja večjih težav, čeprav včasih zahrepenim, da bi imel ženo in 
otroke. 
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Ali ste kot otrok razmišljali, da bi postali očka, ko odrastete? 
To je bila moja največja želja, da bi imel ženo in otroke. To je bila prva moja prošnja pri 
Bogu. Včasih sem sanjaril, da bi imel 4 ali 5 otrok, vendar me je sredi teh prošenj doletelo 
spoznanje, da me Bog vabi v duhovniško poslanstvo. Zato sem premišljeval, ali bi se poročil 
ali postal duhovnik, vendar je bil klic po duhovništvu močnejši. 
 
Kaj bi povedali na temo >>življenje na koruzi<<? 
Na koruzi z verskega stališča ni dobro živeti, ker živi človek s takšnim načinom življenja 
brez posvečujoče milosti, ki mu jo v zakramentu svetega zakona podarja Bog. Če kdo živi 
na način zakona in se zavestno odpove zakramentu svetega zakona, živi v grehu. 
 
Kaj menite o istospolnosti? 
Če ima kdo istospolna nagnjenja, menim, da je to zelo težak križ življenja in lahko s tem 
križem doseže zelo visoko stopnjo svetosti. Večje je trpljenje, večja je možnost svetosti. 
Iz svetopisemskega stališča je to moralno sporno in grešno, če ne živi vzdržno. Ker takšni 
odnosi ne morejo obroditi sadov (spočeti novo življenje). 
 
Kaj priporočate nam mladim v zvezi z ljubeznijo? 
Da se ljubite med seboj, kot nas ljubi Jezus. Zato priporočam, da v roke vzamete sveto 
pismo (evangelij) in tam v branju premišljujete o Jezusovi ljubezni, ki jo je imel do svojega 
nebeškega očeta in do nas ljudi. 
      
Sara Kladnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viki Košec 
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Če hočemo nekomu pokazati, da ga imamo radi, to najiskreneje storimo s svojimi dejanji. 
Svojo ljubljeno osebo pa lahko presenetimo tudi tako, da ji podarimo lectovo srce, prstan, 
rdečo vrtnico… 
 

Le kdo ne bi želel prejeti 
ljubezenskega pisma? 

Na poroki si mož in ž
v znak ljubezni podari
zlata prstana. 

ena 
ta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisti, ki ste bolj sladkosnedni, 
pa lahko v znak ljubezni 
podarite tudi lectovo srce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od nekdaj velja rdeča vrtnica za 
rožo ljubezni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tina Pahovnik 
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VEČNE MELODIJE 
 
Za vas sem izbrala nekaj ljubezenskih pesmi, ki jih poznajo povsod po svetu in jih 
prepevajo stari in mladi. 
 
MY HEART WILL GO ON  
 
Every night in my dreams  
I see you. I feel you.  
That is how I know you go on.  
 
Far across the distance  
And spaces between us  
You have come to show you go on.  
 
Near, far, wherever you are  
I believe that the heart does go on  
Once more you open the door  
And you're here in my heart  
And my heart will go on and on  
 
Love can touch us one time  
And last for a lifetime  
And never go till we're one  
 

Love was when I loved you  
One true time I hold to  
In my life we'll always go on  
 
Near, far, wherever you are  
I believe that the heart does go on  
Once more you open the door  
And you're here in my heart  
And my heart will go on and on  
 
There is some love that will not  
go away  
 
You're here, there's nothing I fear,  
And I know that my heart will go on  
We'll stay forever this way  
You are safe in my heart  
And my heart will go on and on. 

 
I WILL ALWAYS LOVE YOU 
 
If I should stay,  
I would only be in your way.  
So I'll go, but I know  
I'll think of you ev'ry step of the way.  
 
And I will always love you.  
I will always love you.  
You, my darling you. Hmm.  
 
Bittersweet memories  
that is all I'm taking with me.  
So, goodbye. Please, don't cry.  
We both know I'm not what you, you need.  
 
And I will always love you.  
I will always love you.  

 
I hope life treats you kind  
And I hope you have all you've dreamed of.  
And I wish to you, joy and happiness.  
But above all this, I wish you love.  
 
And I will always love you.  
I will always love you.  
I will always love you.  
I will always love you.  
I will always love you.  
I, I will always love you.  
 
You, darling, I love you.  
Ooh, I'll always, I'll always love you. 
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ONLY YOU 
Looking from a window above it's like a story of 
love 
Can you hear me 
Came back only yesterday I'm moving further 
away 
Want you near me 
 
All I needed was the love you gave 
All I needed for another day 
And all I ever knew 
Only you 
 
Sometimes when I think of her name when it's 
only a game 
And I need you 
Listen to the words that you say it's getting 
harder to stay 
When I see you 

 
All I needed was the love you gave 
All I needed for another day 
And all I ever knew 
Only you 
 
This is going to take a long time and I wonder 
what's mine 
Can't take no more 
Wonder if you'll understand it's just the touch of 
your hand 
Behind a closed door 
 
All I needed was the love you gave 
All I needed for another day 
And all I ever knew 
Only you 

 
HOLD ME NOW 
Don't... don't close your heart to how you feel  
Dream, and don't be afraid the dream's not real  
Close your eyes, pretend it's just the two of us 
again  
Make believe this moment's here to stay  
Touch... touch me the way you used to do  
I know tonight could be all I'll have with you  
From now on, you'll be with someone else instead 
of me  
So tonight, let's fill this memory  
For the last time -  
 
Hold me now  
Don't cry, don't say a word  
Just hold me now  
And I will know -  
Though we're apart, we'll always be together  
Forever in love  
What do you say when words are not enough?  
 
Time... time will be kind once we're apart  
And your tears... tears will have no place in your 
heart  
I wish I... I could say how much I'll miss you when 
you're gone  

How my love for you will go on and on and  
 
Hold me now  
Don't cry, don't say a word  
Just hold me now  
And try to understand that  
I hope at last you've found  
What you've been searchin' for  
And though I won't be there anymore  
I will always love you  
 
(Hold me now)  
(Don't cry,) don't say a word  
Just hold me now  
And I will know -  
Though we're apart, we'll always be together  
Forever in love  
What do you say when words are not enough?  
 
What can I say  
When my words are not enough 
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Namesto zaključka še nekaj lepih misli o ljubezni. 
 
Ljubezen je kot rosa; pade tako na vrtnico kakor na koprivo. 
Ljubezen je kot solza; rodi se v očeh, pade pa v srce.  
Ljubezen je kot morje; nevarno, če ne znaš plavati.  
Ljubezen je kot zahajajoče sonce; ko je najlepše, zaide. 
Ljubezen se rodi iz zaupanja, živi od upanja, umre od usmiljenja. 
Oči iščejo, kar je srcu všeč. 
Ljubezen brez poljubov je kot kruh brez soli. 
V ljubezni oprostiš, a ne pozabiš. 
Z ljubeznijo mine čas, s časom ljubezen. 
Človek brez ljubezni jemlje, poln ljubezni daje. 
Stara ljubezen se spet ponovi; na starem ognjišču se najraje greje. 
Kjer je ljubezen, nič slabega ne škodi, kjer je ni, nič dobrega ne koristi. 
Ljubezen bedaka spametuje, modreca pa poneumi. 
Ljubezen odrine pamet.  
Ljubezen razume ljubezen.  
Ljubezen rodi ljubezen.  
Ljubezen se hrani z ljubeznijo.  
Ljubezen vse premaga. 
Ljubezen zadušena, še ni pogašena. 
Ljubezen ni nič drugega odkritje nas samih v drugih in radost nad tem spoznanjem. 
 
 
Doroteja Slapnik 
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Novinarke smo vas nekako pred dvema mesecema povabile, da s svojimi prispevki na 
temo LJUBEZEN sodelujte pri literarno-likovnem natečaju. Preberite in si oglejte, 
kaj je nastalo! 
 
Konec je prijatelji, konec je tega, kar je med nami nastalo v teh devetih letih. Nekateri 
komaj čakajo, da odidejo, a jim bo žal. Nekateri komaj čakajo, da se znebijo sošolcev, ki so 
jim težili, a jih bodo pogrešali. Jaz bom pogrešala vse. 
Vem, da se sliši izmišljeno in neumno, a je res. Vse bom pogrešala, vsakega na drugačen 
način, vsakega zaradi nečesa, kar je naredil. Spominjala se bom lepih in slabih trenutkov 
našega razreda, trenutkov, ko smo bili pohvaljeni in kregani, trenutkov, ko smo se sovražili 
in se imeli radi. Ja, pogrešala bom to. Pogrešala bom ljudi, ki jim lahko poveš vse. Pogrešala 
bom osebo, ki jo imam resnično rada in zdaj greva narazen. Pogrešala bom prepisovanje, 
smejanje, govorjenje, opravljanje in zaljubljanje. Pogrešala bom, mogoče malo manj tiste, 
ki so imeli in še vedno imajo nekaj proti meni. Postali so del mojega vsakdanjika. Pogrešala 
bom svoj vsakdanjik. Žal se nazaj ne da. Časa se ne da ustaviti, čeprav bi mogoče še kdo 
poleg mene za vedno ostal tu, v tem razredu, med temi ljudmi. Zdaj se ne da nazaj, zdaj 
gremo vsi naprej. Vsak v novo šolo, v nov kraj, med nove ljudi. Nekateri si to želijo, drugi 
ne. Jaz bi rada ostala tu. Za vedno. 

Ana Marolt 

KASTOR IN POLUKS 

Nešteto zvezdic na nebu  
hoče vzleteti,  

a se vžgejo kot midva,  
le vsakih nekaj sto let.  

 
Dokler srce se ne ustavi,  

do takrat je čas,  
da ti s svetlečim utrinkom  
narišem nasmeh na obraz.  

 
Hočem za tabo  

vsak dan dol z neba,  
ko le ti bi hotel  

z mano, vsaj enkrat, na konec sveta.  
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Ti sam žariš  

kot drugih zvezdic sto,  
pa vendar tvoje misli  
se v temo izgubljajo.  

 
Vzemi me s sabo  

pod zvezdno nebo,  
tam so najine sanje,  
vse, kar je in kar bo.  

 
Kot Kastor in Poluks  

sva jaz in ti,  
naju čas ne ustavi,  

pred nama beži.  
 

Mogoče pa enkrat,  
mogoče pa kdaj,  

tvojo zvezdo na nebu  
odpeljem v raj… 

Adrijana Supin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Timotej Rosc 
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Prvi maj 
Bil je zadnji april, zelo pozno zvečer. S prijateljicami smo šle na kres. Pojma nisem imela, 
kaj pravzaprav počnem tam. Bilo je vedno več ljudi in vedno pogosteje sem strmela v svojo 
torbo. Res mi ni bilo do pijače, ampak kaj čem, nekaj malega sem spila. Res samo malo.  
Trenutek, ko sva se prvič pogovarjala, je bil zame res nekaj posebnega. Ko sva šla skupaj 
naokrog, je bila ura že nekaj čez polnoč. In ko sem se zagledala v tvoje globoke oči, sem 
ljubila vse, kar ljubiš ti, videla, kar vidiš ti. Prvič sem spoznala, kaj je prava ljubezen. 
Želela sem si tvojih ustnic na mojih, tvoje dotike in tvojo ljubezen. Vse to sem dobila. 
Povedala sem ti, da moje srce bije samo še zate. Nasmehnil si se. Šla sva nekam stran, da 
sva se lahko pogovarjala. Po dolgem klepetu sva se razšla. Dala sem ti telefonsko in ti meni. 
Ti domov, jaz domov. Pisal si mi in jaz tebi.  
To je bil res najlepši in nikoli pozabljen dan v mojem življenju. 
 
                                                                                                                        Gabi Robnik 

 
 
Ležim v travi … 
Poslušam avtomobile, ki se vozijo mimo naše hiše … 
Gledam, kako vse cveti in zori … 
Maj je … 
Ljubezen … 
Vse okoli mene me spominja nanj … 
Vonj cvetočih češenj v zraku … 
Vse … 
Še mačka leno poležava zraven mene … 
Nič se mi ne da … 
Vsak slehern  trenutek me spominja nanj … 
Ta ljubezen v zraku me ubija … 
Vsakdo, ki ga poznam, je trenutno neizmerno srečen… 
Uživa s svojo simpatijo … 
Opazujeta naravo …. 
Si govorita sladke besede … 
Se objemata … 
In poljubljata … 
Samo z mano ni tako … 
Spet ga pogrešam … 
Čeprav ne bi smela … 
To me ubija … 
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Misel na njegov nasmeh … 
Na vse stvari, ki jih dela … 
So v mojih očeh popolne … 
Spet bom slišala ene in iste besede … 
»Živiš v pravljici!« … 
Morda pa res … 
Ali pa tudi ne … 
On je pravljica … 
Vse stvari naredi tako lepe … 
Vse, kar pogledam, me spominja nanj … 
Vse njegove sladke besede ... 
Njegova podoba v mojih mislih … 
Vsako noč se mi odvrtijo v mislih najini skupni trenutki … 
Vsako noč ga sanjam … 
Čakam, da bo nekega dne spoznal, da sva si usojena ... 
Upam, da bo ... 
Sama ga bom čakala … 
V upanju, da sva si resnično usojena ... 
In spet sanjam ... 
Njega … 
Cel dan že ležim v travi … 
Opazujem zvezde … 
Pogrešam njegovo bližino … 
Po licu mi zdrsne solza ... 
Pa ne solza žalosti … 
Solza sreče ... 
Solza tistih lepih dni … 
Za vse lepe trenutke … 
Majhne in zanj nepomembne … 
A zame najboljše dneve v mojem življenju … 
Spet nekje v žepu najdem njegovo sliko ... 
Že milijonkrat zmečkano ... 
A še vedno jo zmeraj znova in znova gledam … 
Njegova podoba ... 
Ne morem brez njega ... 
Čeprav vem, da v tem trenutku nisem edina punca, ki misli nanj ... 
Vem, da sem edina, ki ga neizmerno ljubi… 
Nikoli ni razumel tega ... 
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Morda je, pa tega ni hotel slišati ... 
Morda sem mu bila samo igra … 
Samo ena izmed mnogih ... 
Verjamem, nisem bila zadnja ... 
In tudi ne bom … 
Čakala ga bom … 
Da pride nazaj ... 
In tudi če bom morala 
čakati celo življenje … 
Pomeni mi preveč … 
Pomeni mi vse ... 
Pomeni ljubezen ... 
In da dobim ljubezen, 
bom morala čakati njega 
... 
In ga tudi bom ... 
Čakala ga bom ... 
Zmeraj ... 
In več kot to ... 
Čakala ga bom ZA 
VEDNO! 
 
   
 
Doroteja Slapnik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Lidija Škrubej 
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Zbudila se je v še eno pusto jutro. Sijalo je sonce in ljudje so že hiteli po ulicah. Da, to je 
bil zanjo pust dan. Sovražila je vse svetlo in pozitivno na svetu. Bila je zaprta vase. Ni 
hodila drugam kakor v šolo. Doma je imela že 14 let krizo, dejansko je živela v peklu že od 
rojstva. Fotr je pil, pretepal je mamo in njeno starejšo sestro Simmy. Včasih se je znesel 
tudi nad Grace. Mama se je zaradi fotra ves čas zadevala, zato sta se s Simmy preživljali 
sami.  
To jutro je bilo doma vse tiho. Jasno, vsi so že odšli nekam. Fotr je odšel v gostilno, mama 
je odšla na socialno, Simmy pa je bila nekje zunaj s svojo klapo. Samo Grace je še bila doma. 
Šit, spet bom zamudila šolo, si je mislila in pograbila svoje stvari. Nase je navlekla svoje 
črne cunje. Uživala je v črnini. Nikoli ni oblekla nič svetlega. Edina svetla stvar na njej so 
bili njeni rdeči lasje. Ko je stopila skozi vrata, jo je sonce zaslepilo. Ta bedni vrvež in 
nasmeh ljudi. Mar ne vidijo tega, kar vidi Grace? Da je življenje ena sama beda brez 
pomena? Niso hoteli videti te bede. Videla jo je samo Grace. Pred poukom je morala še za 
vogal šole. Tam jo je čakala Nik. Nik ji je prinesla robo. Fiksat se je začela dve leti nazaj. 
Takrat se je šele zavedla, da tega z mamo in fotrom ne bo nikoli konec. Plačala je Niku in 
odšla v učilnico zgodovine. Sploh ni vedela, ali je vzela zvezek. Itak je sedela v zadnji klopi 
in je že vnaprej vedela, da bo večino ure predremala. Učiteljica jim je razlagala o nekih 
bednih obdobjih pred vojno. Pet minut pred koncem je Grace začutila nekaj posebnega. 
Začutila je, da tisti dan ne bo takšen kot običajno. Vedela je, da se bo zgodilo nekaj novega. 
In res je bilo. V glavnem odmoru so jim predstavili novega učenca. Do tistega trenutka je 
fantje niso zanimali, ampak v tega novinca se je takoj zaljubila. Ni imel črnih las. Niti črnih 
cunj. Niti črnih oči. Nič na njim ni bilo črno. Vse je bilo tako svetlo. Imel je modre oči. In 
svetle lase. Ves čas je imel nasmeh na obrazu. Vse na njem je bilo tako prekleto pozitivno. 
Sledila je ura matematike. Tisto uro je izvedela njegovo ime. Zac. Učiteljica ga je posedla 
prav zraven nje. Matematika res ni bila njena vrlina. Za Zaca pa je bila to mala malica. Zac 
je opazil njene težave. »Če hočeš ti lahko pomagam pri matematiki. Tukaj imaš mojo 
številko,« ji je v naglici rekel. Ni vedela, ali je bilo resnično ali pa se ga je preveč zadela. 
Skrbno je čuvala listek z njegovo številko in cel dan razmišljala le o tem. Doma se je zaprla v 
sobo in poskušala zbrati pogum. Iz kuhinje je slišala kričanje in razbijanje krožnikov. To je 
bil del njenega vsakdana. Včasih si je zaželela, da fotra sploh ne bi imela. Da bi kar 
naenkrat nekam izginil. Mama in Grace bi odšli na odvajanje, Simmy pa bi lahko uspela kot 
manekenka. Ampak živela je s tem in ti temni trenutki so jo spremljali na vsakem koraku. 
Razmišljala je … Po eni uri je zbrala pogum in ga poklicala. Zmenila sta se naslednji dan po 
šoli. Tistega dne je hotela spremembo. Neko malo spremembo. Prvič v življenju je oblekla 
svetlo majico. Prvič v življenju je oddajala nekaj pozitivne energije. Tisto uro matematike je 
čutila nekaj posebnega v trebuhu. Ni si hotela priznati, da je zaljubljena. Hitro ga je 
pogledala in umaknila pogled. Zac je to opazil. Nežno jo je prijel za roko in ji dodal topel 
stisk. Prevzela jo je magija ljubezni. Spet ni verjela, da je vse to resnično. Da se to dogaja 
ravno njej. Po šoli ga je počakala v avli. Odšla sta k njemu domov. Pravo nasprotje njenega 
doma. Vse čisto, svetlo in polno energije. Popeljal jo je v kuhinjo. Na mizo je vrgla zvezke, 
Zac pa ji je rekel: »Samo na WC skočim, počuti se kot doma«. Res je bila zelo žejna, zato 
si je natočila kozarec vode. Nakar je za svojim vratom začutila topel dih. »Že od včeraj sem 
vedel, da te želim. Hočem te, Grace. Hočem, da si samo moja …,«  ji je tiho šepetal na uho.  
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Kar začutila je, kako ji gredo vse kocine pokonci. Kot bi se zadela z najboljšo robo. Na hitro 
je vrgla svoje rdeče lase nazaj in ga pri tem zadela naravnost v obraz. »Oprosti, nisem 
mislila … to me je tako.. mislim, presenečena sem…,« je hitela, nakar jo je poljubil. Dočakala 
je svoj prvi poljub v kuhinji njegovih staršev. Pogledala je skozi okno in videla neko dekle, ki 
ju je gledalo. Hitro sta se poslovila, saj Grace ni želela, da bi oče opazil, da je ni doma. 
Zunaj jo je čakalo tisto dekle. Gledalo jo je z globokimi rjavimi očmi. »Pazi se ga. Vsi 
nogometaši so isti. Ukrepaj, dokler še lahko!« ji je rekla. Grace ji ni nič odgovorila. Samo 
vrnila ji je hladen pogled. Krava ljubosumna, si je mislila in odhitela po cesti. Na pol poti se 
je ustavila. Ni hotela v tisti pekel. Hotela je nazaj k Zacu. Rabila je heroin. Tisti dan se še 
ni zadela. Pa je bilo to res potrebno? Da, zanjo je bilo. Živela je s tem belim sranjem. Pri 
Niku je spet dobila robo in odšla domov. Simmy je zbežala na sever s svojo klapo. Hotela je 
stran. Tudi Grace je razmišljala o tem. Spakirala je vse svoje stvari. Torbo s cunjami je 
vrgla čez okno, sama pa je odšla po stopnicah. Ta stara dva se nista zmenila, kam gre. 
Vseeno jima je bilo. Prav tako za Simmy. Odšla je k Zacu. Pozvonila je pri zadnjih vratih, 
saj je vedela,, da ji bo tam odprl Zac. Ampak vrata ji je odprla ravno tista punca, ki je tako 
gledala vanjo. To je bila Zacova sestra Jane. »Ah, spet ti. Ti nisem povedala zadosti o 
njem?!« ji je hladno rekla in jo spustila naprej. Kmalu je prihitel Zac. Jane je namenil grd 
pogled in z Grace sta odšla v njegovo sobo. Medtem ko je odpiral vrata, jo je vprašal: »Kaj 
je narobe? Kaj ti je natvezila?!« »Ah, nič takega… Sploh nič…,« se je opotekala Grace in 
sesedla na njegovo posteljo. Počasi se je dotaknil njene kože in ji s prsti šel skozi lase. Spet 
jo je poljubil. Ni čutila več črnine v sebi. Tisto noč je bila samo njegova. Vse se ji je zdelo 
tako popolno. Sredi noči se je prebudila. Zaca ni bilo več ob njej. Zagrabila jo je panika in 
pohitela je na balkon. V sobo je vstopila Jane in ji rekla: »Ni ga. Pri drugi je. Pri neki Nik 
…«  Grace se je samo sesedla na tla. V glavi so ji odzvanjale besede … Z neko Nik… Ni 
hotela verjeti. Začela je iskati svoje stvari. Jane jo je še enkrat opomnila: »Ne slepi se, to 
je naredil že vsaj desetim puncam!« »Ljubim ga, kaj te to tako moti?!« ji je zakričala in 
odšla ven. Preostanek noči je Grace preživela na klopci v parku. Zjutraj jo je na mobilcu 
čakalo sporočilo. Hej. Oprosti, ker ti moram to povedati, ampak nisem hotel resne zveze. 
Včerajšnja noč je bila res burna. Ampak hotel sem se samo zabavati ... Sorry, Grace ...!  
Vstala je s klopce. Čutila je neizmerno bolečino. Pa ne v glavi. Tokrat jo je bolelo pri srcu. 
Nikakor ni mogla sprejeti dejstva, da mu je tako slepo zaupala. Da bi se zanj odrekla vsej 
črnini svojega življenja. Pač je bil takšen kot vsi ostali. Jane je imela prav. Rabila je heroin. 
Ne samo nekaj. Rabila je velik odmerek. Prevelik odmerek, da bi lahko pozabila na vse. Iz 
torbe je potegnila iglo. Imela jo je že cel teden. Ni je motilo, kajti to je bil njen zadnji 
odmerek. Odšla je do mosta in tam se je zadela. Tisti heroin je bil dobra roba. Po petih 
minutah je bila zadeta. Prevelik odmerek. Zadnjič je pomislila na njegove modre oči. Na njen 
prvi poljub. Tako lepo jo je izkoristil. Ta bolečina jo je ubijala. Ob misli nanj se je zgrudila 
na tla. Ograja je bila široka. Padla je skoznjo. Nihče je ni videl. Ali pa je nihče ni hotel 
videti? Saj je bila samo ena izmed tistih fikserjev na cesti. Utonila je v upanju na boljše 
življenje… V upanju na spoštovanje… V upanju na pravo ljubezen…. 
 
Doroteja Slapnik 
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PREPOVEDANA LJUBEZEN 
 
Michael se je sprehajal po njihovem majhnem posestvu. Bili so bolj revna družina, ampak denar jim 
ni pomenil vse, kljub revščini so se  imeli radi. Imel je mlaj o sestro po imenu Jane ter star a, ki
sta dobivala denar le od mamine sestre iz Amerike. Okoli so hodili vsi raztrgani. Michael je bil star 
sedemnajst let, ampak ni hodil v olo. Pisati, brati in računati ga je naučila mati. 
Nekega dne je bos in v raztrganih hlačah odšel v trgovino po kruh. Nazaj grede je pomalical, saj je 
do doma imel še zelo daleč. Naenkrat je zasli al prelep glas v daljavi in od el tja, od koder je 
prihajal. Zagledal je prelepo dekle, oblečeno v razko no obleko. Pela je tako lepo, da mu je pogrelo 
srce, čeprav je b o mrz o  Opazova  jo je do go in nato ga je opaz a  Obrn a se je prot njemu
Imela je lepe svetleče, rdeče lase, sijoče modre oči ter rdečo obleko, okra eno s čipkami. »Kaj pa 
ti počneš tukaj?«  je zavpila. Michael pa ji je odvrnil: »Hej, pomiri se, saj že odhajam!« In 
odkorakal je stran, upajoč da jo bo še kdaj vide . Domov je priše  v tem  in starša je že močno 
skrbelo. Od el je v svojo sobo in se vrgel na posteljo. Zaspal je, misleč na lepotico z rdečimi lasmi. 
Čez okno je posijalo sonce, naravnost Michaelu na obraz. Hitro se je prebudil, se oblekel ter 
odkorakal ven. Bila je sobota, dan za zabavo. V gostilni se je zbralo več revnih družin, plesali so na 
divjo glasbo in se glasno smejali.  
Kakšna razlika v primerjavi z bogatimi družinami, ki so mirno, fino sedeli za mizo,  pili čaj in 
poslu ali tiho, mirno glasbo. Na takšnem mestu je bila lepotica z rdečimi lasmi, po imenu Kate. Zanjo 
je bilo to malo dolgočasno, sa  je bila bolj živa po naravi. N ena mama jo je zaničevala, kolikor jo je 
mog a, n to pred drugim  družinami. V joku je odšla stran od m ze na zrak in se zag eda a v že
skoraj čisto temno nebo. 
Tako je bilo pri bogatih družinah, nič veselja in smeha. Michael je v tistem trenutku odhajal domov, 
ves premočen in vesel. 
Naslednji dan so prejeli pismo, povabilo na pogreb starega očetovega prijatelja, ki ga ni videl že od 
es najstega leta.  

Ko je napočil dan pogreba, so si vsi oblekli najlep a oblačila, kar so jih imeli. 
Michael je od začudenja skoraj omedlel, kajti na pogrebu je zagledal lepotico iz gozda, vso 
objokano. Oče mu je povedal, da je bil človek, ki je umrl, njen oče. Michael je pristopil k njej in ji 
izrekel sožalje. 
Po pogrebu jo je vprašal: »A  te lahko pospremim do doma?« Ona pa je odgovor a  »Seveda, samo 
mati te ne sme videti.« 
Počasi sta hodila, Michael pa jo je zabaval s svojimi alami. Ko sta prispela do doma, mu je rekla z 
veselim glasom: »Hvala, da si me spravil v dobro voljo, mimogrede, jaz sem Kate.« Michael pa je 
odgovoril: »Bilo mi je v veselje, gospodična Kate še kdaj. Moje ime pa je M chael «  In se j  je
globoko priklonil. Od la sta vsak v svojo stran in se veselo smehljala. 
Čez nekaj dni jo je ponovno srečal. Ležala je v travi, vsa obsijana s soncem. Prišel je do nje in se 
usedel zraven ter j  rekel: »Kaj pravi  na malo dogod vščine?« Brez besed je odšla za njim. Tam je 
zagledala veliko polje koruze. Kmet pa je stal nedaleč stran od njiju. Michael se je, držeč  Kate za 
roko pognal v polje koruze, kmet se je jezen pognal za njima. Tekla sta in se zraven smejala. Ko sta 
prišla do konec polja, je kmet že odnehal. »Tole pa je bilo zabavno,« je v smehu rekla Kate. Legla
sta v visoko travo, še vedno držeč se za roke in zaspala.  
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Ko sta se zbudila, je Kate vsa živčna pogledala na uro: »Moram iti, drugače bo mati ponorela.« »Se 
dobiva jutri na istem mestu?«  Michael je zadovoljno prikimal. 
Ponoči ni mogel spati, saj je že komaj čakal naslednji dan in vedel je, da se je zaljubil v dekle, v 
katero se ne bi smel. 
Končno je dočakal dan, ko sta se s Kate dobila. Hitro je tekel čez polje in legel v travo. Kate še ni 
bilo. Čakal je in čaka  do trde teme, a Kate ni bilo. Z zlom jenim srcem je odšel domov. Tam  pa ga 
je čakalo pismo. Bilo je od Kate, pisalo je: 
Dragi Michael! 
Tako mi je žal, da nisem pri la, ampak mama je nekako ugotovila, da se z nekom dobivam. Prisilila me 
je, da sem ji vse priznala. Ponorela je! Ukazala mi je, da te ne smem nikoli več videti. Zaprla me je v 
klet čez dan, da nisem mogla uiti. Zdaj ko sem končno prosta, sem ti lahko poslala pismo. Zelo mi je 
žal, verjemi mi! 
 Tvoja Kate 
Ko je pismo prebral, je ugotovil, da mu po licih tečejo solze. Nikoli več je ne bo smel videti! Pa se je 
prvič zares zaljubil. Odločil se je, da bo od el k nje  in se skril, ko pa bo sama, jo bo »ugrabil«. Res 
je to naredil, ampak je dobil drugačen odgovor  kot je pričakoval. Rekla mu je: »Prosim, pusti me 
pri miru, v tvoje dobro! Mati te noče več videti, razume ?« In je odšla. Michael je v solzah tekel v 
gozd, kjer sta se prvič srečala. V joku je pr šel domov, k er ga je čakalo Katino pismo. Hitro ga je 
odprl in bral: 
Dragi Michael! 
Oprosti zaradi danes, res nisem vedela, kaj govorim! Premislila sem si… Dobiva se jutri zjutraj v
gozdu, kjer sva se prvič srečala. 
Tvoja Kate 
Srce mu je ponovno začelo biti. 
Tokrat je res prišla. Spet je bilo tako kot prvič. Smejala sta se drug drugemu in se držala za roke. 
Michael ji je nežno za epetal: »Ali hoče  videti najlep i kraj na tem svetu?« Kate je polna 
pričakovanj la z njim. 
Pr spe a sta in zasta  j  je d h  Ni se mog a načuditi lepoti. Slap je bil mogočen, okoli pa je rasla 
svetlo zelena trava, nad njima pa je bila velika, lepa mavrica. Čez vodo je bil postav jen hlod  k  je 
b  v det  že star. »Pr d z mano!« j  je reke  M chae  in jo odpe ja  na star h od  Kate je posta o
strah. »Zaupa  mi!« j  je reke . Na sredi hloda sta se ustavila in mavr ca je bila svetla kot e nikoli. 
Poljubila sta se. Okoli sebe nista videla nič razen drug drugega. Zmotil ju je jezen glas v bližini, 
Katina mama. Kate je Michaelu zašepetala na uho: »Teci!« In oba sta tekla, kolikor hitro sta mogla. 
Ko je nista več sli ala, sta se ustavila in se smejala. Spet sta se poljubila in uživala v skupnih 
trenutkih. »Nekaj imam zate,« ji je rekel Michael in ji podal zapestnico s tremi obeski. »Poglej, ta 
obesek je mavrica, pod katero sva se poljubila, to je slap, pred katerim sva stala in to je srce, moje 
srce, zdaj je tvoje.« Kate je imela čisto solzne oči in strastno ga je ob ela, nato pa sta od la vsak v 
svojo stran proti domu. 
Kate je ime a doma ve ke prob eme. Mat  je čisto ponorela. Rekla je, da jo bo zaklenila v klet za
vedno, brez hrane in pijače. In res je to storila. 
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Minil je teden dni in Michaela je zelo skrbelo, ker Kate ni bilo nikjer na vidiku. Ko sta minila že dva 
tedna, in je še vedno n  bilo, se je odločil, da jo gre iskat. Prispel je do hi e in pogledal skozi okno 
Katine sobe. Bila je prazna. Spomnil se je, da jo je mati, ko je bila kaznovana, zaklenila v klet, 
ampak klet ni imela oken. Zmuznil se je skozi vrata in videl je, da imajo alarm, zraven alarma so bili 
ključi.  
Hitro je odkorakal do kletnih vrat in jih odklenil. Ko ga je Kate zagledala, ga je objela, bila je že 
zelo lačna in že na. Naenkrat se je zasli alo treskanje po vratih, a na srečo jih je za sabo zaklenil. 
Kate mu je rek a  »Potrebova a bova drug zhod! T  ne poznaš moje mame in naš h stražarjev če 
naju dobijo, bova oba mrtva!« »Obstaja izhod, ampak je samo en način, da ga odpreva. Morala bova 
prerezati ta dva kabla v omarici. Ko ju bom prerezal, se bodo stranska vrata odprla brez alarma, 
ampak bo majhna eksplozi a,« je rekel. »Ampak Michael! Saj mi ne pravi , da bo no, umr ? Tega ti 
ne bom dovolila!« je rekla v strahu. »Ni drugega izhoda, Kate« je rekel in jo nežno stisnil k sebi.
»Ljubim te, Kate« ji je za epetal na uho. »Tudi jaz tebe!« mu je odvrnila v solzah. 
Ko je bila pri stranskih vratih, ki so se 
nadaljevale v rov, je Michael prerezal 
kabla. Vrata so se odprla in nastala je 
eksplozija. Kate se je še zadnjič ozrla
k Michaelu, nato pa vsa objokana od la 
v rov. Ko je pr š a na prostost, je tam
zagledala Michaelovo sestro Jane, ki 
jo je pripeljal zraven. 
 »Kje je Michael?« jo je vpra ala. A 
Kate ji ni odgovorila, kajti vedela je, 
da je mrtev. Legla je v travo in jokala. 

 

Marija Robnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neža Plesnik
ŠŠŠpppaaasssnnn   222000000999   
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ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA 
 
Obvezni drugi tuji jezik 
Naša šola se je že konec prejšnjega šolskega leta prijavila na razpis za uvajanje obveznega 
drugega tujega jezika v OŠ. 
Seveda je bilo za to potrebno 
pridobiti soglasje staršev in 
bodočih sedmošolcev. Z veseljem 
smo sprejeli obvestilo, da smo ena 
izmed 42 šol v Projektu uvajanja 
obveznega drugega tujega jezika v 
OŠ.   
Sedmošolce je v okviru uvajanja 
drugega tujega jezika v OŠ 
obiskala svetovalka zavoda za 
šolstvo, gospa Simona Cajhen. Bila 
je navdušena nad sodelovanjem 
učencev pri pouku. 
                                                             Sedmošolci pri pouku nemščine 
SEPTEMBER 

 
 
Sprejem novincev 
1. septembra smo na našo šolo 
sprejeli 15 novih učencev.   
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Planinski športni dan 
10. septembra smo imeli učenci predmetne stopnje 
športni dan. Šesti razred se je odpravil na Grohot. 
Sedmi razred se je povzpel na Okrešelj. Ogledali so 
si tudi slap Rinko. Osmošolci smo se napotili proti 
Klemenči jami. Pred odhodom smo bili krščeni za 
planince. Krščen je bil tudi hišnik. Deveti razred je 
odšel na Raduho. Vsi smo se vrnili utrujeni, vendar 
zadovoljni. 
     Sara Podlesnik 

 
 
 
OKTOBER 
 
 
Tetka Jesen 
Kot vsako leto nas je tudi letos, 10. 
oktobra, obiskala Tetka Jesen.  
Devetošolci smo pripravili veliko 
dobrot za pod zob. Seveda pa smo 
imeli tudi bogat program z veliko 
zanimivostmi. Za glasbo sta 
poskrbela DJ Belmondo & DJ Korda, 
mi pa smo peli, plesali in se zabavali 
ob izboru njunih pesmi!   
 

                               
  

NOVEMBER 
 
Ogled športnih filmov 
21. 11. nas je obiskal gospod Beno Hvala in nam v kulturni dvorani predvajal številne športne 
filme. Z zanimanjem smo jih spremljali. 
 

                                                           Izabela Supin 
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DECEMBER 
Nastop v Slovenski filharmoniji 
Naš otroški pevski zbor pod vodstvom Mitje Venišnika je nastopil v Slovenski filharmoniji, 
kjer so se predstavili najboljši zbori z revije pevskih zborov v Zagorju. 
 
Sodelovanje na Besedičici 
Že nekaj let poteka v mesecu decembru srečanje mladih literatov oz. za umetnost 
nadarjenih osnovnošolcev pod okriljem Zveze kulturnih organizacij Zgornje Savinjske 
doline na prireditvi, imenovani BESEDIČICA. Našo šolo so zastopale nekatere učenke 8. in 
9. razreda pod vodstvom gospe Ide Bergant. 
  
Županova Micka                                              
10. decembra smo imeli učenci osmega razreda kulturni dan. V kranjskem gledališču nas je 
navdušila komedija Županova Micka. 

 
 
 
Zimska šola v naravi na Rogli 
Od 3. do 7. 12. so šestošolci bivali na Rogli, kjer 
so se učili smučati. Domov so se vrnili polni 
smučarskega znanja in navdušeni nad snežnimi 
poljanami na Rogli. 
 
 

 
Promocija CD-ja 
17. decembra smo pevci projektnega 
pevskega zbora OŠ Blaža Arniča Luče in OŠ 
Ljubno pod vodstvom Mitje Venišnika 
pripravili predstavitev našega CD-ja, ki smo 
ga posneli na letnem koncertu junija v Lučah. 
Promocija se je v prijetnem prednovoletnem 
vzdušju odvijala v OŠ na  Ljubnem. Kot 
gostje prireditve so se nam pridružili učenci 
iz OŠ Koseze iz Ljubljane z mentorjem 
Dušanom Čerčkom. S svojimi glasbili so nas 
spremljali pri treh božičnih pesmih.                                                     Doroteja Slapnik 
 



Kronika 

ŠŠŠpppaaasssnnn   222000000999   46

   
Nastop Alye na novoletni zabavi 
Na novoletni zabavi, 24. decembra, nas je s svojim 

lya se z glasbo ukvarja že od malega. Peti je začela 

 

                Izid Božično-novoletnega Špasna 

ara Kladnik 

sicer kratkim nastopom navdušila Alya. Pevka iz 
Mozirja je pripravila res prijetno vzdušje, zato se 
bomo njenega nastopa radi spominjali. 
 
A
že zelo zgodaj in je kot majhna deklica igrala 
klaviature ter ustvarjala svoje lastne pesmi. Kasneje 
je k sodelovanju povabila tudi glasbenike 
instrumentaliste, ki sestavljajo kvaliteten band. 
Njene največje uspešnice so: Mr. Poželenja, Igra, 
Explozivno, Fluid, Exxtra, Vizija. Poznana je po svojih 
uspešnih nastopih na Emi, je pa tudi ena izmed najbolj 
iskanih slovenskih glasbenikov na svetovnem spletu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Novinarke smo decembra izdale Božično-novoletni Špasn. 
 
 
 
S
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EBRUAR 

ulturna prireditev 
ruarju, 5. 2.,

F
 
K
V mesecu feb  smo počastili spomin na 

laža Arniča in Franceta  Prešerna s kulturno 
ulturno vzdušje so nas s 

 
os do Prešerna pa so nam v kratkem skeču predstavili Sara Podlesnik, 

n Matevž Vršnik. Prireditev je lepo uspela; pohvalili so jo tudi gostje – 

B
prireditvijo. V pravo k
svojimi lepimi glasovi popeljale učiteljice, ki so 
zapele Zdravljico. Kot smo že vajeni, je tudi to 
proslavo povezovala Klavdija Plesnik iz 9. razreda. 
Na proslavi so nastopili nekateri naši učenci, ki 
obiskujejo  glasbeno šolo v Nazarjah. Svoje 
spretnosti na glasbilih so pokazali: Manja Šumah 
(violina), Karmen Zamernik (harmonika), Manja 
Pančur (flavta), Tjaša Čopar (klavir), Dominik 
Germelj (harmonika), Eva Zamernik (kitara) in Nika 
Čopar (saksofon).  
 
Čas, v katerem je živel Prešeren, so nam pričarali 
Ajnik. Današnji odn

oroteja Slapnik i

Manca Fale, Izabela Supin in Matic

D
učitelji iz glasbene šole Nazarje ter lučki župan, gospod Ciril Rosc. 
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edobčinski in regijski parlament 
etošnja tema otroškega parlamenta je bila LJUBEZEN IN SPOLNOST. Učenci predmetne 

 Vrabič izbrali ekipo, ki nas je s svojimi idejami v 
činskem parlamentu. Da se na okrogli mizi dobro 

M
L
stopnje smo pod vodstvom mentorice Saše
okviru razpisane teme zastopala na medob
znajde, je letos dokazala devetošolka Adrijana Supin, ki se je uvrstila še na regijski 
parlament. 
 
Pust 
24.2.  smo spet praznovali 

Zasledili smo veliko 
ih mask, ki so se po 

, 
olci. Zaslužili so si jo. Po programu v telovadnici je sledila  

ali, peli in predstavljali maske, ki so jih mnogi vaščani z 

pust. 
zanimiv
razrednih skupnostih tudi 
letos potegovale za naslov 
najboljših mask. Na plesu 
je imela vsaka razredna 
skupnost možnost 
zaplesati in tako pokazati 
svoje maske strokovni 
komisiji, ki so jo 
sestavljale Bernarda 
Matijovc, Branka Anželak in Al
kjer jo skrbno varujejo devetoš
povorka po vasi, na kateri smo ples
zanimanjem opazovali. 
 
 

enka Kos. Prehodna plaketa letos krasi učilnico slovenščine
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imski športni dan 
 snegom zasuta Logarska dolina nas je že mamila 
 smučanje, zato smo nestrpno pričakovali 

Sankači smo se 27. 2.

Z
S
na
športni dan na snegu.  

opušar in Žan Ošep, a sta nam dokazala, 

akov Škocjan (2. – 6. 3. 2009) 
smo se 2. marca

odpravili v Logarsko Dolino. Smučarji pa smo lep 
sončni dan preživeli na smučišču Ložekar. Vreme 
nam je bilo naklonjeno, zato je na smučišču 
potekalo tudi tekmovanje. V kategoriji dečkov 8. 
in 9. razred je prvo mesto zasedel Viktor 
Moličnik, v kategoriji deklic pa Klavdija Voler. V 
kategoriji 6. in 7. razred je prvo mesto med 
dečki zasedel Domnik Germelj, pri dekletih pa je 
bila prva Maruša Štorgel. Prva dva pri 4. in 5. raz
Krivec. Deskarja sta bila samo dva fanta - Urban K
da sta odlična.  
                                                                                                     Doroteja Slapnik 
 
MAREC 

redu sta bila Manja Pančur in Jernej 

 
R
Osmošolci  odpravili v Rakov Škocjan. Že po prihodu v dom Rak so se začele 

letati prijateljske vezi z vrstniki iz Fare. Presenetil nas je strog režim učiteljev, ki so 
zličnejšimi  dejavnostmi, kot so : kolesarjenje, 

il in tu je bil 6. marec, čas za 

avnih večerih in 
dejavnostih. 

sp
nas poučevali. Ukvarjali smo se z najra
veslanje v kanujih, plezanje, raznimi pohodi,… Do solz smo se nasmejali ob večernih: pri 
nočnem pohodu, pri socializacijskih igrah in seveda pri predstavitvenem večeru. Na tem 
družabnem večeru se je vsaka soba predstavila na svoj način. Videli smo rapanje, petje, 
ples in najrazličnejše skeče. Smeha in solz ni manjkalo. 
Ob desetih večer so učitelji zahtevali, da so luči ugasnjene, mi pa tiho, kar pa za nas (vsaj 

punce) ni bilo lahko. Teden je hitro 
min
slovo. Slovo za nekatera dekleta ni 
bilo ravno lahko, zato smo lahko videli 
tudi solze v očeh. Naredili smo le še 
nekaj posnetkov in se na koncu le s 
težavo poslovili.  
Rakov Škocjan se nam bo verjetno 
vtisnil v spomin po druženju s Farčani, 
po vseh zab
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. 3. 2009

 
Čarovnice 
11  so si učenci 6. in 7. razreda v Celjskem gledališču ogledali gledališko predstavo 

la jim je všeč. 

 lutkovnih skupin v Lučah 
. marca

Čarovnice. Bi
 
Srečanje gledaliških in
14  so se v v Lučah zbrale lutkovne in gledališke skupine  iz Zgornje Savinjske doline. 

ah, Zajček išče mamico in Prvi 

7. marca

Naša šola se je predstavila s tremi lutkovnimi igricami (Str
šolski dan), ki so ob spremljavi orffove skupine navdušile tako gledalce kot tudi strokovno 
ocenjevalko, ter z gledališko igro Nova sošolka, ki so jo odigrali petošolci. Lutkarice so se v 
sodelovanju z orffovo skupino z igricama Strah in Zajček išče mamico uvrstile na 
medobmočno tekmovanje. 
 
Materinski dan 
2  so učiteljice razredne stopnje 

enci pripravile proslavo 

rečanje folklornih skupin 
. marca

skupaj s svojimi uč
ob materinskem dnevu. Vsi navzoči smo bili 
nad programom navdušeni. Seveda so bile 
najbolj ganjene mamice. 
 
 
S
28  se je naša folklorna skupin

ošolce je bil to pomemben nastop, na katerem so se dobro 

ubljano 
evetošolci smo se 14. 4.

a Navihanci predstavila na Območnem srečanju 
folkornih skupin na Rečici. Za prv
odrezali.  
                                                                                                               Sara Podlesnik 
 
APRIL  
 
Ekskurzija v Lj
D  odpravili na kulturni dan v Ljubljano. Na avtobusu smo se vsi zelo 

olgčas. V Ljubljani smo imeli dve uri prostega časa. Hodili smo zabavali in s tem preganjali d
po trgovinah, seveda pa smo šli tudi na kosilo. Ti dve uri sta kar prehitro minili. A nismo bili 
preveč žalostni, saj smo nato skupaj odšli v Mestno gledališče Ljubljana, kjer smo si 
ogledali gledališko igro o tem, kako sploh nastane gledališka igra in kdo vse sodeluje pri 
njej. Ob gledanju smo vsi zelo uživali, videli pa smo tudi nekaj znanih obrazov. 
Po končani igri smo se polni navdušenja in zadovoljstva odpravili nazaj v Luče. 
 
Adrijana Supin 
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 zborov 
. aprila

 
Revija pevskih
4  je v Nazarjah potekala 

v je 

oskrbeli učenci 

šni NPZ-ji.!! 
ačetek maja

50. pevska revija. Priredite
povezoval znani voditelj Anžej 
Dežan. Udeleženih je bilo 
približno 500 pevcev iz vse 
Zgornje Savinjske doline. Našo 
šolo sta v Nazarjah zastopala 
dva zbora - otroški pevski zbor 
in projektni mladinski pevski 
zbor. Spremljal nas je gospod 
Toni Acman.  
Ob skupnih pesmih so za 
spremljavo p
glasbene šole pod vodstvom 
Tomaža Podlesnika. Nazarska špo
Doroteja Slapnik  
 

rtna dvorana je bila polna in občinstvo je bilo navdušeno. 

MAJ  
 
Ti stra
Z  je bil zlasti naporen za učence 6. in 9. razreda. Svoje znanje so preizkusili v 

 športni vzgoji.  

, da zamudimo 3 dni pouka. Najtežja je bila slovenščina, 
er sta bili zelo zahtevni besedili. 

jbolj brezzvezna stvar, ki se je kdaj zgodila na naši šoli.  

ščina, najlažja pa je bila športna vzgoja. 

svečala 
akšne pozornosti. 

slovenščini, matematiki in
 
NEKAJ IZJAV DEVETOŠOLCEV: 
 
KAJA GREGORC: Smisel NPZ-ja je
k
 
KLAVDIJA PLESNIK: NPZ-ji so na
 
ADAM BREZNIK: Jaz bi  NPZ-je ukinil. 
 
LUKA PRELESNIK: Najtežja je bila sloven
 
ADRIJANA SUPIN: Za NPZ-je smo se pripravljali le v šoli, doma pa jim nisem po
k
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red izidom časopisa pa smo dobili že tudi uradne rezultate NPZ-ja za devetošolce, zato 
h s ponosom objavljamo. 

slovensko povprečje povprečje OŠ Blaža Arniča Luče 

 
P
ji
 
predmeti 
MATEMATIKA 51, 33 % 68, 88 % 
SLOVENŠČINA  56, 09 % 68, 01 % 
ŠPORTNA VZGOJA 67, 53 % 76, 41 

 
K aših devetošolce h treh predmetih pre  slovenskim 
ovprečjem, seveda devetošolcem čestitamo! 

bisk Benke Pulko 
edstavitev Benke Pulko, 11. maja 2009, bo na 

la. 

učanke državne podprvakinje v ma
7. maja

er so rezultati n v pri vse cej nad
p
 
 
 
O
Pr
naši šoli še dolgo odmeva
 
 
 
 
 
 
L lem nogometu 
2  je ekipa starejših deklic v malem nogometu zasedla 2. mesto v državi. Nanje smo 

va Zamernik 

zelo ponosni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E
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 kot del naloge za prevzem ključa 
. junija

 

JUNIJ 
 

Razstava
1  smo osmošolci postavili na ogled razstavo, ki je prvi pogoj za prevzem ključa od 

ih postavili v zanimive okvirje. Le-te 

lovo n
evetošolci se poslavljajo. Želimo jim srečo na poti v samostojnost.  

aja Plesnik 

devetošolcev. Narisali smo portrete devetošolcev in j
smo izdelali iz najrazličnejšega odpadnega materiala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S aših devetošolcev 
D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K
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TEKMOVANJA IZ ZNANJA 
 
SLOVENŠČINA 
SREBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE 
Ema Moličnik, 9. r 
Kristina Golob, 9. r  

 
MATEMATIKA 
ZLATO VEGOVO PRIZNANJE 
Kristina Golob, 9. r 
SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE 
Kristina Golob,9. r 
Ana Marolt, 9. r 
Anja Jezernik Knaus, 9. r 
Žiga Podbregar, 8. r 
Dominik Germelj, 7. r                    
Matic Breznik, 7. r 
 
ANGLEŠČINA 
SREBRNO PRIZNANJE 
Adrijana Supin, 9. r 
Kaja Gregorc, 9.r 
Ana Marolt, 9. r 
 
ZGODOVINA 
SREBRNO PRIZNANJE 
Klavdija Plesnik, 9. r 

 
BIOLOGIJA  
SREBRNO PRIZNANJE 
Ana Marolt, 9. r 
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KEMIJA 
ZLATO PRIZNANJE 

REBRNO PRIZNANJE 

                                                 Eva Zamernik 
   

Ana Marolt, 9. r 
S
Anja Jezernik Knavs, 9. r 
 
FIZIKA 
SREBRNO PRIZNANJE 
Kristina Golob, 9. r 
Žiga Podbregar, 8. r 
 
NEMŠČINA 
ZLATO PRIZNANJE 
Ana Marolt, 9. r 
SREBRNO PRIZNANJE 
Luka Prelesnik, 9. r 
          
LIKOVNA DEJAVNOST 

 temo Trubar poslali 4 risbe inicialk, ki so jih 
eda, ter 4 slike Primoža Trubarja, ki so nastale pri likovnem krožku 

 nižjo stopnjo. 
 udeležili prireditve ob svet

kjer je bila nagrajena Natalija Pečovnik, vse ostale pa 
 so dobili: Dominik Germelj, Neža Plesnik, Ana Roban, Jerneja 

nčur, Ines Germelj in Karmen Zamernik. 
e na temo okolje razpisala Cinkarna Celje. Poslali smo štiri slike in se 

deležili otvoritve razstave    v Planetu Tuš, kjer smo vsi dobili nagrade. Razstavljene so 
 Slapnik, Sare Podlesnik, Nine Moličnik in Klare Suhodolnik. 

 ga udeležili v maju, pa je razpisala Slovenska znanstvena 
. Poslali smo 6 slik učencev 7. razreda, rezultati pa še niso 

Poleg tega smo se konec maja udeležili še kiparske kolonije v Gornjem Gradu. Dve 
lk  sta izdelali vsaka svojo leseno montažno pošast. 

vila: gospa Marta Orešnik) 

 
Že septembra smo na likovni natečaj na
izdelali učenci 7. razr
za

Oktobra smo se ovnem dnevu organizacije OZN in otvoritve 
razstave v Slovenj Gradcu, 
razstavljene. Priznanja
Roblek ter Manja Pa

Drugi natečaj j
u
bile slike Doroteje

Tretji natečaj, ki smo se
fundacija na temo dinozavrov
znani. 

tričlanski ekipi devetošo
Uredila: Kaja Kosmač (pripra
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 DOSEŽKI
 
ŠPORTNI  

zultati - DRŽAVNA PRVENSTVA 

CE (nogomet) 
 mesto: SARA ROSC (namizni tenis) 

AN OŠEP (deskanje) 
 prvenstva v odbojki za 

 državnega prvenst

le državnega prvenstva: EKIPNO 

RNJI GRAD 

tafeta - deklice (4× 100 m) 

 m) 
Mo

Rom

 

Jul

avdija Voler ( 60 m) 
eklice - štafeta (4× 100 m) 

 
Najboljši letošnji re
 
2. mesto: STAREJŠE DEKLI
4.
5. mesto: Ž
4. mesto: Polfinale državnega
starejše deklice 
5. do 6. mesto: Polfinale
a mivki za starejše deklice 

va v odbojki 
n
4. mesto: Četrtfina
(namizni tenis)  
 
ATLETIKA 
Medobčinsko tekmovanje - GO
1. mesto: 
Klavdija Voler (60 m) 
Jure Funtek (60 m) 

atic Ajnik (skok v višino) M
Š
2. mesto: 
Polanšek Julija (60 m) 
Plesnik Neža (600

ličnik Iztok (krogla) 
3. mesto: 
Luka Zagradišnik (60 m) 
Matevž Vršnik (skok v daljino) 

an Poljanšek (skok v daljino) 
Kaja Gregorc (krogla) 
Štafeta - fantje (4× 100 m) 

Področno prvenstvo – VELENJE 
1. mesto: 

ija Polanšek (60 m) 
Matic Ajnik ( skok v višino) 
2. mesto: 
Kl
D
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dročno tekmovanje v veleslalomu na Golteh 

tvo v odbojki za 
esto 

ojki za starejše 

 
 
 
 
ODBOJKA NA MIVKI 
Področno tekmovanje v odbojki na mivki za 
starejše deklice – 1. mesto 
 
 
 
 
 
 
 

 
SMUČANJE 
Po
1. mesto: Gabi Robnik 

. mesto: Kaja Kosmač 3
2. mesto: Viktor Moličnik 
1. mesto: Simon Klemenšek 
 
Področno tekmovanje v deskanju na Golteh 
1. mesto: Urban Kopušar 
2. mesto: Žan Ošep 
 
 
 

DBOJKA O
Medobčinsko prvenstvo v mali odbojki za 
mlajše dečke – 1. mesto  
 
Medobčinsko prvens

mstarejše deklice – 1. 
Področno tekmovanje v odb
deklice – 2. mesto 
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NIS 

  

EKLETA:                             EKIPNO:  
če 

c  

    

OGOMET 
o prvenstvo v malem nogometu za starej

arejše deklice - 1. mesto 
stva v malem nogometu za starejše deklice – 1. mesto 

osu – Mozirje 

97      DEKLICE – letnik 1994 
. mesto: Klavdija Tostovršnik    2. mesto: Gabi Robnik 

ANTJE - letnik 1997      FANTJE – letnik 1994 
. mesto: Jernej Krivec     1. mesto: Jure Funtek  

od Rajko Rudnik) 

 
NAMIZNI TE
Področno tekmovanje v namiznem tenisu  
 
FANTJE: 

1. mesto: Nace Selišnik
 

D
1. mesto: Sara Rosc      1. mesto: OŠ Lu
3.  mesto: Kaja Gregor

    

 
N
Medobčinsk še deklice - 1. mesto 
Področno tekmovanje v malem nogometu za st
Polfinale državnega prven
 
KROS 
Medobčinsko prvenstvo v kr
 
DEKLICE – letnik 19
3
 
F
1
2. mesto: Florjan Pahovnik 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uredili: Eva Zamernik in Kaja Plesnik (pripravil: gosp
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ČEBELARJI 
Čebelarsko tekmovanje je potekalo 9.5.2009 v Črni na Koro
otek dneva: 

☻ Z
 Uraden pozdrav ravnatelja in predsednika ČZS 

☻ T
 O kem) 

 Ž rad 
 Razglasitev rezultatov                   

ekmovale 3 skupine. 

škem. 
P
☻ Prihod 

ajtrk 
☻
Boštjana Noča 

ekmovanje 
☻
☻ Kosilo 

gled kraja (Črna na Koroš

rebanje praktičnih nag☻
☻
Iz Luč smo t
1. skupina: Jure Vavdi in Tilen Marolt – zlato priznanje  

 ● Jure je prejel tudi matico na podelitvi praktičnih nagrad 
2. skupina: Rok Krivec in Jože Prušnik – zlato priznanje  

 ● Rok Krivec je prejel tudi matico na podelitvi praktičnih nagrad 
3. skupina: Florjan Pahovnik in Marko Vavdi – bronasto priznanje  

ekmovalci prve in druge skupine smo tekmovali na višji stopnji, tretja skupina pa na nižji 
ičnih nagra  je b o mo ž za odkrivanje 

 pa e ČZS podpisala pogodbo za nagrade v vrednosti 
0000€, smo dobili tekmovalci, ki smo prejeli zlata priznanja, vsak svoj naseljen čebelji 

                                     vil: Jure Vavdi   

 
T
stopnji. Na podelitvi prakt  d il goče prejeti: matico, no
medenih pokrovcev ali panj. Ker j
1
panj.           
                                                                     Pripra
LUTKE 
Tudi letos je bil lutkovni kro  Podkrajnik so se 
 igricami Zajček išče mamico, Strah in Prvi šolski dan uspešno predstavili na Srečanju 
tkovnih in gledaliških skupin v Lučah, ki je potekalo 14. marca. S predstavama Zajček išče 
amico in Strah so se uvrstile na medobmočno srečanje lutkovnih skupin. Pri vseh treh 
redstavah so sodelovale tudi članice orffove skupine, ki jih vodi gospa Tadeja Robnik. 

OLSKI RADIO

žek zelo uspešen. Pod vodstvom gospe Jožice
z
lu
m
p
 
Š  

ot že mnogo let so nas preko celega šolskega leta vsak četrtek zjutraj z javljanjem po 
olskem radiu razveseljevali devetošolci. Pod vodstvom mentorice Ide Bergant so nas 
bveščali o najpomembnejših dogodkih in nam polepšali dan. 
                                                                                                                   Eva Zamernik 

K
š
o
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 je nastala v okviru pouke matematike. 

 
 
Ta raziskava
 
▪ŠTEVILO UDELEŽENIH UČENCEV: 
 
 

Število fantov, ki so Število punc, ki 
izpolnili vprašalnik: 

so 
izpolnile vprašalnik: 

35 42 

 
 
Θ SILJE? vprašanje št.1: ALI JE ŽE KDO NAD VAMI IZVAJAL NA  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Θ vprašanje št.2: VRSTE NASILJA, KI SO IZRAŽENE NAD VAMI!: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

RAZRED: 

 
 
 
 

 

6.r 7.r 8.r 9.r 

Število u
so izpolnili 
vprašalnik:

čencev, ki 

 
9 14 28 26 

60

A
n

li zražate i Da: Ne: asilje: 

  19 glasov 
(24,6%) 

58 glasov 
(75,4%) 

50

40

0

10

20

30 DA
NE

izražanje
nasilja

V
iz

rsta nasilja, ki se 
raža nad vami: Psihično: Fizično: 

  16 glasov 
(53,3%) 

14 glasov 
(46,7%) 

15,5

16

15

nasilje nasilje

PSIHIČNO
FIZIČNO

13,5

14

14,5

13
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 vprašanje št.3: ČESA SE NAJBOLJ BOJIŠ?

 
 
Θ  

jevanja: Nasilja: Drugo: 

 
 

Najbolj se bojiš: Učiteljev: Ocen

  33 glasov 
(39,8%) 

36 glasov 
(43,4%) 

4 glasov 
(4,8%) 

10 glasov 
(12%) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

rijana Supin & Ema Moličnik 

 

0
5

10
15

25
3

40
 
 
 

0
35

najbolj se
bojiš…

UČITELJEV

OCENJEVANJA

NASILJA

DRUGO

 
 
 
 20
 
 

 
 
 

 
 
 
Ad
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liža se poletje. Že veš, kaj boš počel? Zunaj je lepo vreme in res ni primerno, da 
aš nobene ideje, ti ponujamo nekaj 

asvetov za prihajajoče poletje. 

a kriz o žep

 
 
 
 
 
B
sediš za računalnikom ali televizijo. Če nim
n
 
Če te je finančn a udarila p u: 
- kopanje v Savinji (poletje je vroče, Savinja pa je 

stonj); 
odpravi se s kolesom garski do icija ni 
ikoli odveč); 
 pojdi k babici/dedku na kmetijo in spoznaj kmečka 
pravila. 

 

e si zaljubljen/a  ali si rad/a v družbi

za
-  proti Lo lini (kond
n
-
o

 
 
Č  

:prijateljev  
- sprehod v naravi (mogoče z roko v roki); 

erja ali popoldanski »drink« (v dvoje). 

e si samotar/ka:

- več
 
 
 

Č  
 branje in sončenje  (pazi, da te kdo ne vidi); 
 naredi herbarij (in se sam česa nauči). 

e si nor/a na glasbo:

-
-
 
Č  
 se zabavaj s karaokami, 
 pojdi na koncert, 
 s prijatelji pripravi modno revijo v stilu svetovnih zvezd. 
 

-
-
-
  
Nor na učenje: 
- pojdi v poletno šole (mogoče za tuje jezike); 

sposodi si kakšno raziskovalno knjigo in se mimogrede česa nauči. 

                                                                                   Svetuje: Sara Podlesnik                                      

- 
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oda za to poletje! 
KOPALKE: 
 
Temperature so iz dneva v dan višje, plasti oblačil se tanjšajo in kmalu se bomo razkrile do 
kopalk. Če še nimaš kopalk, le hitro skoči ponje. Za lažjo izbiro, pa imaš tukaj nekaj 
predlogov. 
 
×Cvetlični vzorec 
Kot je na oblačilih to poletje moden cvetlični vzorec, je tako tudi pri kopalkah. 
 
×Saint-tropez stil 
Kopalke najrazličnejših oblik bodo to poletje zelo IN. 
 
×Geometrijski vzorec 
Kopalke s krogci, črtami, cikcakastim vzorcem, vijugastim tiskom... Ne boš zgrešila! 
 
×Mavrične barve 
Če se tudi drugače oblačiš v pisano, lahko to letos uporabiš tudi na plaži, saj so pisane 
barve, kot je pink, rdeča, turkizna ali rumena letos modne tudi na plaži! 
 
 
10 ZAPOVEDI LETOŠNJEGA POLETJA: 
 
×Razcapano 
°Luknje [videz obrabljenih kavbojk z luknjami, veliko uspešnico v ZDA] prodajajo predvsem 
zvezdam, kot sta Katie Holmes in Kate Beckinsale. 
°Izprano [videz batika; zelo modno in idealno za nekoliko drugačen hipijevski stil]. 
°Razpoke [Hit sezone za vsak dan; modele, ki so strgani na kolenih in stegnih, kombinirajte 
s potiskanimi majicami.] 
°Zmečkano in oguljeno [videz ponošenih kavbojk z zmečkanino je zmagovalna kombinacija]. 
 
×XXL – ogrlice 
Poživijo še tako preprosta oblačila! 
 
×Gladiatorski čevlji 
V modni boj! Gladiatorski čevlji so letos še kako pomembni del tvoje garderobe.  

 

M
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lobuki 
elo veliki,

Nohti 
astih, rožnatih ali rdečih odtenkih bo zagotovo 

razigrane rese so letošnje poletje obvezen dodatek na vseh oblačilih in 

×Zmečkano 
Prelomljeno ali zmečkano – več gubic tem bolje. 
 
×Pika, pika, pikica 
Velike, majhne, razigrane. Tako kot hollywoodske zvezdnice  bodite v pike odete od glave 
do peta. Pike naj ne bodo samo na o
 
×Očala 
Če jih še nimate, upoštevajte nasvet in si kupite očala čim bolj neverjetnih oblik. Prav 
takšne nosijo znane zvezdnice. Lady GaGa, Paris Hilton... 

              Izabela Supin 

 
 
×K
Z  pisani klobuki s pridihom zvezdništva so to poletje spet IN!  
 
×Torbice 
Obvezen spremljevalec v poletnih večerih. 
 
×
Lak za nohte v drznih oranžnih, vijolič
najboljši modni dodatek vaših rok. 
 
×Divji zahod 
Sproščene in 
modnih dodatkih.   
 

blačilih, temveč tudi na modnih dodatkih!  

 
 
                                                                                    



Ra edrilo zv

ŠŠŠpppaaasssnnn   222000000999   65

 

  

ERKA 

VALENTINOVO, AMOR, LOVE, HREPENENJE, 
OROKA,   

L J F S Z K Č B C E B V 

  

SUDOKU 
 
 
 
 
 
 
   

OSMEROSM
 
 
 
 

 
LJUBEZEN, POLJUB, SRCE, 
P
 
Nina Moličnik 

J Š P O R O K A P Y X A 
U S J V R U O F I D S L 
B F I F N K F F S R C E 
E G D N I N A L A T I N 
Z D H F L A R A G O N T 
E F K P O L J U B F V I 
N D O K V X G Y U Č H N 
D J T D E X J E U K D O 
P G R K Č C A F G P Y V 
H A M O R E M I O T U O 
Ž E J N E N E P E R H Š 
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nje počitnice boste preživeli res pestro. S financami sicer ne boste  
imeli toliko sreče kot lani, zato pazite, koliko zapravljate.  Junij boste 

jeli tudi kakšno priznanje. V juliju si temeljito 
odpočijte, ker bo avgust razgiban in večkrat napet. V ljubezni boste imeli 
veliko sreče, saj boste spoznali osebo, ki bo prava za vas! 

uspešno poletje! Počutili se boste odlično, saj bodo vsi 
ljudje okoli vas občutili vašo pozitivno energijo. Na začetku julija se vam bo 

elo glavno uspešno obdobje, ki bo trajalo vse do konca avgusta. V prvi 

je izboljšalo. V ljubezni boste imeli toliko sreče kot še nikoli. Pazite le 
na zdravje, saj vam lahko v prvi polovici avgusta malo ponagaja. 

vno in razburljivo, a proti koncu se bo vse 
skupaj umirilo. Pazite na svoje zdravje, saj vam lahko pokvari načrte. Z 

ami pa letošnje poletje ne bo veliko sreče. Pazite le, da ne boste 

čijte si to poletje, saj vaš čaka zelo naporen začetek šolskega leta. 

sreče, ampak bo boljše kot lansko 
poletje. V ljubezni vas čaka prava katastrofa! 
 

Poletje se bo začelo zelo uspešno, proti koncu pa vam bo ponagajalo zdravje. 
ezni ne boste imeli sreče, saj se boste sprli s partnerjem. Mesec junij 

bo zelo delaven. S financami boste imeli veliko sreče, ampak pazite, da ne 
izgubite denarnice. 
 

Vso svojo pozornost posvetite karieri. Pazite na svoje zdravje in da ne 
boste preveč zapravljali. Avgusta si privoščite počitek, saj bosta junij in 
julij zelo naporna in delovna. V ljubezni boste imeli veliko sreče, predvsem 

a. 
 
 

 
 
 

Letoš

maksimalno izkoristili in pre

 
Obeta se vam zelo 

zač
polovici boste imeli nekaj težav s financami, proti koncu poletja pa se bo 
stan

 
To poletje se bo začelo zelo dela

financ
zapravljali po nepotrebnem. V ljubezni na začetku poletja ne boste imeli 
veliko sreče, proti koncu pa boste spoznali ljubezen vaših sanj! 

 
Odpo
Izkoristite mesec junij, saj je lahko najuspešnejši mesec v tem letu. Na 
finančnem področju ne boste imeli veliko 

 

V ljub

 

avgust
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poletje za vas ne bo najuspešnejše. Spremljale vas bodo finančne in 
ljubezensk etek šolskega leta zelo 
naporen  povzročalo skrbi skozi 
vse poletj

 
To bo za vas najuspešnejše poletje v zadnjih nekaj letih. Na ljubezenskem in 
finančnem področju boste imeli veliko sreče. Tudi zdravje se bo izboljšalo. 
Najuspešnejši mesec bo junij zato ga izkoristite, kolikor se da. 

n julij bosta na vseh področjih manj uspešna, kot bo avgust. V ljubezni 
boste imeli veliko sreče, kot tudi na finančnem področju. 
V avgustu boste doživeli prijetno presenečenje.  
 

To poletje bo zate najuspešnejše poletje do zdaj. Na ljubezenskem in na 
finančnem podro i  veliko sreč
junij in juli e a u l
 

 
 

To poletje s s  itnice bodo slabše, kot 
pričakujet e p ju ne boste imeli veliko sreče. Le 
pri financah se vam bo nasmehnila sre  roti koncu poletja vse 
zapravili. 

 
 

 
Spoznali b o b t   
sreče na finančnem področju, predvsem junija in avgusta. Julij bo zelo 

 

                                                      Tina Pahovnik 

 
 

To 
e težave. Privoščite si počitek, saj bo zač

. Ne pozabite na zdravje, ki vam bo po malem
e. 

 
 

 
 
 

Junij i

 
 

č
nd

ju bo
r b

š 
oš v

mel
 avg

e. Avgust bo malce bolj naporen kot 
j usj, v ust  najbo pešna. 

 bo te manj uspešni, kot te bili v šoli. Poč
e. Tudi na ljubezensk m odroč

ča, a boste p

oste oseb , v katero se os e  takoj zaljubili. Imeli boste veliko 

naporen mesec, saj boste morali postoriti veliko stvari.  
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Tina Pahovnik 

Ema Moličnik 

Mentorica: Simona Funtek 

 
 
 
 

To številko smo pripravile: 
 

Doroteja Slapnik 
Eva Zamernik 

Nina Moličnik 
Sara Kladnik 

Sara Podlesnik 
Kaja Plesnik 
Kaja Kosmač 

Klara Suhodolnik 

Izabela Supin 
Adrijana Supin 

Tamara Zamernik 
 
 

 
Računalniško oblikovanje: Alenka Kos 

 


