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Smo v mesecu februarju. To je mesec zaljubljenih in zato smo naš špasn
poimenovali ZALJUBLJENI ŠPASN. V njem boste našli: naslove romantičnih
filmov, ideje za obdarovanje, horoskop, kam in kako povabiti fanta oz. punco,
ljubezenske verze, kaj pomeni biti špasno zaljubljen, na splošno o ljubezni in
valentinovem ter analizo ankete.
Prepričani smo, da ste bili vsi vsaj enkrat zaljubljeni, ali pa vam je bil kdo všeč,
zato bi vam radi dali nekaj nasvetov glede ljubezni.
Tudi devetošolci smo velikokrat zaljubljeni. To lahko tudi kdaj pa kdaj opazite na
hodnikih naše šole.
Želimo vam prijetno branje.
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LJUBEZEN
Ljubezen

je čustvena navezanost in naklonjenost drugim osebam, drugim živim

bitjem ali z ostalimi pojmi. Beseda ljubezen ima več pomenov, zato moramo to
besedo opredeliti, da vemo, kakšno ljubezen mi izkazujemo. Ljubezen ti lahko
prinese: veselje, srečo, žalost, sovraštvo ... Kadar si zaljubljen, ti vsi pravijo, da
živiš na oblakih, ker nič ne razmišljaš, se nič ne učiš...

Valentinovo

ali praznik svetega Valentina se praznuje 14. februarja. Takrat si

zaljubljenci po celem svetu pošiljajo voščilnice in izmenjujejo darila. Ta se je
sprva praznoval kot dan posta v čast svetemu Valentinu. Pomen je dobil šele po
srednjem veku, ko se je razvila zamisel o romantičnosti in ljubezni. Dandanes je
praznik povezan s pošiljanjem valentinčkov (ljubezenskih pisemc v obliki srca ali
krilatega Kupida). Valentinovo je drugi praznik po popularnosti. V zahodnem svetu
se poleg voščilnic podarja tudi vrsto drugih daril. Tam običajno moški obdarujejo
ženske z vrtnicami, bombonjerami in z nakitom. K nam v Slovenijo je ta praznik
prišel iz Nizozemske. V določenih kulturah valentinovega sploh ne praznujejo.
Ljubezen ni nekaj, kar bi lahko merili v enotah, je vse več. Zato vam svetujemo,
da svoji najdražji/emu podarite preprosto darilo s kakršnokoli vsebino.
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slovensko: ljubim te

angleško: I love you

nemško: Ich liebe dich

špansko: te amo

hrvaško: volim te

srbsko: volim te

češko: miluji te

francosko: je t'aime

havajsko: aloha j'a auoe

grško: s'agapo

italjansko: ti amo

makedonsko: sakam te

portugalsko: amo te

mandarinsko: wo alni

ukrajinsko: je tebe bokraju

romunsko: te ador

turško: seni seviyorum

latinsko: te amo
poljsko: kocham cie
katalonščina: t'estimo

Nina Melavc in Urška Suhodolnik
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Mnogi se sprašujete, kaj pomeni biti špasno zaljubljen. Zato sem se odločila, da
povprašam učence, kaj oni menijo o tem.

KAJ POMENI BITI ŠPASNO ZALJUBLJEN?

»To je občutek veselja, ki bi ga rad delil z drugo osebo. To je, ko na smešen
način izražaš ljubezen in da dneve in noči misliš nanjo.«
Timotej Kokovnik, 9.r
»To je, ko si zaljubljen in je smešno ter čutiš metuljčke v trebuhu.«
Tilen in Anže Kladnik, 3.r

»Da se ti zmeša, tako si zaljubljen in da nič ne veš, kaj se dogaja okoli tebe.«
Maša Strmčnik, 5.r

»Ko ti je ena všeč, pa nočeš povedati in da si v eno zaljubljen, ki pa ni taka, kot si
si predstavljal.«
Tadej Klemenšek, 8.r

»Smešno, da sta oba, ki sta zaljubljena, hecna za skupaj. Da se dva poljubljata,
pa nista v zvezi.«
Aljaž Pančur, 7. b

Patricija Pančur
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HOROSKOP

Oven
Kot glavno in ognjeno znamenje je vedno pripravljen na
izziv, akcijo, uspeh in napredek. Je drzen, srčen,
spontan, iskren in neposreden, ženeta ga nemir in večna
potreba po tem, da se dokaže in da nekaj doseže. S
svojim pogumom, izvirnostjo in močno motiviranostjo je
rad vzor drugim, a mora paziti, da pri tem ni preveč
vsiljiv. Ker je močno zaverovan vase, včasih pozabi, da
imajo drugi lastno voljo in da bi moral večkrat
prisluhniti njihovim željam in zamislim.

Bik
Kot stalno in zemeljsko znamenje je trmast, nedejaven
in ne mara sprememb. Domovina ter čustvena in
materialna varnost sta zanj vedno na prvem mestu,
zato bo naredil vse, da se bo v svojem domu počutil
čim bolj udobno in varno. Podobno želi tudi svojim
bližnjim, do katerih je izredno ljubeč, skrben,
zanesljiv in razumevajoč, pa tudi posesiven, zahteven,
trmast in ljubosumen. Soočiti se mora s strahovi,
povezanimi z izgubo bližnjih in materialnih dobrin.
Dvojčka
Kot spremenljivo in zračno znamenje je vedno nemiren,
nepotrpežljiv in željan vedno novih znanj in izkušenj. Je
klepetav, iznajdljiv in duhovit, logično in hitro razmišlja
ter veliko ve. Če se poglobi v določeno temo, je lahko
izredno zanimiv sogovornik, drugače pa je lahko precej
nadležen. Ker je dvojno znamenje, mora uravnotežiti
svojo negativno in pozitivno plat ter nadzorovati svojo
muhavost, saj hitro menjavanje razpoloženja utruja
tako njega kot druge.
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Rak
Kot glavno in vodno znamenje je zelo aktiven pri
izkazovanju ljubezni do drugih. Je skrben, čuteč,
ljubeč, razumevajoč, topel in radodaren. Družinska
sreča in varnost mu največ pomenita, zato se bo vedno
trudil pomagati svojim bližnjim. Pri tem včasih pozablja
nase, in takrat postane zamerljiv, užaljen, zagrenjen,
ciničen in očitajoč. Brzdati mora svoja negativna
čustva, ki so del njegovega doživljanja sveta, in se
zavarovati pred negativnimi vplivi.
Lev
Kot stalno in ognjeno znamenje je izredno intenziven v
vsem, kar počne. Je optimističen, radodaren,
ambiciozen, čustven, pogumen, kreativen in rad
dramatizira. Ima močno voljo, je neodvisen in vitalen,
dober organizator in velik entuziast, ki se vedno trudi
uresničiti svoje ambicije. Za uspeh je pripravljen trdo
delati, njegova vnema pa je nalezljiva in zlahka motivira
druge. Brzdati mora svojo ukazovalnost, ozkoglednost in
potrebo, da nadvlada druge.
Devica
Kot spremenljivo in zemeljsko znamenje je nemirna,
radovedna, obremenjena s podrobnostmi in malenkostmi.
Je marljiva, radodarna, odgovorna, zanesljiva, točna ter
spretna z rokami in s številkami. Je rojena
organizatorka, a raje vidi, da ukaze delijo drugi, medtem
ko jih ona z veseljem upošteva. Ker stremi k popolnosti,
je lahko zelo kritična do sebe in drugih, kar ji jemlje
veliko energije. Razmišljati mora bolj pozitivno, saj
lahko sicer trpi njeno zdravje.
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Tehtnica
Kot glavno in zračno znamenje si vedno prizadeva za
mir, harmonijo, usklajevanje. Je rojeni diplomat z
močnim čutom za pravico. Je ustvarjalna, navdušuje jo
vse, kar je povezano s skladnostjo in lepoto. Je
prijateljska in rada sodeluje z drugimi, partnerstva
vseh vrst ji zelo veliko pomenijo. Lahko je zelo
neodločna
in
vztraja
v
nesrečnem
položaju
(partnerstvu) samo zato, da so drugi okrog nje srečni.
Biti mora samozavestnejša in se manj obremenjevati z drugimi.
Škorpijon
Kot stalno in vodno znamenje je čustveno izredno
poglobljen, intuitiven, sočuten in zna hitro prebrati
druge. Je zvest in zaupen prijatelj, ki se ne zmeni za
položaj, status in ugled, zato ima širok spekter
prijateljev. Medtem ko mu drugi zaupajo svoje
skrivnosti, svoje ljubosumno skriva, saj je nezaupljiv
in se vedno počuti ogroženega. Lahko je zelo
ljubosumen, posesiven, trmast in maščevalen, zato mora premagati notranje
strahove in postati samozavestnejši.
Strelec
Kot spremenljivo in ognjeno znamenje je optimističen,
iskren, raznovrsten in prijateljski. Je velik entuziast,
ki rad debatira in filozofira. Zanima ga vse, od
znanosti do duhovnosti, zato bi rad vse vedel in
razumel. Je igriv in vedno išče nekaj novega. Vse, kar
vidi, si razlaga po svoje in si vedno oblikuje mnenje o
vsakomer in o vsem, zato mora paziti, da se pri
razumevanju in zaznavanju sveta in ljudi ne ujame v past lastnih predsodkov in
napačnih predvidevanj.
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Kozorog
Kot glavno in zemeljsko znamenje je ambiciozen,
praktičen, odgovoren, discipliniran, učinkovit in
potrpežljiv, zato si preračunljivo prizadeva
uresničiti svoje cilje. Delo ga osvobaja, posledično
napredovanje zadovolji, končna materialna nagrada
pa osreči. V stresnih delovnih okoliščinah ostane
hladnokrven, zasebno pa je zelo občutljiv. Čustev ne
kaže rad, saj se boji, da ga bodo drugi prizadeli, zato bi moral biti manj sumničav
in bolj zaupati ljudem.
Vodnar
Kot stalno in zračno znamenje je lahko zelo
pravičniški, trmast in prepričan o svojem prav. Želi
služiti človeštvu, a včasih pozablja na to, da so
človeštvo posamezniki in da ne gre za abstrakten
pojem. Je ekscentričen in rad poudari svojo
individualno in neodvisno naravo, obenem pa rad
sodeluje in deluje v skupini za skupno dobro, vseeno
pa se mora bolj prilagajati in upoštevati mnenja drugih, saj je lahko zelo
ozkogled, brezoseben in brezobziren.
Ribi
Kot spremenljivo in vodno znamenje je sočutna,
romantična,
očarljiva,
domiselna,
sanjava,
ustvarjalna, umetniška in intuitivna. Je kot spužva, ki
srka vse okrog sebe, zato hitro prevzame tuje
energije, pa tudi prepričanja in osebnostne
značilnosti drugih ljudi, saj se rada 'staplja' z
drugimi. V tem smislu je težko določiti njen pristni
značaj in deluje zelo izmuzljivo. Prej ko spozna samo sebe in svojo lastno
vrednost, samozavestnejša je v svojih prepričanjih.

Jaka Zamrnik in Oskar Roban
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6 FILMOV ZA 6 NEPOZABNIH DNI
Ljubezenski čas je čas za romantične filme. Po radiju slišite veliko ljubezenskih
pesmi, ob katerih postanete čustveni in pozabite na vse skrbi. Na televiziji in
računalniku pa si lahko ogledate tudi kakšen film, ob katerem se boste sprostili, v
katerega se boste vživeli in dobili energijo za naslednje dni. Marsikateremu se ob
ogledu Krive so zvezde, Somrak in Lažna mesta, utrne kakšna solza.
Za vas smo zbrali 6 filmov, ki so v srcih gledalcev pustili največji pečat:


KRIVE SO ZVEZDE (THE FAULT IN OUR
STARS): Hazel že od trinajstega leta boleha za
neozdravljivo obliko raka. Njen svet je poln
bolnišnic, zaščitniških staršev in stalno novih oblik
zdravljenja. Toda ne želi si, da bi bilo njeno
življenje v celoti podrejeno bolezni. Hoče vse, kar
si želijo druga dekleta njene starosti, in ko v
skupini za samopomoč spozna čudovitega fanta s
podobno diagnozo kot ona, se ji želja izpolni. Čedni, pametni in zabavni Gus
v njen svet prinese smeh in pustolovščine, predvsem pa novo upanje.



SOMRAK (TWILIGHT): Bella Swan se
preseli k očetu v majhno mesto Forks.
Tam spozna izredno privlačnega in
skrivnostnega fanta z imenom Edward
Cullen. Ta jo sprva ignorira, a ko ji grozi
nevarnost,
jo
reši
s
svojimi
nadnaravnimi sposobnostmi. Belli je
povsem jasno, da navaden človek ne bi mogel dvigniti kombija z nje, zato se
odloči, da bo odkrila, kaj on pravzaprav je. To ji na začetku ne uspeva, saj
se je izogiba.
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SRCU

(A

WALK

TO

REMEMBER):
Jamie
je
pridna
dijakinja, ki se ne meni za to, kaj si
drugi mislijo o njej. Landon je med
najbolj priljubljenimi fanti na šoli in se
mu ne sanja, kaj bo počel po maturi.
Poleg tega rad vsake toliko ušpiči
kakšno potegavščino. Ko nekega dne zabrede v resne težave, mora za kazen
sodelovati v šolski predstavi. Tako veliko časa preživi z Jamie, čeprav
noče, da bi ga drugi videli z njo. Oba sta presenečena, ko njuno poznanstvo
kmalu preraste v ljubezen. Drug ob drugem postajata boljša človeka, nato
pa se morata soočiti z bolečo resnico, da Jamie umira.


LEDENO KRALJESTVO (FROZEN):
Anna se skupaj s Kristoffom in
njegovim zvestim jelenom Svenom
odpravi iskat sestrico Elso. Ta je s
svojim darom, zaradi katerege se vse,
česar se dotakne, spremeni v led,
ujela kraljestvo Arendelle v večen
sneg in led. Na poti srečajo še
mistične škrate ter zelo zabavnega snežaka Olafa.



BELEŽNICA (THE NOTEBOOK): Allie in
Noah doživljata poletno ljubezen. Ona prihaja
iz bogate družine, on pa je reven mladenič s
podeželja. Ob koncu poletja morata zaradi
vojne in različnih obveznosti končati svojo
romanco. Dolga leta kasneje srečamo Noaha,
ki živi v domu za ostarele, z Allie, ki je
izgubila spomin in ji bere zapiske iz beležnice.
Allie se na koncu dneva začne zavedati, da
zgodba govori o njej in o Noahu. Na koncu umreta, objeta na postelji.

Gabi Planinšek in Maja Zamernik
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KAM IN KAKO POVABITI PUNCO, FANTA
NA ZMENEK?
Ko punco/fanta že dlje časa poznaš in se ti zdi, da je že čas za nov korak, jo
vprašaj za zmenek. Možnosti za odgovor sta dve, NE in DA. Pripravljen moraš biti
na oba odgovora! Odgovor ti bo dal vedeti o čutenju druge osebe, vendar moraš
biti prepričan, da ne gre s tabo le iz usmiljenja.
Tukaj je par nasvetov, kako jo vprašati!


Bodi direkten/direktna (večina ljudi nemara ovinkarjenja in imajo raje
direkten pristop, zato zberi pogum in jo vprašaj brez zadržkov.)



Ne uporabljaj socialnih omrežij!!! (Zadnje čase vse več ljudi komunicira
preko socialnih omrežij, ni direktnega komuniciranja. Če bos ga/jo
vprašal/a preko facebooka, ne boš videl/a njegovega/njenega izraza na
obrazu in lahko dobiš lažna upanja, ki te lahko zmedejo.)



Glej ga/jo v oči in se mu/ji nasmej (Nekaterim so všeč sramežljivi pristopi,
ampak večini je všeč samozavest in sigurnost pri tem vprašanju.)



Bodi jasen!

KAM JO/GA POVABITI?
Na prvi zmenek le ne vabite v kino, to je najpogostejše in najbolj običajno
mesto zmenka, ki pa ni več v modi. Povabite jo/ga v naravo na sprehod, kjer se
lahko drug drugemu odpreta, se bolje spoznata. Če pa osebo že poznaš in so ji
všeč elegantne stvari, pa jo povabi v restavracijo, kjer si izbereta mizo za pare.
Lahko jo presenetiš s šopkom vrtnic, ki so znak ljubezni.

Lucija Zamernik
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DARILA ZA VALENTINOVO
Valentinovo, praznik, ko izkažemo ljubezen do svojih najdražjih, je že mimo,
vendar moramo gledati, da je »valentinovo« vsak dan v našem življenju. Zato
lahko svoje najdražje presenetimo tudi na čisto navaden dan in jim podarimo
kakšno drobno pozornost. Pripravili smo
nekaj predlogov za darila.
ZANJ:


majica ali pulover




parfum
čevlji



ovitek za telefon/tablični računalnik




slušalke
zvočniki



ročna ura
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ZANJO:



parfum
torbica




ličila
spodnje perilo





čevlji
ura
nakit




ovitek za telefon
šopek

Julija Ahčin in Špela Lipnik
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JAZ BEREM
V času, ko imamo v trebuhu metuljčke ali pa ko smo v rožicah, vsi radi beremo
ljubezenske knjige. Spodaj je nekaj predlogov.
McKenzie Sophie - Zaljubljena, zatreskana
John Green - Krive so zvezde in Kdo si,
Aljaska?
Alyson Noël - serija Nesmrtni
Stephenie Meyer – Somrak, Mlada luna in
Jutranja zarja
Neli Kodrič Filipić – Solze so za luzerje
Mojca Rudolf – Ljubezen.si
Amadea Kovič – Zakaj pa ne?

Patricija Pančur
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-Šolska ljubezen na pesek se piše, veter zapiha in vse izbriše. (ljudski).

-Prve ljubezni so kakor zobje: izpadajo brez bolečin in prepuste prostor novim.
(Alexandre Dumas).
-Dragoceno ljubezen je treba osvajati, ničvredna se ponuja sama.
(ruski pregovor).
-Obstaja zgolj ena sreča v življenju: ljubiti in biti ljubljen. (George Sand).
-Ni sonca brez svetlobe in ne človeka brez ljubezni. (Wolfgang Goethe).
-Resnična ljubezen se začne, ko se ničesar ne pričakuje v zameno.
(Antoine De Saint).
-Ljubezen so zlate stopnice, po katerih se srce vzpenja v nebo. (Geibel)
-Treba je priznati, ljubezen je velik učitelj. Človeka nauči biti, kar ni bil nikoli.
(Moliere)
-Ljubezen je lepa stvar, saj vidiš jo potem, ko te pogleda tvoja ljubezen, ki jo
imaš rad. (neznani avtor)
Upam, da vam bodo tile verzi v pomoč pri kakšnem ljubezenskem pismu, pri
pogovoru z vašo ljubeznijo ali pa v kakšnem sms sporočilu.

Uroš Juvan

16

OŠ Blaža Arniča Luče

Špasn št. 2, šol. l.: 2015/16

ŠALE

Zaljubita se Bosanec in Italijanka in Italijanka reče:
"Bacha mi amore (poljubi me dragi)!"
» Kam naj te vržem v morje?«

Se pasejo na travniku
krave in biki. Bik
zagleda na tleh
rokavico in reče
kravi:

Italijanka ponovi:

»Alo, modrček si
"Bacha mi amor! "

izgubila.«

˝Pa dobro, če si že navalila. "
In Bosanec jo vrže v morje, Italijanka pa začne vpiti:
"Ajuto, ajuto (pomagaj, pomagaj). "
A Bosanec reče:
"Ni morje ljuto, ampak je slano! "

Blondinka se toži prijateljici:
"Moj fant se do mene obnaša,
kot da bi bila pes."
Prijateljica začudeno: "Kaj pa ti
je naredil?"
"Pričakuje, da mu bom zvesta!"
Policist je na mostu zaustavil
kmeta, ki je s seboj vodil bika.
“Na začetku je prometni znak, ki
dovoljuje promet samo za
pešce!” je rekel policist.
“Ja, in? Se mar moj bik pelje?”
Uroš Juvan
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ANKETA
V anketi nas je ta mesec zanimalo, kako je kaj z ljubeznijo na naši šoli. Povprašali
smo 6., 7.a, 7.b, in 8. razred. Anketirance smo spraševali, če so že kdaj bili
zaljubljeni, če verjamejo v ljubezen na prvi pogled ter kaj jim pomeni ljubezen.

Med anketiranci je bilo 25 fantov (50%) in 25 punc (50%).

spol

fant

punca

Kaj zate pomeni biti zaljubljen?
fantje

punce

da imaš nekoga rad
da si v zvezi
da imaš nekoga rad
da si v zvezi
da dobiš novo sorodno dušo
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Ugotovili smo, da so punce mnenja, da biti zaljubljen pomeni, da imaš nekoga rad
(88%). 12% pa je odgovorilo, da to pomeni, da si v zvezi. Fantje pa so odgovorili:
Da imaš nekoga rad (68%), da si v zvezi (12%) in da dobiš sorodno dušo (20%).

Kolikokrat se lahko v življenju zaljubiš?
fantje

punc

enkrat

enkrat

večkrat

Punce v večini menijo, da se v življenju lahko zaljubiš večkrat (80%) in tudi
fantje so podobnega mnenja (84%).

Ali verjameš v ljubezen na prvi pogled?
fantje

punce

ne

da

da

72% punc verjame v ljubezen na prvi pogled, fantje pa verjamejo le v 56%.
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Ali si že bil-a zaljubljen-a?
punce

fantje

da
da

ne

ne

Fantje na naši šoli so bili v povprečju več zaljubljeni kot punce - delež
zaljubljenih fantov (81%), delež zaljubljenih punc (64%).

Maja Čerček
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Življenje je kot
vožnja s kolesom.
Da bi ohranil
ravnotežje, se
moraš premikati.

Tim Robnik
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