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Pozdravljeni! 

Devetošolci se vam v tej številki še zadnjič predstavljamo v vlogi šolskih novinarjev. 

Šolsko leto se bliskovito hitro bliža koncu in do zadnjega šolskega dne nas loči le še 

nekaj časa. Kar pomeni, da bodo ocene kmalu zaključene, zato moramo še te dni 

nameniti čas šoli oziroma učenju in domačim nalogam. Nato pa bomo več kot dva meseca 

brezskrbno uživali v lepih in sončnih poletnih dneh.  

 

Devetošolci se zavedamo, da bo v poletnih dneh le redko kdo poprijel za knjigo. 

Vseeno ne smemo pozabiti na naš materni jezik in književnost oz. literate in njihova 

dela, ki nas bogatijo z besednim  zakladom. Zbrali smo nekaj knjig, ki so primerne za 

vse starosti, seveda pa najbolj za najstnike, saj smo sami v teh 'kritičnih' letih. 

 Priporočamo vam, da si jih v času, ko ne boste imeli drugega dela, preberete naslednje 

knjige: 

 

 POSLEDNJA PESEM 

  

 ZALJUBLJENA, ZATRESKANA 

 

 OD RTM DO WTF 

 

 NA KONCU MAVRICE 

 

 ZADNJI MEGA ŽUR 

 

 NOČ PO MEGA ŽURU 

 

 

 

 

Pa prijetno branje! 

 

 

  

Klara Sevčnikar in Natalija Pečovnik 
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8. RAZRED SE JE POTEPAL … 

Kot vsako leto so tudi letošnji osmošolci odšli v šolo v naravi za en teden. 

Letos so za spremembo šli v Radence. Tam so bili od 14. 4. do 18. 4. 2014. Z njimi je šla 

razredničarka Alenka Kos. Do srede je z njimi bila tudi ga. Dora Vršnik, od srede dalje 

pa ga. ravnateljica Andreja Urh. Tistih pet dni, ki so jih tam preživeli, je bilo zelo 

zanimivih, poučnih, smešnih in vznemerljivih. Počeli so veliko zanimivih stvari, kot so 

vožnja s kanujem, streljanje z lokom, kolesarjenje, delanje vozlov, plesanje 

belokranjskih ljudskih plesov, pečenje belokranjske pogače, plezanje, pohodi in še 

veliko drugih stvari. Imeli so tudi orientacijski tek, ki pa ni bil za vse tako zelo zanimiv. 

Teden je za njih minil zelo hitro.    

                                          

                                        

                                

Vesna Tkavc 
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UČNA URA GLASBE Z BIG BAND 
ORKESTROM SLOVENSKE VOJSKE 

 

V Lučah je sredi aprila gostoval Big band Orkester Slovenske vojske. Njihovega 

koncerta smo se udeležili tudi učenci OŠ Blaža Arniča. Učenci smo bili navdušeni, ko so 

nas glasbeniki popeljali skozi glasbeno zgodovino 20. stoletja. 

Big band nas je popeljal v svet glasbe od samih začetkov swinga, bluesa, funka, soula, 

rokenrola, popa do današnje popularne glasbe. Dirigent, pevec, kitarist in povezovalec 

programa Rudolf Strnad je navdušil s svojo sposobnostjo imitiranja posameznih 

glasbenih legend, izkazal pa se je tudi za pravega zabavljača in nas s tem navdušil. S 

svojim glasom je koncert popestrila Katja Rihter, kot gostja pa je nastopila Saša 

Zamernik. 

Orkester ima poleg ostalih tudi pomembno vlogo v izobraževalnih procesih. Gostujejo na 

številnih šolah ter s tem mlade navdušujejo tako nad glasbo kot vojaškimi poklici. 

                       

Manja Pančur 
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HIŠA EKSPERIMENTOV 

Znanost, učenje, umetnost in humor se v 

dejavnostih Hiše eksperimentov prepletajo v 

celoto. S tem obiskovalcem vzbudijo radovednost 

ter jim na enostaven in zanimiv način približajo 

naravne zakonitosti in pojave iz vsakdanjega 

življenja. Hiša eksperimentov se nahaja v središču 

Ljubljane, vendar hodijo tudi po terenu in prirejajo 

zanimive, poučne in zabavne predstave. S tem 

namenom so prišli tudi na našo šolo, da bi nas na 

zabaven način kar se da veliko naučili. Njihova 

predavanja se razlikujejo od predavanj za 

najmlajše, malo starejše in najstarejše tudi učitelje. Na našo šolo sta prišla Andreja in 

Miha. Vsi smo takoj opazili njuno razliko v telesni višini, saj je Andreja povprečne 

velikosti za žensko, a Miha kot nekdanji igralec košarke in s svojimi dvestodesetimi 

centimetri se je vsem hitro prikupil. 

Najprej nam je Andreja razlagala, kako zrak deluje v različnih temperaturah, s 

pomočjo balona nam je to nazorno prikazala. Vsi smo se lepo zabavali, a šolska ura je za 

vse minila prehitro. Za zaključek sta si s pomočjo zraka spremenila glasove in nas vse 

spravila v smeh. Predstavo sta ponovila večkrat, saj sta jo prilagodila na stopnjo v 

razredu. Predstava se je odvijala tudi popoldan, na katero so lahko prišli starši 

sorodniki oziroma vsi, ki so imeli čas. S tem sta zagotovo spodbudila katerega, da se bo 

podal  v kemijske vode. 

             

Simon Klemenšek 
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ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE 

 

19. maja smo se zbrali na zaključku Bralne značke.  Vsi prijatelji pisane besede, ki smo 

prebrali knjige, smo prejeli priznanja, prav vsi učenci predmetne stopnje pa smo bili 

deležni zanimive zgodbe o mladosti literarnega gosta, Francija Rogača. Pisatelj je 

namenil uro druženja tudi najmlajšim, ta pa je bila obarvana pravljično. 

Po zaključku si je pisatelj vzel še nekaj časa za radoveni novinarki.  

 

In kaj nama je povedal? 

  
1. Kakšne cilje ste imeli na koncu osnovne šole? Ste že takrat hoteli postati pisatelj?              

Po koncu osnovne šole sem hotel postati učitelj zgodovine in športne vzgoje. Takrat še 

nisem imel želje po pisanju. 

 

2. Kdaj ste začeli pisati, kdaj ste odkrili željo po književnem ustvarjanju?                                  

Željo po pisanju sem odkril leta 2000 na potovanju. Zgodil se mi je nekakšen čudež.  

 

 

3. Ste v otroštvu veliko brali? Nam lahko zaupate, kakšne knjige ste braki kot 

osnovnošolec?    Da, v otroštvu sem rad prebiral knjige. Kot otrok sem bral pravljice, 

kasneje pa zgodovinske knjige in stripe. 

 

4. Kako gledate na današnjo mladino in njen odnos do knjig, do branja?                                      

Po mojem mnenju bi mladina morala več brati, žal pa so prisotni računalniki, ki pa so 

bolj zanimivi za mlade. 

 

 

5. Na katero svoje delo ste najbolj ponosni? V katero ste vložili največ truda?                       

Ponosen sem na vse knjige. Najbolj mogoče na Paket pravljic, saj je v njej priložena 

tudi braillova pisava, DVD, na katerem je posnetek v znakovnem jeziku. Priložen pa je 

tudi CD z zvočnim zapisom.  

 

6. Kje ustvarjate svoje knjige, kje iščete navdih?                                                                           

Navdih za svoje pravljice dobim iz resničnih zgodb, potovanj. Nekaj idej pa dobim tudi  

na računalniku. 
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7. Ste bili kdaj izločeni iz družbe zaradi pankerskega videza? So ljudje na vas gledali 

drugače?        

Da, po neki strani smo tudi hoteli biti izločeni in biti nekaj posebnega. Ljudje so nas 

gledali precej drugače. 

 

8. Ali imate Facebook? Ste naklonjeni sodobni elektroniki?                                                                    

Da, imam Facebook, vendar samo za promocijo svojih del. Sem ji kar zelo naklonjen, 

vendar ima elektronika svoje slabosti in prednosti. 

 

9. Kakšne so vaše izkušnje iz gostovanj po slovenskih šolah?                                                            

Moje izkušnje so zelo lepe in prijetne. Pravzaprav nimam neprijetnih izkušenj. 

 

10. Kako danes gledate na svoje odraščanje?                                                                                         

Danes mislim, da bi raje šel po normalni poti. 

 

 

11. S čim se ukvarjate v prostem času?                                                                                                         

V prostem času pišem pesmi, pravljice, veliko pa tudi tečem in hodim na sprehode v 

naravo. 

 

12. Nam lahko ob koncu zaupate kakšno misel, mogoče nasvet za nas učence?                                     

Jaz vam priporočam, da sledite svojim sanjam. Vendar morate paziti nase in se 

pravilno odločati.  

 

                      

 

 

 

Janja Slapnik in Karmen Zamernik  
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ŠPORT ... 

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V ATLETIKI  

22.  maja je bilo v Mozirju medobčinsko tekmovanje v atletiki.  

Lučka šola je dosegla izjemne rezultate, saj je bilo kar 12 dobitnikov medalij. 

Medalje so dobili Tom Kladnik, Rajko Zamernik, Rok Škrubej, Mitja Roban, Karolina 

Pahovnik, Katarina Resnik, Alja Jurič, Particija Pančur, Manuela Bezovnik, Špela Lipnik, 

Domen Ošep, Gabi Planinšek in Zala Pahovnik. 
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POLFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V KOŠARKI ZA MLAJŠE  DEKLICE 

Mlajše deklice so se udeležile državnega polfinalnega tekmovanja v košarki v Šmarju pri 

Jelšah in skoraj presenetile favorizirane domačinke. V dramatični končnici so imele 

Lučanke celo žogo za zmago, ki pa ni hotela skozi obroč in rezultat je ostal izenačen. V 

podaljšku pa so imele mirnejšo roko domačinke, ki so na koncu zmagale za dva koša. 

Takoj za tem so odigrale še tekmo proti igralkam iz Slovenskih Konjic. Malo zaradi 

utrujenosti in še pod vplivom nesrečnega poraza proti Šmarju  so naše deklice na žalost 

izgubile tudi to srečanje. 

Kljub temu pa dekletom in g. Rudniku ISKRENE ČESTITKE za prikazane igre in za 

uvrstitev na 7. do 9. mesto v državi, kar je fantastičen rezultat!!! 

 
 

 

                                                             
                     

 

Lenart Prelesnik  
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MODA  ZA  POLETJE  2014 

Barva, ki bo letos kraljevala na ulicah, pistah, oglasih, je brez dvoma bleščeče modra, ki 

jo je v svojih kolekcijah uporabilo skoraj 20 odstotkov svetovno znanih oblikovalcev. 

Modra torej ostaja na prvem mestu, modne pa boste tudi v dveh odtenkih sivke - 

intenzivnejšem in takšnem pastelnem – ter v nebeško modrem, golobje sivem, vijola, 

peščenem in pastelno zelenem, za živahnost pa bodo poskrbeli rdečkasti odtenki 

kajenskega popra ali čilija in čisti rumeni odtenki. 

 

 
 

Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na čevlje, torbice in modne dodatke. 

 

                             
 

 

                                                                  
 

 

                            Natalija Pečovnik                    

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3_NOEdjLmQnRIM&tbnid=7_WCq1rLoV-XyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3_NOEdjLmQnRIM&tbnid=7_WCq1rLoV-XyM:&ved=&url=http://www.galerijaemporium.si/novica.php?newsID=412&ei=1fiKU7qbGui47AbL04A4&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNHPvGRg9d3dtmiGBbwQnoBX13E4-w&ust=1401702998055106&ei=AvmKU4-DI-Sr0gX89IFo&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNHPvGRg9d3dtmiGBbwQnoBX13E4-w&ust=1401702998055106
http://www.galerijaemporium.si/blagovna_znamka.php?brandID=107
http://www.galerijaemporium.si/blagovna_znamka.php?brandID=248
http://www.galerijaemporium.si/blagovna_znamka.php?brandID=219
http://www.galerijaemporium.si/blagovna_znamka.php?brandID=138
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NASVETI ZA POLETNE DNI 

Poletje brez sonca si težko predstavljamo. A brezbrižno predajanje sončnim žarkom, 

brez zaščite, pušča posledice, ki so škodljive. Sonce sicer zelo dobro vpliva na naše 

počutje. Potrebujemo ga, ker je pomembno za tvorbo vitamina D, vendar se moramo 

zavedati, da je lahko intenzivno izpostavljanje soncu tudi zelo nevarno. Z ustrezno 

zaščito pred soncem lahko nevarne vplive sonca omilimo in si tako privoščimo popolne 

poletne užitke! Koža se s tvorbo kožnega pigmenta sama ščiti pred soncem. Zato na 

soncu porjavimo. Ščiti se tudi na druge načine, ki jih mi ne opazimo, npr. z odebelitvijo 

zgornjih plasti kože. Vse to pomeni, da je koža že prizadeta. Zato se moramo pred 

škodljivimi sončnimi žarki zaščititi. 

Zelo pomembna je pravilna izbira izdelkov za zaščito in nego kože. Nedvomno pa 

moramo ob tem upoštevati dobre navade sončenja oziroma upoštevati nasvete za varno 

izpostavljanje soncu: 

 med 11. in 15. uro se soncu izogibajte, 

 telo zavarujte z obleko, pokrivali in s sončnimi očali, 

 otroke in dojenčke zavarujte pred neposrednim soncem, 

 uporabljajte izdelke za zaščito močnih sončnih žarkov, 

 izdelke za zaščito pred soncem uporabljajte pravilno in v zadostnih količinah. 
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                        Osvežilna pijača za poletne dni 
 

Jagodna limonada                          

 

Sestavine za 4 osebe: 

 3 limone 

 100 g sladkorja 

 1,2 l vode 

 150 g svežih jagod 

 ledene kocke 

 

 

Priprava: 

 

1. Jagode očistimo, oplaknemo pod tekočo vodo in razrežemo na četrtine (lahko 

jih narežemo tudi na rezine). Eno limono dobro operemo, obrišemo in 

narežemo na rezine. Dve limoni pa razrežemo na polovice, iz katerih iztisnemo 

sok. 

2. Limonin sok vlijemo v večji vrč, dodamo sladkor in hladno vodo ter vse skupaj 

dobro premešamo. Mešamo toliko časa, da se sladkor povsem raztopi. 

3. V vrč dodamo rezine limone in jagod. Vrč za nekaj časa postavimo v hladilnik, 

da se limonada dobro ohladi. 

4. Ohlajeno limonado vzamemo iz hladilnika in nalijemo v kozarce, v katere po 

želji dodamo še ledene kocke in metine ali melisine lističe. 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

Špela Zamernik in Ines Germelj 
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PREDAJA KLJUČA 
 

Kot vedno so tudi letos osmošolci morali opravljati nalogo, ki smo jim jo naložili 

devetošolci.  

Likovni del je bil predstavljen na prehodu osnovne šole. Kot smo lahko videli so se zelo 

potrudili. Njihova naloga je sicer bila, da so morali narediti skupno sliko z našim idolom, 

ki smo ga srečali oz. imeli čast spoznati na tekmi, koncertu, oddaji ... 

Zraven so morali biti komentarji, zakaj so izbrali to osebo. 

Odrski del pa je sledil v četrtek, 12. 6. 2014 v kulturni dvorani. Takrat smo se tudi 

devetošolci poslovili od vas. Bilo je super vzdušje, osmošolci so pokazali svoje igralske 

sposobnosti in si priborili ključ šolskih vrat. 

 

 

 

 

 

Klara Sevčnikar 
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PRIPRAVE NA VALETO 
Z mesecem majem smo devetošolci začeli s pripravami na valeto. 

Z nami sta plesala nekdanja večkratna državna prvaka v latinsko ameriških in 

standardnih plesih, Peter Uplaznik in Lea Sunarič. Vsak četrtek smo polni energije 

čakali, da se naučimo novih korakov in na valeti staršem, sorodikom  ter učiteljem 

pokažemo, kaj znamo. S trudom in z njuno pomočjo smo se naučili plesati dunajski 

valček, angleški valček, disco fox ter cha cha cha. Fante sta naučila plesati hip hop, 

dekleta pa smo se naučile korakov latina. 

Za ves njun trud se jima iskreno zahvaljujemo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

   Karmen Zamernik in Janja Slapnik 
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DELO ŠOLSKEGA NOVINARSTVA 

V letošnjem novinarskem letu smo si devetošolci razdelili delo tako, da smo se najprej 

zmenili, katere prireditve, tekme, aktualne teme, ki so se dogajale v okviru šole in izven 

nje, bomo vključili v šolski časopis. Vsak si je izbral sebi zanimivo temo ali dve in o njej 

napisal prispevek.  

Zmenili smo se, do kdaj moramo napisati svoj članek. Sami smo si morali priskrbeti 

podatke in slike. Lenart in Simon sta bila zadolžena, da smo imeli vsako uro šolskega 

novinarstva dovolj računalnikov, da smo tudi med poukom lahko pisali članke. Ko smo 

izdali časopis, smo dobili zasluženo oceno. Po takšnem principu smo izdali vse časopise.  

Vse številke Špasna lahko prebirate tudi na šolski spletni strani. 

Delo pri ŠNO je bilo zabavno, izvedeli smo veliko novega, ob tem pa smo se tudi veliko 

novega naučili. 

 

 

 

 

 

 

Vesna Tkavc 
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ZA KONEC VAM NOVINARJI SPOROČAJO ... 

Že je prišel mesec junij in s tem konec šolskega leta. Z zaključkom tega šolskega leta 

pa naše šolanje končujemo devetošolci in izšla  je še zadnja številka časopisa Špasn v 

šolskem letu 2013/14. Skozi celotno šolsko leto smo novinarji Vesna, Ines, Simon, Janja, 

Špela, Natalija, Lenart, Manja, Klara in Karmen pod vodstvom gospe Karmen Oset v 

okviru novinarskega krožka skrbeli, da ste bili seznanjeni z najpomembnejšimi dogodki 

na šoli in po svetu. 

 

Upamo, da ste v naši družbi uživali in da boste še te zadnje dni, ko nas,  devetošolcev, 

ne bo več med vami, z veseljem prebirali številke Špasna in se nas z veseljem 

spominjali. 

 

Uživajte v poletnih dneh ter si dobro spočijte, da boste v šolsko leto 2014/15 

zakorakali spočiti in polni energije ter pripravljeni na nova doživetja. 

Srečno! 

 

 

Novinarji 2013/14 


