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Pozdravljeni!

Leto je naokoli in mladi novinarji smo se spet trudili, da bi naš končni izdelek čim 
bolje uspel. Skozi celo leto smo izdelovali spletno stran BRIHTNE LUČKE. Za  
konec pa smo pripravili še časopis kot zaključek našega dela skozi celo leto. 
Za glavno temo smo izbrali medije, saj je na to temo letos potekal tudi šolski  
parlament. Mediji so povsod okrog nas in predvsem mladi postajamo čedalje bolj 
odvisni od njih. 
Seveda pa v časopisu predstavljamo tudi dogodke, ki so zaznamovali letošnje 
šolsko leto. Zabeležili smo največje uspehe in naredili nekaj zanimivih 
intervjujev. Pa še bi lahko naštevali.
Letos smo urejali šolski časopis devetošolci v okviru izbirnega predmeta ŠOLSKO 
NOVINARSTVO.

Sicer pa vam želimo prijetno branje ter mnogo užitkov na počitnicah! 

Neža Plesnik
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Živimo v svetu, ki so ga zavzeli mediji
S pojmom “mediji” danes najpogosteje mislimo na množične medije, kot so tisk, 
radio, televizija, internet. Mediji so postali del našega vsakdana in morda se niti 
ne zavedamo, kako velik vpliv imajo posebej na nas mlade. Krojijo naša življenja, 
nas usmerjajo in oblikujejo naše predstave o svetu, življenjske stile in vedenjske 
vzorce. 

Od medijev smo odvisni in mediji so odvisni od nas, saj eni brez drugega ne 
moremo.
Mladi dobimo največ informacij o svetu iz medijev, saj z lahkoto obvladujemo 
sodobne medijske tehnologije. Ker je komunikacija preko medijev pomemben del 
družbenega življenja nas mladih, smo malce raziskovali, kakšno je stanje na naši 
šoli.

Matevž Vršnik

MEDIJI
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BRSKANJE PO INTERNETU
Internet dobiva vedno bolj vidno vlogo v našem življenju, saj nas z različnimi 
storitvami in vsebinami spremlja od jutra do večera, tako med tednom kot 

med vikendom ter v prostem času. Starejši na internetu uporabljajo različne 
storitve, mladi pa smo bolj naklonjeni zabavnim stranem in predvsem 
facebooku, zato si življenja brez interneta ne moremo predstavljati. 

Ker me je zanimalo, ali so tudi moji vrstniki tako navdušeni nad internetom kot 
jaz, sem pri učencih predmetne stopnje izvedel anketo o internetu.

1. Anketiranci – po spolu.

2. Koliko časa preživiš na 
internetu (dnevno)?

                fantje                                                           punce

2. Katere spletne strani največkrat obiščeš?

   

                  fantje                                                           punce
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28; 43%
Fant

Punca
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3. Ali starši vedo, katere spletne strani obiskuješ?

                  fantje                                            punce

Iz prikazanega lahko povzamem, da učenci predmetne stopnje precej časa 
namenimo internetu in njegovim vsebinam. 

Seveda je bilo pričakovati, da bo vodilno mesto zavzel facebook.   

Dominik Germelj

FACEBOOK, FACEBOOK, FACEBOOK
Facebook je družbena stran, ki je bila ustanovljena  
februarja 2004. Spletna stran ima po celem svetu 
več kot 500 milijonov aktivnih uporabnikov. Je ena 
najbolj priljubljenih spletnih strani, kljub temu pa 
se je v svojem obstoju srečal z nekaterimi kritikami 
in nasprotovanji, predvsem zaradi nezagotavljanja 
zasebnosti. Facebook uporabljamo za pogovore s 
prijatelji, pošiljanje zasebnih sporočil, objavljanje 
slik…

Mladi veliko časa preživimo na facebooku. Da bi dobili sliko o tem, kako je z 
učenci naše šole, sem jim zastavila nekaj vprašanj. 

6. razred

1. Imaš svoj facebook?
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2. Kaj največkrat počneš na facebooku?

3. Koliko časa dnevno preživiš na facebooku?

4. Ali so tvoji starši seznanjeni s tem, kaj počneš na facebooku?

7. razred

1. Ali imaš svoj facebook?

2. Kdo te je navdušil, da si si ustvaril svoj facebook?
       

3. Kaj največkrat počneš na facebooku?
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4. Koliko časa preživiš 
dnevno na facebooku?

5. Ali so tvoji starši seznanjeni s tem, kaj počneš na facebooku?

8.razred

1. Ali imaš svoj facebook?
       

         

2. Kdo te je navdušil, da si si ustvaril svoj facebook?

3. Kaj največkrat počneš na facebooku?

4.  Koliko časa dnevno preživiš na facebooku?
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5.  Ali so tvoji straši seznanjeni s tem, kaj počneš na facebooku?

9. razred

1. Imaš svoj facebook?

2. Kdo te je navdušil, da si si ustvaril svoj facebook?

   3. Kaj največkrat počneš na facebooku?

4. Koliko časa dnevno preživiš na facebooku?
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5. Ali so tvoji starši seznanjeni s tem, kaj počneš na facebooku?

        

    

                                   

Kot je razvidno iz grafov, smo tudi učenci naše šole 
nad facebookom navdušeni. Kaj bi o tem povedali naši 
starši in učitelji, pa je druga pesem.

Anja Ošep

Matic Breznik

20,4; 43%

27,4; 57%

DA

NE
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TELEVIZIJA – OKNO V SVET
Kdo izmed vas se ne zlekne rad na sedežno, si prižge televizijo in uživa ob 
gledanju napetih filmov, oddajah, kot so Slovenija ima talent, Minuta do 
zmage … in še ob marsičem? Za mnoge veliko boljša izbira kot učenje, 
pisanje domačih nalog in branje knjig. Čeprav so posledice v šoli lahko zaradi 

tega lahko očitne.

Ali ste vedeli?

Televizija je tehnologija prenosa negibnih in gibajočih se slik in zvokov na 
daljavo. Tehnične zasnove so bile razvite že v 18. stoletju, praktično uporabne 
izvedbe pa so se pojavile okoli leta 1930. Na olimpijadi v Berlinu leta 1936 so 
prvič oddajali televizijski prenos. 

Med mladimi vlogo televizije vse bolj prevzema 
internet. Kljub temu dejstvu pa pred 
televizorjem verjetno presedimo še kar precej 
časa. Učence predmetne stopnje sem povprašal 
o gledanju televizije in dobil pričakovane 
odgovore. 

                
          

1. Kateri program najraje gledaš?

2. Koliko časa na dan preživiš za televizorjem?
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3. Koliko televizorjev imate doma?

5. Kaj najraje gledaš?

6. Kdaj ponavadi gledaš televizijo ?

                                                                                                                       
                                                                                     

Ja, gledanje televizije je pravzaprav kar dnevni ritual. Brez nje ne gre!!
Denis Knap

Devetošolci ponujamo izjemno učinkovit gel za 
lase. Ob redni uporabi je uspeh zagotovljen.

Matic Breznik
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TELEFONČKI 

Dandanes si življenja brez mobilnih telefonov ne znamo več 
predstavljati. Uporabljamo jih za mnogo več kot le za 
govorno komunikacijo. Z razvojem tehnologije se širi nabor 
funkcionalnosti mobilnega aparata (snemanje filmov, 
brskanje po spletu, pošiljanje e-pošte, gledanje TV, 
fotografiranje, plačevanje,...), kar je nam mladim še 
posebej všeč. Najpogosteje uporabljamo telefone 
zapošiljanje sms-ov, dostopanje do interneta, nalaganje 
posnetkov in fotografij, pošiljanje slik in video posnetkov, 
gledanje mobilne TV,…

Da tudi osnovnošolci brez telefona praktično ne moremo več funkcionirati, pove 
tudi podatek, ki smo ga dobili z anketo učencev predmetne stopnje.

Izmed 53 vprašanih učencev predmetne stopnje jih ima kar 47 svoj mobilni 
telefon.

Luka Zagradišnik

Komentarji, komentarji …
Da so mediji tako pomemben del našega življenja, smo že povedali. Da nam vsi 
govorijo, da nam vzamejo preveč časa, je tudi že splošno znano. 

Sami naše ankete težje komentiramo, saj se nam zdi cool, da imamo 
internet, da imamo facebook …  In ko smo staknili glave, smo ugotovili, da bi 
za komentar o vplivu medijev povprašali kar našo gospo ravnateljico, Valerijo 
Robnik.

Gospa ravnateljica, kako komentirate zgornje podatke?

Z zanimanjem sem prebrala vaše zapise glavne teme Mediji, ki je osrednji del 
šolskega časopisa Špasn. Čestitam vam za dobro odločitev in delo, ki ste ga vložili 
v projekt. Zanima vas, kaj menim o internetu, televiziji, telefončkih in kako 
komentiram raziskave, ki ste jih opravili na naši šoli.
Težka naloga. Pa poglejmo po vrsti, kako se mediji dotaknejo mene.
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V preteklih dneh sem na internetu poiskala zdravilna zelišča, bolj natančno so me 
zanimali podatki za pljučnik, ozkolistni trpotec in koprivo. Našla sem si tudi 
kuharski recept za Stefani pečenko. Spekla sem jo točno po navodilih in bila je 
odlična.

Za facebook pa bi skoraj morala reči – kaj pa je to? Nimam svoje strani in ga ne 
uporabljam in tudi nimam želje, da bi se s tem ukvarjala. Preveč sedim za 
računalnikom v službi, zato popoldanski čas raje izkoristim za surfanje po naravi, 
kjer rastejo gobe, borovnice, brusnice, gozdne jagode, zdravilna zelišča in še kaj.

Internet ima svoj pomen v mojem življenju. A držim se navodila – manj je več.

Rada se uležem na sedežno in pogledam kakšno zanimivo oddajo na televiziji, tudi 
poročila me zanimajo. V tem poletnem času pa nekoliko manj, saj so dnevi daljši in 
tudi politika me čedalje bolj jezi. Uživam v filmih, kjer igra Julia Roberts ali 
Robert Redford.

Telefončki pa so nujno zlo; saj se zdi, da brez njih ne moremo več živeti. Skrbi 
pa me njihovo sevanje, ki je rakotvorno. Zadnje čase veliko govorimo o tem, 
delajo se številne raziskave, ki pa so tako zelo dvolične. Nisem strokovnjak s tega 
področja, vem le eno – skrb za zdravje mora biti na prvem mestu.

Zdaj bi lahko primerjali vaše grafe o stikih z mediji z mojimi, ki niso izdelani. 
Vzporednic, kot vidite ne moremo potegniti.

Za konec bi rada rekla le še to, da se naučite skrbno in racionalno načrtovati svoj 
čas za internet, televizijo, razvedrilo, učenje, delo, šport, rekreacijo, počitek; pa 
to še ni vse … Dan ima vendar samo 24 ur. Težko bo, a verjamem, da boste uspeli. 
Zato nikoli ne pozabite, da imate svoje starše, ki vam bodo v pomoč, če boste le 
hoteli. Imate tudi učitelje, ki vam odgovorijo. Le vprašati jih morete.

Vaša ravnateljica
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21. OTROŠKI PARLAMENT

Tudi mladi parlamentarci smo 
razpravljali o medijih

Na medobčinskem otroškem parlamentu smo v Lučah učenci iz osnovnih šol 
Zgornje Savinjske doline razpravljali o tej pomembni problematiki. Naslov 
21. otroškega parlamenta je bil namreč VPLIV DRUŽBE IN MEDIJEV NA 
RAZVOJ MLADOSTNIKA.

Medobčinskega parlamenta smo se z naše šole udeležile: Patricija Resnik, Tjaša 
Čopar, Klavdija Tostovršnik, Špela Rak, Ana Roban in Maruša Štorgel.

Na začetku tega srečanja so 
nam sedmošolci odigrali 
predstavo Oh, ti mediji, saj je 
odlično sovpadala z letošnjo 
temo otroškega parlamenta. V 
nadaljevanju pa smo se 
pogovarjali o vplivu televizije, 
interneta in sodobne 
tehnologije na življenje nas 
mladih. Razmišljali smo, kako 
lahko spremenijo naše navade in 
naš način življenja. Govorili smo 
tudi o naših prijateljih, o tem, s 
kom se družimo in kaj počnemo 
v družbi. Razpravljanje je 
vodila naša bivša učenka Petra 
Funtek, ki sedaj zaključuje 
šolanje na gimnaziji Poljane v 
Ljubljani. 

Po koncu razpravljanja pa smo izbrali iz vseh šol Zgornje Savinjske doline 9 
učencev za regijski parlament v Velenju. Našo šolo sva zastopali  kar dve, Tjaša 
Čopar in Maruša Štorgel. 
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Tudi v Velenju je razprava potekala podobno kot v Lučah. Žal nisva bili izbrani za 
srečanje na državnem parlamentu. Tjaši je zmanjkal le en glas. A sva bili kljub 
temu zadovoljni, saj je bilo srečanje zanimivo.

NAJINI VTISI Z REGIJSKEGA PARLAMENTA V VELENJU:

- MARUŠA:
V Velenju je  bilo fajn. Spoznali smo nove prijatelje in se zabavali. 

- TJAŠA
V Velenju smo imeli vsi željo, da bi se uvrstili naprej, zato je bila konkurenca 
velika. Besede nisi dobil velikokrat, zato si moral takrat vedno pametno oblikovati
svoje mnenje. Na splošno pa je bilo zabavno, saj sem tam spoznala nove 
prijatelje.

Maruša Štorgel
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BODOČA NOVINARKA O MEDIJIH

INTERVJU S ŠPELO ROBNIK

Ker smo želeli dobiti sliko o 
medijih še z druge plati, smo se 
odločili, da bomo za sogovornico 
povabili bivšo učenko naše šole,
Špelo Robnik, ki bo kmalu postala 
novinarka. V lanskem šolskem letu 
je z nami izvedla eno šolsko uro o 
medijih. Zastavili smo ji nekaj 
zanimivih vprašanj. 

Zakaj ste se odločili za študij novinarstva in kaj vas je pritegnilo k temu?

Za študij novinarstva sem se pravzaprav odločila čisto po naključju, po le 
kratkem premisleku. Zanimale so me družboslovne smeri, vedela sem, da mi bo 
ustrezala fakulteta za družbene vede, poleg tega pa sem vedno rada sestavljala 
in odkrivala nove zgodbe in jih prelivala na papir.

Kdo je vaš vzornik?

Veliko vzornikov je pravzaprav mojih mentorjev, ki so me vpeljali v novinarstvo 
med mojo prakso na časopisu Delo. Po nekaterih se zgledujem zaradi bogatega 
jezika, drugi so mi zgled zaradi dobre novinarske žilice. Zaradi področja, ki ga 
pokrivam na Delu, se mnogokrat zgledujem po tekstih Vita Divca in Jožeta 
Dekleve, sicer pa je moj dober novinarski zgled tudi naš urednik Miha Hočevar in 
urednik Sobotne pirloge Ali Žerdin. Sicer pa je v slovenskem prostoru še veliko 
dobrih novinarjev, a se med seboj močno razlikujejo glede na medij, v katerem 
delajo. Recimo: lahko si dober televizijski novinar, ne pa tudi časopisni.

Torej že delate za kakšen časopis?

Že približno 4 leta delam na časopisu Delo, sodelujem tako pri tiskani izdaji kot 
tudi na internetni strani Delo.si.
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Ali se vam zdi, da mediji zelo vplivajo na mlade? Kakšen je ta vpliv?

Danes si sveta brez medijev ne znamo več predstavljati, saj so vse bolj vpeti v 
naš način življenja, vse pomembneje pa vplivajo tudi na socializacijo mladih. S 
sodobno tehnologijo imajo mladi vse večji dostop do medijskih vsebin in prek njih 
prevzemajo neke življenjske norme, ki vplivajo na njihov razvoj osebnosti. Zato 
je po mojem mnenju treba mlade naučiti prave interpretacije teh vsebin, da si jo 
znajo prav razlagati, da znajo določene stvari jemati tudi skeptično in pomisliti 
na še kak drug vidik, ki morda v medijih ni predstavljen. V medijih so stvari 
mnogokrat predstavljene kot črno-bele, kar ni prav.

Imate mogoče tudi vi facebook? Kaj menite o tem, kako facebook vpliva na 
življenje mladih?

Tudi jaz imam facebook profil, priznam, da ga precej redno uporabljam. FB se mi 
zdi neke vrste fenomen, za katerega si marsikdo ni mislil, da bo tako pomembno 
vplival na način življenja njegovih uporabnikov. Sprva je kazalo, da gre le za 
priročen kanal za ohranjanje stikov, a je po nekaj letih (odkar obstaja) prerasel 
te meje in postal način življenja, nepogrešljiv način komunikacije z vrstniki, z 
omogočanjem izmenjave slikovnega in video materiala pa tudi nadomestil osebni 
stik. Velik problem, na katerega opozarja vse več strokovnjakov, pri tem 
predstavlja zasebnost, saj se mnogi ne zavedajo, da postavljajo velik del svoje 
osebnosti na ogled ne le uporabnikom FB-ja, temveč uporabnikom spleta nasploh. 
Sploh mladi bi morali biti večkrat opozorjeni na to, saj se ne zavedajo posledic, 
ki jih to prinaša.
Dobro primerjavo je pred časom o FB dala informacijska pooblaščenka Nataša 
Pirc Musar, ki je dejala, da si naj ob objavi statusa na FB predstavljamo, ali bi 
kaj takega upali na glas povedati pred dvorano recimo 400 ljudi oz. kolikor imamo 
FB prijateljev.

Bi moralo biti še več medijev; zakaj?

Mislim, da je razvoj medijev (v zahodnem svetu seveda) že prišel do točke, ko 
lahko kjerkoli izvemo karkoli in kadarkoli. Vse bolj v zadnjih letih napreduje 
predvsem dostop do medijev prek mobilne tehnologije, zamira pa tiskana oblika 
medijev. Mislim, da se razvoj še ne bo ustavil, prav tako verjamem in upam, da bo 
še dolgo živel tudi dobri stari časopis. Vseeno pa mislim, da imamo medijev 
dovolj, z njimi smo včasih obkoljeni celo že preveč. Kar pa ne pomeni, da medijem 
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ni treba več storiti tudi na njihovi kakovosti. Prej kot na kvantiteti bi bilo treba 
delati na kvaliteti.

Ali mediji zelo vplivajo na 
mlade?

Kot že rečeno, mediji 
pomembno vplivajo na 
socializacijo mladih v 
vsakdanjem življenju, to pa 
se z vse večjo dostopnostjo 
(recimo prek mobilnih vsebin) 
še povečuje, saj lahko vsako 
sekundo črpajo medijske 
vsebine in si jih brez nadzora 
razlagajo po svoje.

Ali ste kdaj pomislili, da bi izbrali drug poklic?

Pravzaprav o poklicu novinarja prej nikoli nisem resno razmišljala, premamil me je 
šele tik pred vpisom na fakulteto. Pred tem sem razmišljala bolj v smeri 
socialnega dela, socialne pedagogike ...

Ali poklic novinarja zahteva veliko dela?

Spomnim se, da so nam že na enem od prvih predavanj na fakulteti govorili o tem, 
da si kot novinar v službi 24 ur na dan. Naš poklic je razgiban, noben dan v službi 
ni enak, vedno moraš biti pripravljen, da se zgodi kaj novega, presenetljivega, ne 
nujno ob delovnem času, ne glede na to ali je praznik ali ne. Svoje področje moraš 
spremljati ves čas, veliko brati, da dobiš pravo širino in ozadje, se pogovarjati z 
ljudmi ... V novinarstvo si vpet ves čas, saj se tudi dogajanje po svetu nikoli ne 
ustavi, informacije pa s sodobno tehnologijo lahko do javnosti potujejo takoj.  
                                                                                              
Dominik Germelj

Rubriko o medijih uredil: Matic Ajnik
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Na podelitvi bralnih značk je bil naš gost mladinski pisatelj Primož 
Suhodolčan. Njegovega obiska smo se vsi veselili. In ni nas razočaral, saj je 
bil zelo zabaven in je urica druženja z njim minila, kot bi mignil. 
Vzel pa si je tudi čas za kratek pogovor.

1. Kdo vas je navdušil za pisanje?
Za moje pisanje je največ naredila 
učiteljica prvega razreda osnovne šole, ko 
me je naučila, kako se napišejo črke A, E, 
I, O in U. Če pa sem hotel napisati prave 
besede in zgodbe, pa sem se moral potem  
hočeš - nočeš - moraš naučiti še ostalih.

2. Ali so tudi vaši otroci nadarjeni za 
pisanje in kako to pokažejo?
Moji otroci so še bolj nadarjeni za pisanje. 
SMS napišejo veliko, veliko, veliko prej kot 
jaz.

3. Kaj bi kot pisateljev oče povedali o tem, da mladi premalo berejo?
Saj ne berejo manj, vendar berejo drugačne reči. Tudi sam sem najraje bral 
tisto, kar ni bilo predpisano in tisto, česar nihče drug ni hotel brati.

4. Kako je vaš oče vplival na vas in na vašo ustvarjanje?
Ker je videl, da si rad izmišljujem zgodbe, mi je kar naprej govoril: zapiši, da ne 
boš pozabil. No, zdaj pa včasih tudi pozabim, kaj sem včeraj zapisal. 

5. Ali imate kakšen življenjski moto?
Hiti počasi! Življenje te prej ali slej tako ali tako samo poišče.

6. Kako vaši otroci sprejemajo vaš poklic?
Zelo radovedno, zelo kritično in če imam srečo, včasih tudi vsaj malo pohvalno.
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7. Katera je vaša najljubša 
knjiga in zakaj?
Moja najljubša knjiga je jedilni list 
bližnje kitajske restavracije, ker 
se je nikoli ne naveličam. Čeprav 
sem ga že stokrat prebral in ga bom 
zagotovo vsaj še stokrat.

8. Kje dobite ideje za svoje 
knjige?
Kot sem rekel že prej, življenje 
samo piše zgodbe, jaz mu pri tem 
samo malo pomagam. Zato je čisto 
dovolj, če za nove ideje po svetu 
hodite z odprtimi očmi.

Po podelitvi bralnih značk smo bili vsi navdušeni, ker je Primož Suhodolčan 
taka faca. Tako nas je zabaval, da smo se krohotali.
Nekaj vtisov naših učencev:

- Najbolj zanimivo se mi je zdelo, ko je oponašal papigo.
- Bil je zelo zabaven. Najbolj si ga bom zapomnil po prigodi, ko je jahal osla.
- Prebrala sem že eno njegovo knjigo. Zdaj pa jih bom še več, saj je zelo 

zabaven.
- Obisk Primoža Suhodolčana je bil za vse nas veliko doživetje, saj je bil 

zelo zabaven. Najbolj sem si zapomnila njegove zgodbe o tem, kako je 
jahal osla in kolikokrat si je razbil nos. Prebrala sem že večino njegovih 
knjig; vse ostale pa bom še med počitnicami.

- Zelo je bilo smešno, ko je razlagal, da se je zabil v stop znak in si razbil 
nos. Upam, da nas bo še večkrat obiskal. Najbolj sem se mu smejal, ko je 
pel pesmi, ki jih je prepeval njegov papagaj.

- Super je bilo, da ni dolgovezil o svojih delih, pač pa je na zabaven način 
prikazal, o čem piše.

- Bil mi je zelo všeč, saj zna zabavati ljudi in jih navdušiti za branje knjig.
- Mislim, da je pretirano neroden in ima zaradi tolikokrat razbite glave 

majhne motnje. A nič ne de, saj je bil zelo smešen, kar nam je bilo na moč 
všeč.

- Vsi smo se smejali njegovim šalam in prigodam. Upam, da še kdaj pride v 
Luče.

Neža Plesnik
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Lutkarska skupina, ki jo vodi gospa Jožica Podkrajnik, nas vsako leto 
razveselili z vrhunsko lutkovno predstavo. Tako je bilo tudi letos. S svojo 
igro Čudna čarovnija so se uvrstili na državno tekmovanje lutkarskih skupin, 
kjer so osvojili zlato priznanje. In ker ima pri tem uspehu gotovo velike 
zasluge mentorica, smo gospe Jožici Podkrajnik zastavili nekaj vprašanj o 
vodenju lutkovne skupine, tekmovanjih in še o marsičem.

1. Koliko časa se že ukvarjate z lutkami?
Začela sem v osnovni šoli, nadaljevala v srednji šoli in tako je lutka postala del 
mojega dela.

2. Kdo vas je navdušil za to delo?
Za to delo me je navdušila učiteljica v osnovni šoli, Emica Kramer.

3. Kje dobite ideje za predstave?
Iščem po literaturi, ki je ni veliko. Večkrat pa smo poskušali predstavo narediti 
čisto sami.
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4. Radi delate z otroki v skupini? Ali je delo z njimi naporno?
Zelo rada delam z otroki, vendar je delo z njimi naporno, saj je težko uskladiti 
urnik.

5. Kako izdelate lutke?
Lutke delamo iz različnih materialov, kot so stiropor, penasta guma, blago in 
razni dodatki (gumbi, vrvice…).

6. Kje dobite zamisli za scene?
Vsebina je pogoj za sceno, najprej pogledaš vsebino zgodbe. Scena mora biti 
enostavna in zanimiva.

7. Katera vaša predstava vam je najljubša?
Najljubši so mi Volk in kozlički.

8. Kaj lahko poveste o letošnjem uspehu?
Zelo sem vesela in ponosna na svoje lutkarje. Letos je bila konkurenca res velika, 
saj je veliko lutkarskih skupin. Upam, da so lutkarji zadovoljni in da mi bodo 
»odmerili«, če so mi kaj zamerili, saj sem jim  „ful težila“.

Jerneja Roblek
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25-letnica glasbenega udejstvovanja gospoda Venišnika je gotovo velik 
dosežek. Ta jubilej je proslavil na najboljši možni način – z novoletnim 
koncertom njegovih zborov.

Ob tej priložnosti smo ga povabili na kratek pogovor.

1). Kakšni so vaši začetki kot zborovodja?

Z zborovodstvom sem se začel ukvarjati leta 1984 kot študent 1. letnika 
Pedagoške akademije v Ljubljani, kjer sem kasneje diplomiral na oddelku glasbene 
vzgoje in zborovodstva. Prvi zbor, ki sem ga prevzel kot mlad in neizkušen 
zborovodja, je bil moški pevski zbor iz Bočne.

2). Kdo vas je navdušil za glasbo, zborovsko petje, zborovodstvo?

Hmmm, težko vprašanje … Spomnim se, da sem že v ranem otroštvu rad pel, se 
preizkušal na različnih instrumentih, nastopal … Glavna odločitev, da bo glasba 
moje življenje, pa je padla koncem srednje šole. Pri tem pa so mi pomagali starši, 
profesor klavirja in pa tudi sam, ko sem spoznal, da me glasba veseli, izpolnjuje in 
osrečuje. Veselje do dela z različnimi pevskimi sestavi se je povečevala iz leta v 
leto, saj sem opazil, da sem na tem področju tudi uspešen, pevci zadovoljni, 
poslušalci pa navdušeni.

Vsi Mitjevi zbori skupaj
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3). Kako izbirate skladbe, ki jih zbor zapoje?

Skladbe izbiram na podlagi primernosti za določeno sestavo. Programi morajo biti 
raznoliki in zanimivi, zajemati  morajo vsa področja glasbe, umetnosti, ljudsko, 
popularno, slovensko, tujo. Skladbe morajo biti tudi iz različnih obdobij. 
Pomembno je, da je izbor pesmi všeč tudi pevcem, poslušalcem in seveda žirijam 
na tekmovanjih.

4). Na kateri svoj dosežek ste najbolj ponosni?

Ponosen sem na vsak uspeh, nastop. Ko zagledam sijoče oči pevcev in zaslišim za 
hrbtom aplavz poslušalcev, vem, da je moje delo obrodilo sadove. Seveda  pa sem 
najbolj ponosen na uspehe na državnem nivoju, ki smo jih dosegli z otroškima 
zboroma OŠ Luče in OŠ Ljubno ter z oktetom Žetev.

5). Zakaj ste se odločili,  da združite mladinska zbora OŠ Luče in OŠ 
Ljubno v projektni pevski zbor?

Projektni mladinski zbor OŠ Luče in OŠ Ljubno je nastal predvsem zaradi 
povezovanja obeh šol na glasbenem in še kakšnem področju, da se pevci družite in 
krepite prijateljstvo. Če pa ob tem nastane kakšna super zgoščenka, čudovit 
projekt, kot je bil na primer novoletni koncert, smo lahko nad sodelovanjem več 
kot zadovoljni.  Zbor bo deloval v takšni obliki še naprej in upam, da nam v 
naslednjih letih uspe izpeljati še kakšen odmeven projekt.

6.) Kakšni so vaši načrti za 
prihodnost?

Načrti za prihodnost? Predvsem 
skrb za zdravje, da bom lahko s 
svojimi pevci odpel še veliko 
nastopov, koncertov in 
tekmovanj.

Ana Roban
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Letošnje šolsko leto učenci enkrat 
tedensko dobimo t. i. evropsko 
sadje. Tega se zelo razveselimo, 
saj nam ne ponudijo le jabolk, 
ampak dobimo celo jagode ali 
češnje.
Za pogovor o shemi šolskega 
sadja, kot se ta projekt uradno 
imenuje, smo prosili vodjo 
prehrane na šoli, gospo Doro 
Vršnik.

Kaj je to shema šolskega sadja?
SŠS je ukrep skupine kmetijske politike EU. Namen je povečati porabo sadja in 
zelenjave pri otrocih in s tem zmanjšati naraščanje prekomerne telesne teže. 
SŠS pomeni brezplačno razdeljevanje sadja v OŠ in izobraževanje o pomenu 
sadja in zelenjave za naše zdravje.

Ali sadje dobijo vse slovenske šole?
Sadje iz SŠS  dobijo tiste slovenske šole, ki se prijavijo na razpis. Šole se za 
vsako šolsko leto posebej prijavijo v shemo, katere izvajalec je Agencija RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja. (ARSKTRP)

Ali je sadje pridelano v Sloveniji?
Šole lahko dajejo izključno sveže sadje in zelenjavo, ki raste v Sloveniji. 
Pomaranče, ananas, banane ne pridejo v poštev, ker jih v Sloveniji ne pridelujemo.

Zakaj rečemo, da je to evropsko sadje?
Evropsko sadje rečemo zato, ker denar za sadje prispeva Evropska unija.

Kdo plačuje to sadje?
Šoli povrne denar za sadje, ki ga dobijo učenci v okviru SŠS, Agencija RS za 
kmetijske trge. Ta pa dobi 75% od Evropske unije,  25% pa od Republike 
Slovenije.
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To sadje naj bi bilo bio. Ali je to res?
To ni vedno res, ker ni možno vedno kupiti bio sadja. Trudimo se, da dobimo sadje 
slovenskih kmetov.

Po čem se loči sadje, ki ga vsak dan lahko vzamemo v jedilnici, od 
evropskega sadja?
Sadje, ki ga vsak dan lahko vzamete v jedilnici spada k vaši šolski malici in ga 
plačujejo vaši starši. Enkrat na teden pa dobite »evropsko« sadje, ki ga plača 
država, ta pa dobi del denarja od EVROPSKE UNIJE.

Po tem prijetnem pogovoru z gospo Doro me je zanimalo, kaj pa o evropskem 
sadju mislijo moji vrstniki. Dobil sem zanimive odgovore:

- Všeč mi je, ker je raznoliko.
- Zahvala tistemu, ki se je tega spomnil.
- Gospa Dora se zelo trudi za nas, zato sem ji res hvaležna.
- Zelo mi je všeč, kadar dobimo sadje v učilnico. Vsi skupaj se nekam 

usedemo, jemo sadje in se pogovarjamo. Sadje nas druži.
- Sadja se vedno razveselim, saj je zdravo.
- Zelo rada jem sadje, zato se mi zdi evropsko sadje dobra ideja.
- Super je, ker dobimo raznovrstno sadje.
- Zelo mi je všeč, da je sadje slovensko. Najraje imam jagode.
- Sadje je okusno in sveže.
- Poleg sadja dobimo kdaj kakšno redkvico ali korenček; tudi to rad pojem, 

saj je zdravo.
Matevž Vršnik
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Učenci vsako leto težko pričakujemo dneve, ki so drugačni od običajnih. 
Dneve, ko so na vrsti razne prireditve, ob katerih se sprostimo, se 
nasmejimo, jih sooblikujemo …
Tudi v letošnjem šolskem letu se je zgodilo precej dogodkov, ki bi jih radi 
obudili z vami. 

1. septembra smo se željni novih znanj in druženja s prijatelji vrnili v šolske klopi. 
V svoje vrste pa smo sprejeli šolske novince. Še nekaj let guljenja šolskih klopi 
jih čaka, da bodo dovolj pametni za vstop na predmetno stopnjo.

  

   

Šestošolci na Veliki planini in sedmošolci na Klemenčji jami

1. 9. 2010
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13. 11. 2011

   

Tik pred jesenskimi počitnicami smo 
se s kratkim programom spomnili vseh 
tistih, ki jih ni več med nami. 
Predstavnici šolske skupnosti sta s
šopkom in svečo počastili spomin na 
skladatelja Blaža Arniča.

Kot vsako leto smo se tudi letos učenci zelo veselili 
jesenske prireditve – prihoda tetke Jeseni. Letos nas 
je obiskala nekoliko kasneje, in sicer na delovno soboto, 
13.11.2010. V šolo je prinesla veliko dobre volje, 
pozabila pa ni niti na darila za čas recesije.

Učenci so najprej dve uri preživeli v svojih razredih, kjer 
so ustvarjali na temo jeseni, jesenskih pridelkov … 
Razstave so odlično uspele. 

Devetošolci in osmošolci na Raduhi 

22. 10. 2010
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Pika na I pa je bila seveda prireditev, na 
kateri so bili v šolsko skupnost sprejeti 
prvošolci. Sledil pa je še zabavni program.   

Devetošolci smo poskrbeli za jedačo in pijačo ter dobro glasbo. Mislimo, da 
nam je dobro uspelo!!
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Pevci otroškega in mladinskega pevskega zbora smo sodelovali na božično-
novoletnem koncertu na Ljubnem. Prireditev je bila posvečena 25-letnici 
zborovskega delovanja našega učitelja glasbe, gospoda Mitje Venišnika. Na 
tem veličastnem koncertu so nastopili: OPZ OŠ Luče, OPZ OŠ Ljubno, 
združena mladinska zbora iz Luč in Ljubnega, oktet Teš, oktet ŽETEV iz 
Luč, mešani pevski zbor KD Ljubno in učenci glasbene šole Nazarje. Vzdušje 
je bilo predpraznično obarvano, scena pa odlično pripravljena.

Maruša (9.r): Bilo je 
super, najbolj všeč mi 
je bila zadnja pesem 
Silvestrski poljub, ki 
smo jo zapeli vsi 
Mitjevi zbori skupaj. 
Všeč je bila tudi 
poslušalcem, zato smo 
jo po bučnem aplavzu 
zapeli še enkrat.

Na novoletni zabavi smo se poslovili od starega leta. 
V programu se nam je izvrstno predstavil naš najmlajši zbor Pikapolonček.

15.12.2010

24. 12. 2010
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Obiskal nas je čarodej Andrej, ki je 
pričaral odlično vzdušje. Devetošolci 
smo pripravili bogat srečelov in 
zabavo z odlično glasbo. Plesalo se je 
vse do konca zabave. 

ŠPELA: Čarodej je bil 
super, zelo smo se mu 
nasmejali. Srečelov je 
bil uspešen.
MATIC: 
Blo je ful fajn. Muzika 
je bla super. Ful fajn je 
blo plesat.
NEŽA: Čarodej je bil 
zelo zabaven. Ob plesu 
smo uživali.

3. – 7. 1. 2011
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V ponedeljek, 31. januarja, je bil dan šole. Ob 
110. obletnici rojstva našega rojaka, skladatelja 
Blaža Arniča, so učenci glasbene šole Nazarje 
popestrili naš kulturni program. Program je 
povezovala gospa Saša Vrabič. Najprej smo 
prisluhnili učencem naše šole, ki obiskujejo 
glasbeno šolo v Nazarjah. Kasneje so nam zaigrali 
še ostali učenci glasbene šole.  Tako smo se 
spomnili na skladatelja Blaža Arniča, po katerem 
se imenuje tudi lučka šola. 

Bil je res prekrasen glasbeni dopoldan.

31. 1. 2011
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Kranjska Gora je zakon!!

7. – 11. 2. 2011

8. 3. 2011
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Na pustni zabavi je bilo veliko plesa. Maškare so se zelo zabavale in nas 
presenetile z odličnimi predstavitvami. Komisija, ki so jo sestavljali nekateri 
učitelji, je izbrala najboljšo skupno masko. Zmagali so učenci 6. a in b razreda. 
Po rajanju smo se odpravili v povorki po vasi. 

6.a

6.b

6.a

8. 3. 2011
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Kot vsako leto smo bili navdušeni tudi nad učitelji, ki se vedno namaskirajo.

Po šoli se je že nekaj časa šušljalo, da sedmošolci v okviru izbirnega predmeta 
Gledališki klub pripravljajo gledališko predstavo. Tisti učenci, ki so sodelovali na 
medobčinskem parlamentu, ki je potekal prav v Lučah tik pred zimskimi 
počitnicami, so zatrjevali, da je predstava zelo zabavna. Sedmošolci so jo namreč 
premierno zaigrali prav mladim parlamentarcem, saj je igra z naslovom Oh, ti 
mediji sovpadala z vsebino letošnjega parlamenta.
Sredi marca pa smo si jo lahko ogledali vsi učenci. Nasmejali smo se do solz in 
priznali sedmošolcem, da so ta pravi igralci. 

16. 3. 2011
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Igro so napisali sedmošolci sami ob pomoči mentorice Simone Funtek. Vsebovala 
je ne samo zabavno vsebino, ampak poučno zgodbo o tem, da smo danes ljudje kar 
preveč odvisni od medijev in da pogosto ne uvidimo, da je treba kdaj vso 
elektroniko pustiti doma in uživati v miru v naravi ali na kakšnem izletu.
Šolsko predstavo si je ogledal tudi strokovni spremljevalec gledaliških predstav, 
igralec Vojko Belšak, ki je bil nad njo navdušen. Sedmošolci so se tako s svojo 
predstavo udeležili še regijskega srečanja gledaliških skupin, ki se je odvijalo v 
Radečah. Tudi tam so se izkazali in navdušili občinstvo, pohvaljeni pa so bili tudi s 
strani strokovne spremljevalke srečanja.

Kot vsako leto so učiteljice razredne stopnje tudi letos ob materinskem dnevu 
skupaj s svojimi učenci pripravile program  za mamice. Proslava si zasluži čisto 
petico, saj so se učenci res potrudili. Da je tako uspela, pa imata odlične zasluge 
tudi voditelja Timotej Rosc in Domen Lokan, saj sta domiselno povezovala ves 
program. 

Na proslavi pa so nas s svojo igro Čudna čarovnija navdušili tudi naši lutkarji.
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31. 
5. 2011 smo imeli v kulturni dvorani slovesno podelitev bralnih značk. Letos je bil 
na tej podelitvi literarni gost pisatelj Primož Suhodolčan. V njegovem nastopu 
smo zelo uživali. 
Tisti, ki smo pridno brali, smo prejeli priznanje za osvojeno bralno značko. Gospa 
Ida Bergant je podelila tudi Cankarjeva priznanja.



ODMEVNI DOGODKI

37

Vsako leto z nestrpnostjo pričakujemo predajo ključa, torej prireditev, na kateri 
se morajo osmošolci z zahtevno nalogo dokazati, da si zaslužijo ključ šolskih vrat. 
Letos so morali odigrati nekaj prizorov iz priljubljene nanizanke Lepo je biti 
sosed. Odlično jim je uspelo, za kar jim od srca čestitamo.

Osmošolci v akciji

7. 6. 2011
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Slovo od generacije učencev, rojenih v letu 1996.

Matic Breznik

10. 6. 2011
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Ve
čk

rat v letu smo lahko na šoli opazili kakšno razstavo, ki je pritegnila naše 
poglede. Nekaj smo jih zbrali, da obudimo spomin nanje.

Znanje tujih jezikov je v 
današnjem svetu zelo pomembno. 

Razstava ob dnevu reformacije nas je 
spomnila na zaslužne može v naši 
zgodovini, ki so postavili temelje 
slovenskega jezika.

31. 10. 2010

26. 9. 2010
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Devetošolci smo pridno delali adventne 
venčke, s katerimi smo si prigarali kar 
lep dobiček.

26. 11. 2010

13. 11. 2010
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Takole so se za nas vse s svojimi 
izdelki potrudili učenci razredne 
stopnje.

Sanjske vile so sedmošolci izdelali pri likovni vzgoji.

December 2010

April 2011
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Razstava Moj kraj je nastala v okviru medpredmetnega sodelovanja pri 
slovenščini in računalništvu.

Maj 2011

Junij 2011
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Junij 2011
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Kar je naučeno v mladosti, je vklesano v kamen.

Indijanski pregovor

Znanje je v življenju zelo pomembno, saj z njim postavimo temelje za našo 
prihodnost. Poleg prizadevnega dela pri pouku pa smo se učenci trudili tudi 
na raznih tekmovanjih – iz znanja, na športnem, likovnem in še kakšnem 
področju. Predstavljamo vam najbolj odmevne rezultate.

REZULTATI IZ ZNANJA

 SLOVENŠČINA
SREBRNO PRIZNANJE: Maruša Štorgel (9. r) in Zala Fale (8. r)

 MATEMATIKA
SREBRNO PRIZNANJE: Marko Klemenšek (8. r), Gregor Strmčnik Grušovnik 
(7.r) in Dominik Germelj (9. r)

 NEMŠČINA
SREBRNO PRIZNANJE:  Matevž Vršnik (9. r)

 ZGODOVINA
SREBRNO PRIZNANJE: Matic Breznik (9. r)

 FIZIKA
SREBRNO PRIZNANJE: Marko Klemenšek (8. r)

NPZ
Učenci 9. razreda smo se na začetku maja potili na nacionalnem preverjanju 
znanja, kjer smo dosegli odlične rezultate.
Državno povprečje smo presegli pri vseh predmetih, in sicer pri slovenščini za 12, 
83%, pri angleščini za 13, 03% in pri matematiki za 10, 59%.

Hura za devetošolce!!       
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LIKOVNA DEJAVNOST

V letošnjem šolskem letu smo sodelovali na devetih likovnih natečajih, za dva pa 
še pripravljamo izdelke. Veseli smo, da so se nam na dveh natečajih pridružili tudi 
učenci razredne stopnje (2. in 5. r.). Učenci 4. r. pa so na natečaju Postani 
donavski umetnik s skulpturami sodelovali samostojno.

Že na začetku leta smo se veselili rezultatov zadnjih lanskih natečajev, ki so 
izide objavili med počitnicami. Med več kot 800 likovnimi deli na temo Žuželke je 
žirija Slovenske znanstvene fundacije za razstavo v 
Cankarjevem domu izbrala tri slike sedmošolcev. To so: 
Jernej Krivec, Eva Suhodolnik in Jaka Vavdi.

Na mladih svet stoji pa je bila ena od tem natečaja 
Mestne občine Slovenj Gradec, na katerem so za 
nagrado izbrali grafiko Florjana Pahovnika Mladi 
muzikant. Na razstavo pa so se uvrstila še dela učencev: 
Eve Kladnik, Nine Ošep, Žana Resnika, Matica Ajnika, 
Neže Plesnik in Ane Roban.

                                                    
Florjan Pahovnik
Tudi Tjaša Čopar je za svojega muzikanta prejela lepo 
mednarodno priznanje: certifikat iz Bolgarije.

Na letošnjem prvem natečaju Igraj se z mano je 
sodelovalo 8 učencev 6. razreda in vsi so dobili 
priznanja.

  
     
       Tjaša Čopar

Najbolj pa nas je razveselilo mednarodno 
priznanje za sliko na temo Etno oblačila, ki 
ga je prejela Nina Ošep. Izbrana je bila 
izmed 8.000 likovnih del iz 35 držav z vseh 
kontinentov.               Nina Ošep
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Rezultati nekaterih natečajev še niso znani.

Vsi natečaji pa seveda niso tekmovalni. Gre za 
vzgojne teme, ki učence pripeljejo do spoznanja 
npr. kako zdravo je jesti sadje in zelenjavo, 
kako pomembno je pomagati sočloveku ali kako 
nujno je skrbeti za okolje. Za sodelovanje na 
takih natečajih dobimo skupno zahvalo in 
potrdilo.

Pri krožku za izdelovanje uporabnih predmetov KUP so se učenci odločili, da 
bi vse ure namenili kar polstenju volne. Najprej je vsak učenec izdelal prašička 
ali ovčko, nato pa še copate ali klobuk.

Pripravila: Marta Orešnik
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VESELA ŠOLA

Uspešni pa so bili tudi učenci, ki so se pod vodstvom gospe 
Maje Robnik pripravljali na tekmovanje iz Vesele šole. 
Srebrna priznanja so osvojili: Veronika Marolt, Patricija 
Resnik, Nina Ošep in Uroš Juvan.

Bravo!!!

LUTKE

Lutkarji Patricija Resnik, Timotej Rosc, Veronika Marolt, Domen Lokan, Kristina 
Kosmač in Katarina Resnik so pod mentorskim vodstvom gospe Jožice Podkrajnik 
na državnem tekmovanju prejeli ZLATO PRIZNANJE. Besedilo za predstavo 
Čudna čarovnija je napisala Patricija Resnik. 

ČESTITAMO!!

ČEBELARJI

Nekaj učencev, ki obiskuje čebelarski krožek pod mentorskim vodstvom gospoda 
Jožeta Kumra, je 7. maja 2011 v Ljutomeru zastopalo našo šolo na državnem 
čebelarskem tekmovanju. Tekmovali so v parih. Boštjan Povšnar iz 6. razreda in 
Nejc Funtek iz 3. razreda sta prejela srebrno priznanje.

Naše čestitke!!

Matic Breznik
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NAJVIDNEJŠI ŠPORTNI DOSEŽKI V ŠOLSKEM LETU 2010/11

 FINALNA DRŽAVNA TEKMOVANJA:

o FLORJAN PAHOVNIK – 2. mesto 
– ŠPORTNO PLEZANJE

o FLORJAN PAHOVNIK – 9. mesto 
– DESKANJE NA SNEGU

o JERNEJ KRIVEC – 11. mesto –
KROS

o TJAŠA ČOPAR – 11. mesto –
KROS

o MARUŠA ŠTORGEL – 11. mesto –
VELESLALOM

o MARKO KLEMENŠEK – 11. mesto 
– VELESLALOM

o DOMINIK GERMELJ – 15. mesto –
VELESLALOM

 ČETRFINALNA DRŽAVNA TEKMOVANJA:

o ŠPELA RAK – 6. mesto – NAMIZNI TENIS

 PODROČNA TEKMOVANJA:

o MLAJŠE DEKLICE- 1. mesto – MALA ODBOJKA
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o JERNEJ KRIVEC - 1. mesto – ATLETIKA-600m
o SIMON KLEMENŠEK – 1. mesto – VELESLALOM
o GAŠPER LIPNIK – 1. mesto – ŠAH
o ŠPELA LIPNIK – 1. mesto – ŠAH
o FLORJAN PAHOVNIK – 1. mesto – DESKANJE NA SNEGU
o EKIPNO - 2. mesto – SMUČANJE STAREJŠI UČENCI
o MANJA PANČUR – 2. mesto – VELESLALOM
o TJAŠA ČOPAR – 2. mesto – VELESLALOM
o NACE SELIŠNIK – 2. mesto – VELESLALOM
o MARKO KLEMENŠEK – 2. mesto – VELESLALOM
o DOMINIK GERMELJ – 2. mesto – VELESLALOM
o TJAŠA ČOPAR – 2. mesto – ATLETIKA-600m
o RAK ŠPELA – 2. mesto – NAMIZNI TENIS
o LUKA ZAGRADIŠNIK -  2. mesto – ATLETIKA-DALJINA
o STAREJŠE DEKLICE – 2. mesto – MALI NOGOMET
o GERMELJ DOMINIK – 2. mesto - ŠAH 
o NEŽA PLESNIK – 3. mesto – TEK NA 1000 metrov
o MARUŠA ŠTORGEL – 3. mesto – SUVANJE KROGLE
o MARUŠA ŠTORGEL – 3. mesto – VELESLALOM
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 MEDOBČINSKA PRVENSTVA ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE:

o STAREJŠE DEKLICE – 1. mesto – MALI NOGOMET
o MLAJŠI DEČKI – 1. mesto – MALA ODBOJKA
o TJAŠA ČOPAR – 1. mesto – KROS
o TJAŠA ČOPAR – 1. mesto – ATLETIKA-600m
o JERNEJ KRIVEC – 1. mesto – KROS
o JERNEJ KRIVEC – 1. mesto – ATLETIKA-600m
o NEŽA PLESNIK – 1. mesto –  ATLETIKA - 1000 m

o MLAJŠE DEKLICE – 2. mesto -  MALA ODBOJKA
o MLAJŠI DEČKI – 2. mesto -  MALI NOGOMET
o FLORJAN PAHOVNIK – 2. mesto – KROS
o NEŽA PLESNIK – 2. mesto – KROS
o NACE SELIŠNIK – 2. mesto – ATLETIKA - DALJINA
o ANJA OŠEP – 2. mesto - ATLETIKA -60m
o ŠPELA RAK – 2. mesto – SUVANJE KROGLE

o EVA KLADNIK – 3. mesto - ATLETIKA - 1000 m
o KLAVDIJA TOSTOVRŠNIK – 3. mesto – ATLETIKA -60m
o STAREJŠE DEKLICE – 3. mesto – ATLETIKA – ŠTAFETA 4 X 100m
o FLORJAN PAHOVNIK -  3. mesto - ATLETIKA - DALJINA
o MARUŠA ŠTORGEL – 3. mesto – SUVANJE KROGLE

Pripravil: Rajko Rudnik
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V NEDELJO SE NE DELA

V nedeljo se ne dela,
to pove nam že beseda!
Tudi torba naj počiva,
uk v njej pa naj se skriva!

To učitelj naj spoštuje
in naj z nalogami miruje!
Tudi zanj velja beseda,
da v nedeljo se ne dela.

Zvezek v torbi naj počiva,
v knjigi naj se znanje skriva,
naj pisala ne škrebljajo,
da učenci končno mir imajo.

Tole pesem sem napisal 
bolj učiteljem kot zase,
da bi končno le spoznali
in v nedeljo mir nam dali!!!

Gašper Lipnik

RDEČA KAPICA PO MOJI ZAMISLI

Živela je deklica, ki je imela rdečo kapuco. Nekoč ji oče reče, naj nese coca-colo 
in sirov burek babici, da bi prej ozdravela. Reče ji še, naj se pazi gangsterskega 
volka, ki razgraja po gozdu. 
Ob poti v gozd vidi supermarket. Zamisli si, da bi bila babica vesela šopka rož, pa 
ji ga kupi. Ni imela ravno veliko denarja; k sreči je bil ta dan popust. Na poti pa 
sreča hudobnega volka. Ta jo vpraša, če bi se rada peljala z njegovim BMW-jem, 
a ona mu odvrne, da raje pešači, pa še bolj zdravo je. Volk jo vpraša, kje živi 
babica. Rdeča kapuca reče, da mora iti po poti naravnost, potem zaviti levo, 
potem še mimo jezera, nato pa še malo desno in je že tam. 
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Volk prehiti Rdečo kapuco, pohrusta babico in se preobleče vanjo. Ko pride 
Rdeča kapuca, takoj vpraša, zakaj ima tako gnile zobe. Odgovori ji, da je izgubila 
zobno ščetko. Potem jo vpraša, zakaj je tako zaspana. Reče ji, da je bila celo noč 
pokonci. In končno jo vpraša, zakaj ima tako velika usta. »Zaradi dolgega časa 
sem tako zehala, da sem si nategnila čeljust,« mu odvrne. V tem trenutku pa 
vstopi lovec in pomeri puško v volka ter reče, naj da roke v zrak, če ne, strelja. 
Rešili so babico, gangsterski volk je šel v zapor, vsi ostali pa na pizzo.

                                                                   Rok Prodnik

ČRNA  KAPICA

Matka je Marjetki dala šopek rož, cukre in vino. (Marjetko so v resnici klicali 
črna kapica, ker ji je babica naredila črno kapo). Matka ji naroči, naj te stvari 
nese k babici ter naj bo previdna, ko bo šla v mesto, saj je veliko nevarnosti: 
lahko jo povozi avto, tovornjak… 
   Ko je bila na sredi poti, sreča medveda, ki je ušel iz živalskega vrta: »Kwa pa ti 
tuki?« vpraša medved črno kapico. »K babici grem!« »Kje pa živi?« spet vpraša 
medved. »Ful daleč stran,« odgovori črna kapica. »Kje natančno?« »V Franjevi 
ulici, prva hiša desno. Zakaj te to zanima?« »Ah, samo vprašam,« odgovori 
medved. Medved jo hitro ucvre na avtobus, da se odpelje k babici. Črna kapica pa 
raje hodi peš. Ko medved pride k babici, oponaša črno kapico. »Nok, Nok… je kdo 
doma?« se oglasi medved. »Seveda! Kdo pa je?« vpraša babica. »Tlele je 
Marjetka, tvoja vnučka.« Babica: »Kar naprej, duri so odklenjene.« Ko pride 
medved v hišo, požre babico in se preobleče v njene cunje. Ko prispe črna kapica
k babici, vstopi, jo pozdravi in vpraša:  »Babica? Zakwa maš tko velika ušesa?« 
»Da lažje slišm!« »Zakwa maš tko velike oči?« »Da lažje vidm!« »Babica,« vpraša 
črna kapica, »zakwa maš tko velika usta?« »Da te lažje požrem!« Medved poje še 
črno kapico, čez nekaj časa pa zaspi in v bajto vstopi oskrbnik pogrešanega 
medveda. Sliši pa tudi čudne zvoke iz medvedovega trebuha. Ko oskrbnik prereže 
medvedov trebuh, ven priskakljata črna kapica in babica. 
   Ko se medved zbudi, se vsi trije skrijejo. Medved je bil lačen, zato je šel v 
trgovino po kebab. A imel je premalo denarja, zato je umrl od lakote.

Hermina Prelesnik



LITERARNA PRILOGA

53

DOMOVINA

O, ti moja domovina,
v tebi sama je milina.

V tebi je življenje
in vroče hrepenenje,
da bi vedno bili svobodni,
v naši deželi rodni.

Tudi če po svetu bom hodila, 
domovine nikoli ne bom pozabila,
vedno rada vrnila se bom
v svoj ljubi rodni dom.

Natalija Pečovnik

MOJA RODNA DOMOVINA

Vsak otrok v razvitem svetu si najbolj želi, da bi imel svoj računalnik, 
televizijo, ogromno igrač in veliko različnih iger. Starejši si želijo, da bi imeli 
dobre avtomobile, ogromne hiše … Skoraj nihče več pa se ne spomni, koliko so 
vredni naravni, preprosti darovi, ki jih sprejemamo vsak dan v preprostih 
podobah, ki za nas ne pomenijo nič, v resnici pa brez njih ne bi mogli živeti.

Teh darov, ki so v obliki vode, hrane, oblačil in našega življenjskega 
prostora, se najbolj zavedajo tisti, ki tega nimajo. Na svetu je ogromno takšnih 
ljudi, ki bi dali vse, samo da bi dobili kapljico vode zase in za svoje najbližje; da 
bi imeli streho nad glavo, da bi znali brati in pisati, saj ogromno ljudi v tej 
sodobnosti in tehnologiji še zdaj ni pismenih.

Vsako jutro, dan za dnem tarnamo in se jezimo, ko nas mama zbudi, nam 
pripravi zajtrk, ki si ga želimo. Na primer kruh, ki mora biti obvezno svež, mleko, 
ki mora vsebovati kakav, drugače ga ne bomo pili, potem pa se moramo odpraviti v 
šolo, v kateri nas najbolj mučijo in v njej najbolj trpimo. 

Tako se dogaja vsak dan v naših družinah v sodobnih krajih in deželah, v 
drugih revnih pa je popolnoma drugače. Otroci se zvečer uležejo na tla pod 
kakšno drevo, zjutraj pa jih namesto maminega glasu ali budilke zbudijo glasni in 
strašljivi zvoki orožja ali pa kruljenje iz lačnega trebuha. Namesto dobrega, 
svežega zajtrka pojejo nekaj surovega, kar jim ponuja narava.
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Se sploh zavedamo, kako nam je lepo? Živimo v miru in svobodi in imamo 
vsega na pretek. Če se ozremo naokrog, lahko z veseljem ugotovimo, kakšna lepa 
narava nas obdaja, v kako lepem predelu sveta živimo. Bodimo ponosni na svojo 
domovino, na svoj jezik, na svoj obstoj. Ne pozabimo, da je treba tudi za naravo 
skrbeti, da bo ostala čista in nam v ponos.

Maruša Štorgel

Kamorkoli greš, je v tvojem srcu še vedno kanček nečesa, ki ti veliko pomeni 
– kanček domovine.

Slovenija – dom, kjer vedno srečna bom!

REŠILA SEM SVET

Rešila bom svet
vse od morja do nebes!
Rešila bom svet,
saj potrebuje mnogo čudes.

Poglej naokrog –
premalo vode, pregost promet, industrijski smog …
Odločila sem se, da bom red naredila
in pri tem mi bo pomagal prav vsak otrok!

Juhej, rešila sem svet
vse od morja do nebes!
Rešila sem svet,
da ga opeval bo lahko še kakšen poet.

Glej – zdaj zemlja tiha
vsa spočita tiho diha.
Njen obstoj rešili smo mi,
zato ne dovolimo, da jo zopet uničili bi!

Karmen Zamernik
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ČASOVNI  STROJ  ME  JE  PONESEL  STO  LET NAPREJ

      Vedno sem si želela, da bi videla v prihodnost. Ta skrita želja pa se mi je 
nekega dne tudi izpolnila.
         Bilo je lepo poletno jutro. Bile so počitnice in s starši smo odšli v mesto na 
izlet. Očka se je spomnil, da ima v denarnici loterijsko srečko. Šel je v bližnjo 
loterijo in iz nje prinesel ogromno denarja. Sestrici in meni je kupil igračko. Na 
njej je pisalo: ČASOVNI STROJ. Bila sem malo razočarana, saj nisem dobila nič 
drugega kot le ubogo igračko, pa še to sem si morala deliti s sestrico.
         Doma sva igračko razstavili in vstavili baterije. Zvečer sem šla spat kar s 
to igračko, saj mi je postala zelo všeč. Naslednje jutro sem spala do enajste ure. 
Ko sem vstala, sem se zelo začudila, saj nikoli nisem spala tako dolgo. Hotela sem 
iti k staršem, a jih nisem našla. Prav tako nisem našla tudi sestrice. Vse je bilo 
zelo čudno. Hiša je bila vsa stara in razpokana, čeprav je bila še prejšnji dan 
videti kot nova. Zunaj ni  bilo več našega lepega vrta. Šla sem v kopalnico, da bi 
se umila in počesala. Toda iz pipe ni pritekla niti ena kapljica vode. Še bolj sem se 
začudila, ko sem v ogledalu zagledala starko. Po hudem šoku, ki sem ga doživela, 
sem spoznala, da sem to jaz. Ugotovila sem, da sem znašla v svoji prihodnosti. 

Odpravila sem se na sprehod. Stopila sem skozi vrata. A kje je bilo naše 
lepo sonce, svež zrak, bistri potoki…? Nebo je bilo sivo in vse naokrog je 
smredolo – po smeteh. Odpravila sem se raziskovat, kaj se dogaja. Želela sem v 
gozd, a gozda sploh nikjer ni bilo. Kamor koli sem pogledala, sem videla le smeti. 
Nikjer ni bilo znakov življenja. 

Spoznala sem, zakaj nas ljudje, ki imajo radi naravo, opozarjajo, da 
moramo ločevati odpadke, metati smeti v koš, varčevati z vodo in elektriko …

Žalostna sem se vrnila v hišo, kjer sem v postelji našla svoj časovni stroj. 
Prosila sem ga, naj me ponese nazaj v leto 2011.

Željo mi je uresničil in kar kmalu sem se spet znašla doma. Odločila sem 
se, da bom stroj uporabila za dokaz, da bodo ljudje videli, kaj se bo z nami in 
našimi potomci zgodilo, če se bomo tako mačehovsko obnašali do narave.

Natalija Pečovnik
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NENAVADNA DOGODIVŠČINA

Bilo je toplo in sončno jutro. Ptički so žvrgoleli in rože so razpirale svoje pisane 
cvetove. Lepota prihajajočega dne me je prevzela, zato sem se podala na kratek 
sprehod.
Sredi gozda sem naenkrat od začudenja kar obstala. Nad bližnjim grmom se je 
pojavila mavrica, ki se je močno lesketala. Stopila sem bliže in zagledala nekakšen 
stroj, iz katerega se je mavrica dvigovala. Nisem razumela, kaj bi to lahko bilo, 
zato sem radovedno stopila bliže. Z mano se je začelo nekaj dogajati. Postajala 
sem vse manjša in manjša, naposled me je stroj posrkal vase. Tako zelo sem 
kričala, da sem ostala čisto brez glasu. 
Končno se je moja divja pot končala. Na vsem lepem sem padla iz stroja. Okrog 
mene je bilo vse drugače. Nobenih dreves, nikjer našega lepega travnika …. 
Namesto tega pa stolpnice, trgovine, nebotičniki, kopališča … Vse je bilo tako 
umetno. Naša mala vas se je spremenila v pusto sivo mesto. 
Nad tem nisem bila nič navdušena, zato sem se odločila, da nekaj ukrenem. 
Usedla sem se na tla in si na vso moč zaželela, da bi bila spet doma.
Staršema sem pripovedovala o tej nenavadni dogodivščini in skupaj smo sklenili, 
da ne bomo dovolili, da nam kdo vzame naše zelene travnike.

Karmen Zamernik

MMMOOOJJJEEE NNNAAAJJJLLLEEEPPPŠŠŠEEE PPPRRRIIIČČČAAAKKKOOOVVVAAANNNJJJEEE
     

Pred leti, ko sem bil še majhen, smo imeli kozo z imenom Belka. Imela je 
veliko mleka. Bila je bele barve in izjemno pametna žival. Nismo znali ceniti 
njenega mleka, nismo se zavedali, kako je zdravo. Kar naenkrat pa smo jo prodali. 
Kupila jo je neka gospa iz Brežic. Ker je imela veliko kokoši, mi je podarila dve 
kokoški in enega petelinčka.  
         Ti dve kokoški sta pridno nesli jajčka, petelin pa je lepo pel. Nekega dne pa 
je ena od njiju začela valiti. Izdelal sem ji toplo gnezdece pod stropom v kurniku 
in podstavil jajčka, ki jih je prej nanesla. Kokoška je pridno sedela na jajčkih, jaz 
pa sem komaj čakal, da bo izvalila piščančke. Podstavil sem jih sedem, izvalilo pa 
se mi jih je samo šest. Piščančki so bili vseh barv. Kar kmalu zatem pa sem 
pozabil zapreti kurnik in tako je prišla lisica, ki mi je odnesla kokoško. Piščančki 
so ostali sami, brez mame. Ker ni bilo kokoške, sem jih moral hraniti sam. 
Piščančki so pridno rasli. Ko so bili že veliki, sem jim postavil kurnik na travi, da 
so lahko brskali, se pasli in uživali na toplem soncu. Jaz pa sem jih opazoval, saj 
so bili moje največje bogastvo. 
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Sosedom so bile te živali zelo všeč, zato so me prosili zanje. Tri piške in enega 
petelinčka sem si obdržal doma, ostale pa sem oddal.
         Te živali so mi bile zelo pri srcu in podaril sem jim veliko svojega časa. Brez 
njih ne morem tudi danes, zato jih imam že kar nekaj. Vsako novo rojstvo me 
razveseli še bolj od prejšnjega in mi da novega zagona za delo in skrb, ki jo te 
male živali zahtevajo. In vsako novo podloženo jajce mi pomeni novo in novo 
najlepše pričakovanje, počena lupinica pa vedno več veselja in uresničitev 21-
dnevnega pričakovanja.

Boštjan Povšnar

Šolska torba v nedeljo

Torba v nedeljo počiva,
ker je bila čez teden zelo igriva.

V šoli se je po razredih premetavala
in se skupaj z mano zelo zabavala.

A sva tudi garali, 
saj sva po prihodu domov nalogo naredili
in se včasih še dolgo v noč učili.

V nedeljo pa jaz šolsko torbo pustim spati,
saj ji naloge ni treba pisati.

A v ponedeljek me že zgodaj budi,
da pouka ne zamudi.

Skupaj z njo v šolo grem tudi jaz,
da se bova spet učili in znanja veliko dobili.

Natalija Pečovnik
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Izbirni predmeti, ki smo jih izbrali v tem šolskem letu:
7. r:  gledališki klub, računalništvo, izbrani šport odbojka
8. r.: poskusi v kemiji, šport za sprostitev, računalništvo (MME)
9. r: šolsko novinarstvo, računalništvo (ROM), šport za zdravje 

K sodelovanju za rubriko o izbirnih predmetih smo povabili posamezne učence 
iz drugih razredov, da bi nam predstavili delo pri izbirnih predmetih. Nekaj 
se jih je odzvalo in dobili smo naslednje prispevke.

GLEDALIŠKI KLUB (7. razred)
V sedmem razredu smo si učenci izbrali 
gledališki klub. Začeli smo razmišljati, s čim se 
bomo predstavili našim vrstnikom. Dobili smo 
par že napisanih iger, vendar z nobeno nismo 
bili zadovoljni, zato smo se odločili, da jo bomo 
napisali kar sami. Na listke smo si zapisovali 
ideje, jih nato oddali naši mentorici Simoni 
Funtek, ona pa je iz teh naših idej začela pisati besedilo. Nekaj smo ga napisali 
tudi učenci sami. Precej časa smo ga še dopolnjevali in tako je nastajala naša igra,
ki smo ji dali naslov Oh ti mediji. 
Pa naj jo na kratko opišem: Na začetku se predstavi družina, ki je od medijev 
povsem odvisna. Oče in mama nasedata na prepričljive top shope, prva hčerka 
Sara je neubogljiva in problematična, druga hčerka Teja je obsedena s težo,
lepoto in modo, najmlajši sin Anej pa postaja vedno bolj odvisen od risank. Zaradi 
medijev nimajo nikoli časa za pogovor ter za stvari, ki bi jih kot normalna družina 
morali početi. Ko nekega večera zmanjka elektrike, se končno posvetijo druženju 
med sabo in spoznajo, kako so jih mediji ločili med seboj. Postanejo povsem 
normalna družina. Po prikazu življenja v družini, začnejo igrati tudi drugi učenci,
prikazujejo reklame, ki jih je družina prej gledala po televiziji. 
Z našo igro smo se prvič predstavili na parlamentu, ki je bil letos v Kulturnem 
domu v Lučah, potem smo igrali za celo šolo, isti dan zvečer pa še za starše. 
Čeprav smo bili velikokrat poredni in preveč razigrani, vseeno upamo, da bomo 
gledališki klub imeli tudi drugo leto.

Tjaša Čopar
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POIZKUSI IZ KEMIJE (8. razred)

Eden izmed naših izbirnih predmetov so Poizkusi iz kemije. Imamo jih enkrat na 
dva tedna, ob četrtkih šesto in sedmo uro.
Izvajamo zelo zanimive poizkuse in se srečujemo z laboratorijskim delom.
Velikokrat se zgodi, da nam kaj eksplodira in moramo potem čistiti za neuspelim 
poizkusom. Oblečeni smo v belih haljah in nosimo očala. Vedno se moramo držati 
še tako preprostih navodil, ker delamo kdaj tudi z nevarnimi snovmi.

Komentarji učencev:
- Tomi: Zelo je fajn, ker delamo zanimive poizkuse.
- Rok: Zanimivo je, ker nam ni treba sedeti. 
- Marko: Pri poizkusih gre včasih kaj narobe, ker zmešamo napačne 

sestavine.
- Eva: Če nam gre kaj narobe, se pri tem zelo smejimo. Imamo se odlično. 
- Klavdija: Všeč mi je, ker so te ure bolj sproščene. Naučimo se tudi veliko 

novih reči na zabaven način.
- Nina: Ful je kul, ker smo vsi sproščeni in velikokrat zamešamo spojine in 

naredimo celo katastrofo. Nazadnje je Hermini eksplodirala čaša in smo 
potem morali vse počistiti.

Nina Ošep
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IZBRANI ŠPORT (8. razred)

Pri izbranem športu skrbimo, da se naša telesa gibljejo in da ostanemo fit. To uro 
imamo vsi zelo radi, saj se ob igranju različnih športov zelo zabavamo. Nekateri 
športi so nam še posebej pogodu: odbojka, košarka, nogomet, badminton, hokej. 
Včasih plezamo tudi po steni, ki jo imamo za šolo. Izbrani šport priporočam vsem 
športnim navdušencem.

Mnenja sošolcev:
Klavdija: Všeč mi je, ker se pri izbranem športu 
sprostimo od napornega dne.
Monika: Zanimivo je, ker igramo zabavne športe.
Žan: Zelo je fajn, le plezanja bi lahko bilo več.
Marko: Morali bi imeti še več ur športne vzgoje.
Rok: Pri športu se razgibamo, zato lažje preživimo dan.
Zala: Še posebej je zabavno, ko zunaj igramo nogomet.

Eva Kladnik

RAČUNALNIŠTVO (8. razred)

Računalništvo imam enkrat tedensko. Spoznavamo 
novosti v računalništvu in izdelujemo seminarske 
naloge. Teme zanje si lahko izberemo sami, in 
sicer glede na to, kaj nas zanima. Če smo pridni, 
lahko med delom poslušamo tudi glasbo.
                                                               
Nina Ošep

RAČUNALNIŠTVO -  ROM  (9. razred)

Pri ROM-u se učimo uporabljati program Microsoft Front page, s katerim si sami 
oblikujemo svojo spletno stran. Med uro ima vsak svoje delo,  poslušamo pa lahko 
tudi glasbo. Učiteljica naše naloge oceni. Vprašani smo tudi ustno. Letos je bil 
poudarek na internetnih straneh in na kraticah, ki jih najdemo na internetu.

Matic Ajnik
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ŠOLSKO NOVINARSTVO 

Šolsko novinarstvo je predmet, pri katerem se spoznavamo z novinarskimi 
zvrstmi. Obdelujemo razne teme, zbiramo podatke, delamo ankete in intervjuje 
ter prispevke objavimo na šolski spletni strani.
Pri uri šolskega novinarstva ima vsak učenec svojo zadolžitev. Delo poteka v 
računalniški učilnici, vendar pa vse podatke zbiramo med odmori v šoli ali pa jih 
najdemo na internetu. Za končni časopis pa si vsak izbere svojo temo in jo širše 
obdela.
Med uro lahko poslušamo glasbo in se pogovarjamo, tako da je ura šolskega 
novinarstva zanimiva.

Matic Ajnik
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Pa se ozrimo še malce naokrog. Izbrali smo nekaj tem, ki nikogar od nas 
niso pustile nedotaknjenega.

Letos je na Evroviziji  Slovenijo zastopala lepotička Maja Keuc. Mariborčanka je 
odlično zapela; njen nastop je bil izvrsten in samozavesten.

Na polfinalnem nastopu je dala vse od 
sebe in se veselila uvrstitve v finale: »Ful, 
ful, ful, ful sem srečna, da smo se uvrstili 
v finale.« Maja Keuc je na ta nastop 
čakala že od otroštva, saj ji glasba pomeni 
zelo veliko.

V finalu, ki se je odvijal 14. 5. 2011,  je nastopilo 24 držav, med katerimi se je 
kot trinajsta po vrsti predstavila naša lepotička. Zmagala sta Azerbajdžanca Ell 
in Nikki s pesmijo Running Scared. Maja Keuc pa je osvojila odlično 13. mesto.  V 
Slovenijo se je naša pevka vrnila polna vtisov in presrečna.

ALI STE VEDELI? Maja Keuc bi bila, če bi upoštevali le glasove strokovnih 
žirij, na finalnem izboru celo na četrtem mestu.

Nekaj mnenj naših učencev: Ti je Maja Keuc kot pevka všeč? Kaj pa njena 
evrovizijska pesem?

Anja: Ni slaba pevka.  Pesem No one mi je zelo všeč. Upam, da bo še naprej uspešna.

Jerneja: Pesem se mi zdi v angleški verziji boljša.  Maja pa se mi zdi  odlična pevka.

Ana: Pesem se mi zdi dobra. Še boljša pa se mi zdi pevka April. 

Saša: Mislim, da je Maja zelo dobra pevka in da bo še zelo uspešna.          Špela Rak
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Kdo ni spremljal letošnje Lige prvakov? Najbrž ste le redki taki!

Liga prvakov je najprestižnejše in najbogatejše klubsko tekmovanje na Stari 
celini, spektakel, ki mu zvesto sledijo nogometni navdušenci na vseh celinah. Če 
pogledamo samo zmage v Ligi prvakov, sta na vrhu Real in Milan, oba sta slavila 
trikrat.
Letošnji rezultati:

POLFINALE

Real Madrid  -  Barcelona:  1   : 3

Schalke  -   Manchester U.:    6   :  1

FINALE

Barcelona - Manchester U.:    3   :  1     

                                                               
Pokal so zasluženo osvojili igralci Barcelone.

In kaj je s slovenskim nogometom? S 17. mestom na Fifini lestvici smo lahko 
več kot zadovoljni!!

SVETOVNI NOGOMET -  Fifina lestvica:

1. Španija                         6.  Anglija                 11. …….
2. Nizozemska                  7.  Urugvaj                17.  Slovenija
3. Brazilija                        8.   Porugalska
4. Nemčija                        9.   Italija
5. Argentina                     10. Hrvaška

Luka Zagradišnik
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11. marca 2011 je Japonsko prizadel hud potres, v katerem je umrlo okoli 15.000 
ljudi.  Trajal je šest minut z magnitudo devete stopnje. Imel je 7 glavnih 
potresov in več kot 1000 popotresnih sunkov.  Za potresom je sledil še 
desetminutni cunami, ki je meril deset metrov.
Potres je na otoku Fokušimi povzročil veliko materialno škodo.  Zaradi cunamija 
je zalilo nuklearko in zaprlo hladilne sisteme in vročina je povzročila eksplozijo. V 
tej eksploziji je umrlo okoli tisoč ljudi. Zaradi radioaktivnega sevanja takrat niso 
pobrali vseh trupel. 
Talna voda v okolici poškodovane japonske jedrske elektrarne Fokušima je 
10.000-krat bolj radioaktivna kot sicer.                 

V razmislek!! Da se bomo bolj zavedali, kako nam je lepo in v kakšni lepi deželi 
živimo. Skoraj brez vseh skrbi.

Anja Ošep
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Letos boš ponovno IN, če si boš omislil/-a fru fru. Po 
pravici povedano, se letošnji ne razlikuje kaj dosti od 
lanskoletnih, razlika je le v tem, da je izrazito gost in kar 
precej dolg – takšen, da prekrije obrvi oziroma sega 
skoraj do oči. Poda se k vsaki dolžini las, je pa tudi dober 
način, da skriješ svoje visoko čelo. Če verjameš ali ne, s 
fru frujem lahko pride do izraza tudi tvoja barva oči.

A seveda ni pomembna le pričeska, pač pa moraš poskrbeti za urejenost od nog 
do glave.

BARVA LAS V LETU 2011!
Kakršno koli barvo las že imaš, je čas, da jo spremeniš, 
in sicer izberi takšno, ki ti najbolj ustreza in s katero 
se boš počutil/-a samozavestno. Letos sicer 
prevladujejo blond, rdeči in rjavi lasje. 

Za vas sem izbrala nekaj idej:

MOŠKE FRIZURE!

ŽENSKE FRIZURE!
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INTERVJU Z VANJO ČEŠNOVAR

Bivšo učenko naše šole, Vanjo Češnovar, sem povabila, da nam spregovori o 
svojem poklicu frizerke. Mogoče se bo tudi kdo izmed vas odločil za ta 
poklic.

1.) Kdo te je navdušil za ta poklic?
     Moji frizerki Polona Rihter in Ana Napotnik.
2.) Ali se ti zdi ta poklic težek?
     Kakor za koga, meni se ne zdi.
3.) Koliko let si obiskovala srednjo šolo in kje?
     3 leta v Celju.
4.) Ali hodiš v službo? Kam?
     Da. Delam v frizerskem studiu HG v Mozirju.
5.) Ali se ti zdi v službi zabavno?
     Da, ker je delo s strankami zelo zanimivo.
6.) Ali želiš imeti doma tudi svoj salon?
      Ne.
7.) Kaj ti je pri tem poklicu najbolj všeč?
     Ker si ves čas med ljudmi.
8.)  Kakšne frizure najraje delaš?
      Najraje barvam in strižem.
9.)  Kakšne frizure pa so letos v modi?
      Kratke frizure z ravnimi linijami in paž.

10.) Če bi se morala odločiti še enkrat, ali bi izbrala isti poklic?
Da.

11.) Ali uživaš v tem poklicu? Zakaj?
Uživam v delu, ker spoznavam nove ljudi.

12.) Ali raje friziraš moške ali ženske? 
Zakaj?
Raje ženske, ker je večji izziv, kot pri 
moških, ki so v večini isto postriženi.

Špela Rak
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OVEN (21.3-20.4) 
V drugi polovici poletja se ti bo začelo dogajati na polno. Bogato 
planetarno dogajanje podpira prav to. Bolj zgovoren/-na boš  in vsem 
se boš zdel/-a dobra družba. Julijsko spogledovanje in druženje 
lahko v avgustu prerase v resno zvezo, kamor bodo usmerjeni tudi 
tvoji napori. Če se torej potrudiš, ti lahko uspe. Najprej bodi čim 

več med  ljudmi. Ko pa najdeš simpatijo, izpopolni osvajanje. V jesen namreč gotovo 
vstopiš čisto zatrapan/-na.
Življenjski moto: Prišel, videl, zmagal!

BIK (21.4. – 20.5.) 
Nepotrpežljiv/-a boš, ker ne boš mogel/-a pričakati ljubezni. Vse 
se ti bo dogajalo prepočasi. Ustavi konje, letos prihajajo čustva 
šele avgusta, čisto konec poletja. Prvi del naj bo tako namenjen 
spoznavanju, zabavam, počitnicam. Tvoje najmočnejše orožje bo 
komunikacija. Bodi na pravem mestu ob pravem času in odpri oči 

ter se prepusti dogajanju. Neka zgodba se bo namreč končno razvila v smer, ki si jo 
želiš, četudi bo to samo poletna romanca. Izkoristi lepe trenutke! Prijateljev ti ne bo 
manjkalo. 
Življenjski moto: Poizkusiti vse najlepše, kar ponuja življenje.

DVOJČEK  (22.5- – 21.6.) 
Veliko se bo dogajalo, vendar v prvem delu poletja bolj tebi sami 
kot v navezi s kom drugim. Toliko različnih reči bo na tvojem urniku, 
da z mislimi preprosto ne boš pri ljubezni. A konec poletja te bo 
usekalo kot strela z jasnega. V družbi se bo pojavi nekdo, ki bo 

pritegnil tvojo pozornost. Da le ne boš ignoriral/-a vsega skupaj! Če boš vložil/-a nekaj 
truda, te lahko preseneti romantika, ki bo obarvala tudi jesen.
Življenjski moto: Moški in ženske so tukaj, da se vedno znova odkrivajo.

RAK (22.6. – 22.7.)
Še preden se bo končala šola, se utegne zgoditi, da se boš 
videval/-a z nekom, ki hodi na isto šolo. Utegne se tudi zgoditi, da 
se bosta znašla skupaj na počitnicah! Dogodki se bodo vrstili, 
posrkalo te bo v vrtinec, in kot bi mignil, boš zaljubljen/-a do ušes 
in še čez. Precej od tebe bo odvisno, kako se bo odnos razvijal 

naprej. Pazi, ker lahko s svojo trmoglavostjo in strahovi tudi kaj uničiš. Če si želiš, da bo 
trajalo in se potrudiš, pa vsekakor so možnosti za to. Pazi, da ne rečeš česa prehitro!
Življenjski moto: Najboljše stvari se zgodijo, ko jih najmanj pričakuješ.
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LEV (23.7. – 22.8.) :
V sredini poletja imaš največ možnosti za ljubezen, in sicer na 
potovanju ali na morju. Potrudi se poiskati novo družbo, saj zna biti 
prav tam nekdo zanimiv. Če se med vama razpleta počasneje, kot si 
želiš, pa ne vrzi puške v koruzo, ampak vztrajaj, ker ni še nič 

izgubljeno. Tudi če se med vaju meša nekdo tretji, ga/jo pravočasno postavi na svoje 
mesto. In malce omili svoj večni ponos, saj ti je lahko včasih tudi v napoto. Pokaži, kaj 
resnično čutiš, potem bi se morale reči odvijati v tvoj prid. Sproščaj se v naravi in si 
privošči počitnice na taborjenju. 
Življenjski moto: Ovir ni. Ovire vidiš samo takrat, kadar umakneš pogled od cilja.

DEVICA (23.8. – 22.9.) 
Devicam so poleti v romantičnem smislu dobro piše! Lahko celo 
uresničiš potrebo po resni zvezi. Vse, kar moraš storiti, je, da 
omiliš svojo izbirčnost in daš možnost nekomu, ki se ves čas giblje 
v tvoji bližini, vendar mu/ji ne želiš dati možnosti, niti da ga/jo 
spoznaš. Če pa misliš vztrajati pri tistemu/tisti iz preteklosti, ki ti 

še vedno ne da miru, se sicer lahko ponovi nekaj lepih trenutkov, vendar te kam daleč 
naprej to ne vodi. Odločitev je tvoja, zato dobro premisli. In ne pozabi na nasmeh, ki si 
ga večkrat pozabiš narisati na obraz.
Življenjski moto: Kar se zgodi, se zgodi z razlogom.

TEHTNICA (23.9. – 23.10.)
Čez poletje bi se bilo dobro potruditi na ljubezenskem področju, 
saj že jesen omejuje tvojo možnost. Tvoja glavna težava bo 
zapiranje vase in zadržanost, zato poleti skušaj stopiti prek tega in 
navezati nove stike. Lahko se zaljubiš tudi v prijatelja, ki ga že 
dolgo poznaš, prijateljstvo pa je preraslo v ljubezen. Morda bo šlo 

počasi in z malo manj ognjemeti, kot si navajen/a, toda to bo nekdo, na katerega se lahko 
zaneseš, da bo vedno tam zate in je dobra oseba.
Življenjski moto: Harmonija in ravnovesje.

ŠKORPIJON (24.10. – 22.11.)
Letošnje poletje bo zate nekaj srednjega. Lahko ti je nekdo všeč, 
pa ti nisi njemu/njej. Ti si všeč nekomu, ki tebi ni. Vse se bo zdela 
ena sama velika zmešnjava, ki te bo na trenutke spravljala ob 
pamet. Da bo še bolj zabavno, se zna ob tem pojaviti še nekdo 
tretji, tebi pa se še sanjalo ne bo, kaj bi z njo/njim. Poskušaj iti 

čim bolj mirno čez vse skupaj in se ne obremenjuj, če se tvoje poletje ne bo končalo s 
čim več kot držanjem za roke in kakim poljubom tu in tam. Saj poletje ni edini letni čas. 
Nauči se kaj iz vsega skupaj.
Življenjski moto: Brez strasti ni življenja!
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STRELEC (23.11. - 21.11.) 
Neka stara zgodba ti še vedno ne gre iz glave. Zdi se ti, da jo/ga 
lahko ponovno osvojiš, če se potrudiš, vendar ne bo nujno tako. 
Poskusi spremeniti pristop, če pa to ne obrodi sadov, se odpravi 
naprej in ne izgubljaj časa. Za spremembo poskušaj iti ven z nekom, 

ki bo čisto drugačen kot tisti/tiste, ki te običajno pritegnejo. In ne plani takoj s 
taktiko, ampak se nauči počakati na povratni odziv, da simpatije ne prestrašiš. Največ 
možnosti imaš sredi poletja, na počitnicah ali na bazenu. 
Življenjski moto:Na lahko pridobljeno, na lahko izgubljeno!

KOZOROG (22.11 – 20.01)
S prijaznostjo se daleč pride. Tvoje ranjeno srce se je moralo do 
zdaj tudi že zaceliti, zato ne pogrevaj preteklih spominov. Dogajalo 
se ti bo namreč samo, če počistiš s to preteklo navlako, narediš 
prostor za novo in hkrati postaneš bolj dostopen/-a za okolico. 
Začneš lahko z nasmehom in sproščenostjo. Pa odvrzi takoj svojo 

obrambno držo. Vse je odvisno od tebe. S svojimi starimi prijatelji boš skupaj večino 
poletja.
Življenjski moto: Molk je zlato!

VODNAR (21.1. – 19.2.) 
Ne boš se znal/-a odločiti, kaj bi. Več primernih kandidatk/-tov se 
bo smukalo okoli tebe, tebe pa bodo hkrati vlekle zabave, doživetja 
in hitre avanture, ne pa resna zveza. Sredi poletja pa se zna vse 
skupaj obrniti kot noč in dan in vedno bolj si boš želel/-a ustvariti 
nekaj trdnega. A kaj, ko ravno takrat tega ne bo več na voljo in bo 

treba malo počakati. Ob vsem tem zapletanju pa utegneš spregledati nekoga, ki si mu/ji 
že dolgo všeč, vendar ti tega preprosto ne znaš. Poglej okoli sebe.
Življenjski moto: Živi in pusti živeti!

RIBI (20.2. – 20.3.)
Zdelo se ti bo, da si popustil/-a in se zapletel/-a nazaj z njo/njim 
brez razmišljanja in s posledicami, ki niso najbolj pomembne. Toda 
ob koncu poletja se bo izkazalo, da je ravno obratno, da se v vsem 
skupaj skriva več, kar te tudi neizmerno osrečuje. Ne razmišljaj 
preveč, ampak samo sledi dogajanju, včasih te življenje lahko 

preseneti. Če boš tudi sama vlagal/-a v ta odnos, lahko namreč po poletju prerase v nekaj 
lepega in resnega, kar se bo nadaljevalo v jesen. Vedi, da je vzrok in namen za vse, tudi 
za to zgodbo.
Življenjski moto:Življenje je prekratko, da bi ga jemali resno!

Astrologinja: Ana Roban
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Matevž Vršnik

Matevž Vršnik(Govčy): 
plezanje in obvladanje
nemškega jezikaLuka Zagradišnik 

(Kruhek): 
nogomet

Špela Rak
(Špeli): 

potepanje

Anja Ošep
(Anča): 
smeh in 
dobra 
volja

Denis Knap
(Pufko): 

motorji in 
avtomobili

Matic 
Ajnik(Ajnik): 
skoki in poza

Jerneja Roblek (Njča): 
prijazna in zadržana

Ana Roban:  
neprestano 

spreminjanje 
razpoloženja

Maruša Štorgel: 
klepetavost

Dominik Germelj 
(Pnđo): igranje 

harmonike

Matic Breznik 
(Brezo): zelo 

priden učenec

Neža Plesnik(Neži): 
vodenje proslav in 

šolskega radia
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Novinarji - učenci 9. razreda:

Neža Plesnik - urednica
Maruša Štorgel 
Anja Ošep
Ana Roban
Jerneja Roblek
Špela Rak
Matic Anjik
Matic Breznik
Dominik Germelj
Denis Knap
Matevž Vršnik
Luka Zagradišnik

Za prispevke se zahvaljujemo gospe Valeriji Robnik, gospe Marti 
Orešnik, gospodu Rajku Rudniku ter tistim učencem, ki ste obogatili 
naš časopis.

Mentorica: Simona Funtek
Fotografije: Rajko Rudnik, Maruša Štorgel 
Naslovnica: Dominik Germelj
Urejanje: Simona Funtek


