ŽIVIJO!
Kot veste, se nam bliža konec šolskega leta, s tem pa se od vas poslavljamo tudi novinarji, saj
je že čas, da poletimo v svet »odraslih«. Seveda pa je že minilo kar nekaj časa, ko smo izdali
naš prvi Špasn, zato smo se odločili, da zberemo naše skupne moči in napišemo še enega, da se
nas boste lahko spominjali, ko nas ne bo več na naši »lučki« šoli. V njem boste lahko brali o
modi, si ogledali kakšen recept, prebrali horoskop, reševali uganke itd.
Želimo vam prijetno branje.
Vaši novinarji

DOGAJALO SE JE …
Obisk Ditke in Ferija Lainščka
Prvega septembra, to šolsko leto, so nas obiskali Feri Lainšček, Edita Čepin- Ditka in njen oče
Gorazd Čepin.
Tretjo in četrto šolsko uro nam je s pomočjo svojega očeta in pesmi, ki jih je napisal prekmurski
pesnik in pisatelj Feri Lainšček, Ditka priredila koncert. Zapela nam je večino svojih pesmi,
učenci pa smo jo spremljali s ploskanjem in tihim mrmranjem. Pri pesmi Ne bodi kot drugi pa
smo zapeli tudi devetošolci, saj smo to pesem morali zapeti ravnateljici, ko smo se kot osmošolci
izkazali na predaji ključa.

Planinski športni dan
Devetega septembra smo imeli učenci predmetne stopnje planinski športni dan, kar pomeni, da smo si
pljuča napolnili s čistim gorskim zrakom, malo smo razmigali svoje telo in uživali v prelepih razgledih.
Učenci 6. razreda so se odpravili na Veliko planino z učiteljicama Karmen in Katjo ter učiteljem
Rajkom .

Učenci 7. razreda so se odpravili na Klemenčo jamo z učiteljicama Majdo in Simono. Najprej so se z
avtobusom pripeljali do Penziona na razpotja v Logarski dolini, potem pa so pot nadaljevali peš po poti
čez »tunel«. Na cilju so se okrepčali, se gugali na gugalnici v obliki orla, ki jo je naredil domačin Andrej
Grudnik. Odpravili so se tudi do najdebelejšega macesna v Sloveniji, ki je star približno 300 let.

Učenci 8. razreda so se odpravili k požganemu Frischaufovem domu na Okrešlju z učiteljicama Simono
in Polono. Sprva so se z avtobusom pripeljali do gostilne pod slapom Rinka, potem pa so pot nadaljevali
do slapa Rinka in potem do planinskega doma na Okrešlju.

Učenci 9. razreda smo se odpravili na Raduho z razredničarko, ravnateljico, hišnikom. Najprej smo se
s kombiji odpeljali do začetka naše poti, kjer je vsak učenec dobil vodo in malico. Potem smo nadaljevali
pot mimo Koče na Loki in naprej do Velike Raduhe. Na poti do vrha smo imeli tudi 3 pavze po 15 minut.
Na vrhu Velike Raduhe pa smo videli tudi planinske kavke, ki se nas niso ustrašile in smo jih hranili z
drobtinami. Z vrha smo opazovali okoliške kraje, gore in sosednjo Avstrijo. Nazaj smo se vrnili po poti
do Koče na Loki in tam nekaj spili, saj so nas tam tudi čakali prevozi.

Tradicionalni slovenski zajtrk
Tudi v »koronskem« letu 2020 smo 20. 11. obeležili dan slovenske hrane - tradicionalni slovenski zajtrk,
ki je že 10. po vrsti. Učenci smo navkljub vsemu imeli zadolžitve za ta dan, in sicer smo si vsi učenci
morali pripraviti tradicionalni zajtrk, ga fotografirati ter sliko poslati razrednikom. Seveda smo ga z
užitkom tudi pojedli. Vsak razred pa je imel še eno zadolžitev, in sicer učenci 6. razreda so po ogledu
filmčkov na izbrano temo narisali poljuben motiv, sedmošolci so morali napisati sestavek o kranjski sivki,
ker so se učili o zgradbi živali, učenci 8. in 9. razred pa smo morali še izbrati slovenski pregovor o hrani
in zapisati svoje kratko razmišljanje na to temo.

Gal Klemenšek in Adam Logar

INTERVJU S TJAŠO ODER
Tjaša Oder je slovenska plavalka, ki je presenetila z novico, da letos ne bo nastopila na
olimpijskih igrah v Tokiu, kajti načrte ji je prekrižala poškodba rame in pomanjkanje
motivacije.
1.

Kdaj in kje ste začeli trenirati plavanje?

Plavanje sem začela trenirati pri 7. letih, torej v drugem razredu OŠ. V šoli smo imeli pri pouku
tečaj učenja plavanja in tam so v meni videli potencial. Dobila sem povabilo od plavalnega kluba
Fužinar, da me vabijo med svoje vrste in sprejela sem. Sicer samo z namenom, da se naučim
pravilne tehnike plavanja in skokov na glavo.
2.

Zakaj ste se odločili ravno za ta šport? Vas je mogoče kdo navdušil?

Ko sem začela plavati, sem se ukvarjala kar z nekaj aktivnostmi. Imela sem zelo natrpan urnik
in vedela sem, da vsega ne bom zmogla. Ker sem v vodi uživala in sem imela na treningih zelo
dobre prijatelje, sem se odločila, da plavanja ne opustim, da vztrajam. Nad plavanjem me je
malo navdušila tudi mama, saj je bila kot majhna tudi ona plavalka.
3.

Katero osnovno in srednjo šolo ste obiskovali in kakšen uspeh ste imeli?

Obiskovala sem OŠ Prežihovega Voranca na Koroškem, kjer sem bila vsa leta odlična. Po
zaključeni osnovni šoli pa sem se vpisala na Gimnazijo Ravne, v športni oddelek. V srednji šoli
je bil moj uspeh vsa leta prav dober.
4.

Ste poleg plavanja trenirali še kakšen šport ali se ukvarjali s čim drugim?

Na začetku sem se ukvarjala tudi s plesom in nekaterimi drugimi obšolskimi dejavnostmi. Hitro
sem spoznala, da v vodi zares uživam in da imam preveč natrpan urnik. Treningi plavanja so hitro
postali zelo intenzivni in pogosti, zato za kaj drugega ni bilo časa.
5.

Ste obiskovali kakšen študij?

Ja, študirala sem v Ameriki, in sicer na univerzi v Arizoni. Študirala sem smer poslovnega
vodenja na fakulteti Eller College of Management, University of Arizona.
6.

Ste med študijem tudi trenirali plavanje?

Ja, med študijem sem trenirala plavanje. Ko sem se odločala za študij, sem zaradi plavanja
izbrala Ameriko. Tam je program študija prilagojen vrhunskim športnikom in zato je lažje
kombinirati treninge s šolo.

7.

Kolikokrat na teden ste trenirali? Ste imeli velikokrat počitnice?

Trenirala sem 10-krat na teden v vodi in 3-krat na teden na suhem. V tednu sem imela proste
samo nedelje. Počitnice pa sem imela v svoji 18-letni karieri samo 14dni na leto, in sicer v
avgustu, ko se nam je plavalna sezona zaključila. Pri plavanju sezona traja celo leto, zato si je
težko vzeti prosto.
8.

Kako so potekali treningi?

Trenirala sem vsak dan, določene dneve tudi po dva krat na dan.
Ko sem hodila v OŠ in pa tudi v srednji sem imela treninge zjutraj pred poukom od 5.30 do 8.30
in takoj po pouku od 14.30 do 17.00.
9.

Kateri dosežki so bili najuspešnejši? Kateri od teh vam je najljubši oz. ga imate v

najlepšem spominu?
Najljubše so seveda olimpijske igre, ker so bile res posebno doživetje. V svoji karieri pa sem
zelo ponosna na 3. mesto na evropskem prvenstvu, saj je bila to moja prva medalja v članski
kategoriji. Prav tako imam v lepem spominu 1. mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu in 1.
ter 2. mesto na evropskem mladinskem prvenstvu.
10.

Kakšen je bil vzrok za konec plavalne kariere?

O koncu kariere sem premišljevala zelo dolgo. Ko zdaj pomislim, vem, da je bilo razlogov več in
so se eno na drugo stopnjevali. Prvo sem lani v marcu hudo zbolela, nato se je začel korona virus
in vse bazene so nam zaprli. Ko sem končno lahko začela trenirati, se mi je pojavila poškodba
rame in prsnice, na koncu leta pa sem še sama zbolela za korona virusom. Zaradi vsega sem
izgubila motivacijo, ker nisem mogla trenirati, tako kot sem želela. Pri plavanju sem si vedno
postavljala visoke cilje. Čez čas sem videla, da glede na pomankanje treningov teh ciljev ne bom
mogla uresničiti.
11.

Kaj radi počnete v prostem času?

V prostem času rada berem knjige, kolesarim, rolam, tekam na smučeh ali pogledam kakšen
dober film.
12.

Katero je bilo vaše najljubše potovanje?

Vsa potovanja so name naredila velik vtis, saj rada spoznavam različne kulture. Najbolj pa se
mi je vtisnila v srce Mehika, Brazilija in Kitajska.

13.

Katera je vaša najljubša knjiga, film, serija, hrana?

Moja najljubša knjiga je knjiga z naslovom Alkimist, avtorja Paula Coelha, najljubši film oz.
serija filmov je Igre lakote, jem pa najraje špagete.
14.

Imate kakšne plane za prihodnost?

Trenutno malo pomagam v družinskem podjetju. V prihodnosti pa imam plan odpreti svojo
kavarnico in magistrirati na smeri MBA.
15.

Katero stvar bi še radi dosegli oz. doživeli v življenju?

V življenju bi rada izkusila še marsikaj. Zaradi profesionalnega športa sem se do zdaj odrekla
veliko stvarem. Trenutno si želim uživati in preživeti čas s fantom in družino. V prihodnje pa
imam zastavljenih kar nekaj ciljev, ki me ženejo naprej. Kot sem že omenila, želim se vpisati v
šolo, imeti svojo kavarnico in voditi družinsko podjetje Hermine Wech – koroška perutnina.
Želim pa si tudi ustvariti družino in živeti lepo družinsko življenje.
16.

Kako bi se opisali s petimi besedami?

Delovna, pozitivna, motivirana, komunikativna, ljubeča.
17.

Imate kakšno misel, ki vas žene naprej?

V življenju mislim, da si je potrebno postaviti visoke cilje in jim slediti. Se ne bati sanjati in
slediti sanjam. To me žene naprej.

Lana Robnik

EVROVIZIJA
Evrovizija ali po angleško Eurovision Song Contest je vsakoletno evropsko pevsko tekmovanje.
Na tem tekmovanju lahko sodeluje vsaka evropska država, od leta 2015 sodeluje pa tudi
Avstralija.
Država se predstavi le z eno pesmijo, ki tekmuje z ostalimi. Nastop in pesmi ocenjuje strokovna
žirija, prav tako pa tudi "glas ljudstva", t.i. telefonsko glasovanje. Prireditev, ki poteka v
različnih

evropskih

državah

(vsako

leto

v

državi

zmagovalki

v

preteklem

letu),

prenašata televizija in radio.
Prvo tekmovanje je potekalo leta 1956 v Švici. Tekmovanje je prvič in do zdaj edinkrat odpadlo
leta 2020, zaradi pandemije bolezni COVID-19. Letos naj bi potekalo od 18. maja pa do
22. maja 2021 na Nizozemskem.

Slovenija se je tekmovanju pridružila leta 1993 s skladbo Tih deževen dan, ki jo je izvajala
skupina X-band. Na koncu smo končali na 22. mestu. Najboljši rezultat, ki pa smo ga dosegli je
7. mesto, in sicer leta 1995 s pesmijo Prisluhni mi v izvedbi Darje Švajger in leta 2001 s skladbo
Energy od Nuše Derende.
Naša letošnja predstavnica Evrovizije je bila lanskoletna zmagovalka Eme 2020 Ana
Soklič, ki je zmagala s pesmijo Voda, letos pa je na evrovizijskem odru zapela pesem
Amen.

Darja Švajger
Nuša Derenda

Iza Moličnik

ŽENSKI MODNI TRENDI
POMLAD/POLETJE 2021
Moda se spreminja in vrača, zato predstavljamo modna napoved za pomlad in poletje 2021. Leto
2020 je bilo leto, za katerega smo komaj čakali, da se konča. Leto, ko smo naša oblačila lahko
občudovale le v omari in smo dneve večinoma preživele v udobnih trenirkah. Oblikovalcem je
pandemija prinesla pavzo in čas za razmislek. Glede oblačil stara pravila, ki ste jih poznali, ne
veljajo več. Pojavili so se novi trendi. Torej, če vas zanima, katere barve bomo nosile in kakšni
kroji bodo prevladovali, vas lepo vabim k nadaljevanju branja tega prispevka, ki sem ga pripravila
za vas.
Tukaj je nekaj modnih nasvetov:
-To sezono bodo zaznamovale močne barve, ki nas bodo poživele. Barve, kot so rumena, oranžna
in rdeča, bodo gotovo vodilne v letu 2021. Za tiste bolj nežne duše, ki pa imate rade bolj nežne
tone, pa boste lahko izbirale med čudovitimi pastelnimi barvami. Barva sivke, pastelna roza in
modra bodo božale naše oči.
Delno prosojne obleke, čipka in cvetlični vzorci, bodo lepšali našo pomlad in poletje.

-Ko smo spomladi 2018 začeli opazovati trend napihnjenih rokavov, se je zdelo, da je to
najnovejši kos sezone. Od takrat je bil v toliko sezonah prenovljen in se je sezono za sezono
nenehno vračal in postajal več kot le bežen trend. Od oblek, majic, puloverjev, plaščev in še in
še. Letos so temu trendu dodali še več volumna in napihnjene rokave spremenili v balonaste.

-

Čeprav so še vedno prisotne v modnem svetu, pa oprijete kavbojke niso več prevladujoč
modni trend. Udobni modeli kavbojk s širšimi hlačnicami so se na modno sceno vrnili že
pred časom, v prihajajočih mesecih pa bo njihova priljubljenost še narasla. Ko gre za
barvno paleto za pomlad in poletje 2021, bosta na modni sceni prevladali dve skrajnosti.
Nekateri oblikovalci so se poigrali z živimi barvami in potiski, drugi pa so se držali
klasične enobarvne sheme. Oblačila v črni ali beli barvi so vsekakor pametna naložba, saj
jih boste lahko vedno nosili, obenem pa so zelo enostavna za kombiniranje.

-

Neverjetno, ampak resnično! Nizki pas se spet vrača! Verjamem, da bomo potrebovale
nekaj časa, da ta trend zopet sprejmemo. Definitivno pa je to tudi eden izmed trendov,
ki ne ustreza vsaki postavi, tako da previdno z izbiro.

-

Modna napoved za pomlad in poletje 2021 napoveduje vrnitev usnja. Od razkošnih mini
oblek z napihnjenimi rokavi do maxi krila A-kroja in prožnih ter pajacev. Po zemeljskih
odtenkih peska, kakija in čokolade v letu 2020 je usnje spet v svoji najbolj klasični črni
barvi in se razlikuje po barvitih odtenkih. Poiščite uporabna oblačila, kot so srajce in
ohlapni jopiči ter jih združite s preprostimi majicami in puloverji z dolgimi rokavi, da
popestrite vsakdanji slog.

-

Predstavljamo še nekaj dodatnih trendov: gol hrbet, dneve popestrite z odejami,
šahovnico, uhani, namesto vratu okrasite svoj pas, top brez naramnic, mini krilo, torbica
na zapestju za razkužilo rok …

Predstavljenih je nekaj modnih nasvetov za leto 2021. Ali to pomeni, da moramo sedaj predelati
našo garderobo in zamenjati vsa oblačila? Seveda, da ne. Modni trendi so tukaj, da nam dajo
navdih in inspiracijo pri stilu naših oblačil. In seveda vsak modni trend ne paše vsem. Zato je
pomembno najti svoj osebni stil, ki ga z leti s pomočjo modnih trendov le nadgrajuješ.
Izrednega pomena je, da se same v naših oblačilih počutimo udobno in samozavestno. In nič ne
pomeni, če je kos po zadnji modi, če se mi v njem ne počutimo dobro.

Amadeja Zamernik

PRESTOP V SRDNJO ŠOLO
Za veliko učencev je lahko prestop iz osnovne v srednjo šolo precej stresen. Spoznaš nove ljudi
in sošolce, profesorje, drugačno šolo … To je lahko čista zmeda. Vendar ko se navadiš, pravijo,
da so to lahko ena najboljših let tvojega življenja. Po odgovorih nekaj dijakov iz prvega letnika
smo izvedeli, da je prestop lahko za nekatere kar hud, drugi pa se že od začetka zabavajo in
jim je prestop pomagal pri komuniciranju z ostalimi. Veliko najstnikov se po prestopu popolnoma
spremeni in lahko počnejo stvari, ki jih zanimajo. Tudi izven šolske dejavnosti so zanimive in
pestre, saj se lahko družiš z drugimi in spoznaš nove ljudi. Nekaj dijakov stanuje tudi v dijaških
domovih in menijo, da je to boljša izbira kot pa vožnja domov. Se pravi, prestop iz osnovne šole
v srednjo je atraktiven in zanimiv čas v tvojem življenju, ki ga ne smeš izpustiti.

POZITIVNE LASTNOSTI
- spoznavanje ljudi
- več svobode
- dostop do nakupovalnih centrov, trgovin …
- nova šola, sošolci, profesorji

NEGATIVNE LASTNOSTI
- zgodnji odhod v šolo
- dolga vožnja
- slaba družba = alkohol, droge …
- prilagajanje na novo šolo
- utrujenost in napor

David Robnik

KAJ POČETI, KO TI JE DOLGČAS
Vsi se kdaj znajdemo v trenutku, ko preprosto ne vemo, kaj bi počeli. Čeprav je delovni teden
povsem natrpan in naporen, čez vikend pa nas doma čaka cel kup hišnih opravil, občasno vseeno
vsi pridemo do točke, ko nam je dolgčas in smo brez idej, kaj bi lahko počeli. Da preženemo
dolg čas, lahko:
-

ob lepem vremenu lahko zunaj počneš marsikaj, npr. kolesariš, se kopaš, se družiš s
prijatelji … Poskusi se čim več ukvarjati s športom, ker je zdravo za tvojo dušo in telo.
Lahko greš tudi v hribe, tečeš ali pa pomagaš pri domačih opravilih;

-

če je deževen dan, si zunaj omejen z možnostmi, saj bi bil ves moker, zato lahko v hiši
igraš družabne igre z družino, brskaš po telefonu, gledaš kak film, serijo ali
dokumentarec, lahko tudi prebereš kakšno knjigo;

-

pozimi lahko narediš snežaka, lahko se bordaš ali smučaš, lahko se kepaš s prijatelji,
brati ali sestrami, če je pred božičem lahko okrasiš drevo ali poslušaš božične pesmi.

Nace Robnik

ENERGIJSKE PIJAČE
V zadnjem času so tudi naš trg preplavile številne energijske pijače. V Sloveniji popijemo več
kot štiri milijone pločevink različnih energijskih pijač na leto. O njih se veliko govori, nekateri
njihovo uporabo zagovarjajo in jih primerjajo s skodelico kave, nekateri pa so odločno proti in
verjamejo, da so zdravju škodljive.
Prva energijska pijača se je pri nas pojavila pred 15. leti, ko so v Slovenijo začeli uvažati znamko
Red Bull. Pravzaprav je bila Slovenija ena izmed prvih držav, ki je iz sosednje Avstrije uvozila
to energijsko pijačo, katere proizvodnja se je začela v drugi polovici 80. let. Razmah preostalih
energijskih pijač, predvsem po Evropi, pa še vedno vzbuja veliko razprav. Energijske napitke so
najprej uporabljali v vojski kot stimulanse za vojake pri večjih obremenitvah ali dolgo
trajajočih aktivnostih. Potem pa so se razširile med civiliste, predvsem med voznike
tovornjakov, taksiste, odvetnike in zdravnike, torej tiste, ki so z uživanjem teh napitkov lahko
dlje ohranili večjo budnost, potrebno za opravljanje svojega poklica. Sicer pa energijske pijače
izhajajo iz Azije. Tam je sredi 80. let idejo zanje dobil Avstrijec Dieter Mateschitz in na
podlagi tajske pijače začel prodajati "rdečega bika", mešanico kofeina, vitaminov, tavrina in
drugih sestavin. Učinki teh pijač so lahko nespečnost, rdeča lica, glavobol, nezbranost,
vrtoglavica, povečano uriniranje, mišični krči, prebavne motnje, motnje srčnega ritma ... Ko
zaužijemo energijsko pijačo, imamo več energije, se bolj potimo, smo bolj skoncentrirani, se
nam poveča utrip srca, zmanjša se nam občutek lakote. Torej, bodite previdni pri uživanju teh
pijač.

Žak Valte

7 NAPITKOV ZA 7 VROČIH DNI
1. STRAWBERRY LIMEADE (napitek iz jagod in limete)
POTREBUJEMO:
- pol kozarca limetinega soka
- 1/3 kozarca sladkorja
- 1/3 kozarca vode
- 200 gramov narezanih jagod
- 5 ali več listov minta
- 2 kozarca mrzle vode

PRIPRAVA
Najprej damo v skledo sladkor ter vodo in segrejemo, da se sladkor stopi. Nato v kozarec
nalijemo limetin sok, dodamo vodo s sladkorjem, jagode, mint liste in mrzlo vodo in to postavimo
v hladilnik za vsaj 30 min.

2. MELONIN SORBET FLOAT (napitek melone)
POTREBUJEMO:
- 5 koščkov melone
- 2 žlici limoninega sladoleda
- mintovi listi
- radenska voda

PRIPRAVA
Najprej zamrznemo melonine koščke, nato pa damo v kozarec sladoled, koščke melone in
nekaj mintovih listov. Po vrhu zalijemo z radensko vodo in postrežemo.

3. RASPBERRY VANILLA SODA (napitek maline in vanilije)
POTREBUJEMO:
- 1/4 kozarca vode
- 1/4 kozarca sladkorja
- 1 kozarec malin
- 1 žlica limoninega soka
- 1 žlica vanilijevega sladoleda
- radenska voda
- led

PRIPRAVA
Najprej damo v skledo vodo, sladkor in maline ter segrejemo, dokler se sladkor ne stopi in se
maline ne skuhajo. Nato iz malin iztisnemo ves sok. Dodamo limonin sok in vanilijin sladoled ter
pustimo v hladilniku, da se ohladi. Na koncu dodamo še led in nekaj malin.

4. HOMEMADE ORANGE JUICE (domač pomarančni sok)
POTREBUJEMO:
- 4 pomaranče
- 1 limeto
- 2/3 kozarca medu

PRIPRAVA
Na začetku iz 4 pomaranč iztisnemo sok in ga damo v skledo. V isto skledo damo limetin sok in
med. To segrejemo, dokler ni vse tekoče, nato damo to v hladilnik, da se ohladi. Po vrhu si lahko
nalijemo tudi malo radenske.«

5. THE PINK PUNCH
POTREBUJEMO:
- 1 kozarec vode
- 1/3 kozarca sladkorja
- 1 kozarec brusničnega soka
- 1/2 ananasovega soka
- 1 in pol kozarec sprita
- 1 limono

PRIPRAVA
V skledo damo en kozarec vode, sladkor, brusnični sok, ananasov sok, sprite in iztisnemo limono
ter dodamo limonin sok. To dobro premešamo in damo v hladilnik, da se ohladi. Na koncu lahko
dodamo tudi malo ledu.

6. HOT SPICED LEMON
POTREBUJEMO:
- 1 kozarec vode
- 1/3 kozarca sladkorja
- 1 kozarec in pol pomarančnega soka
- 1 kozarec ananasovega soka
- cimet

PRIPRAVA
Najprej damo v skledo vodo, sladkor pomarančni sok in ananasov sok in po vrhu posujemo malo
cimeta. To damo v hladilnik, da se ohladi.

7. CHERRY COLA
POTREBUJEMO:
- 1 kozarec koka kole
- 1/3 kozarca 100% malinovega soka
- 1 kozarec sprita
- nekaj malin

PRIPRAVA
V skledo damo koka kolo, malinin sok, sprite in vse to zmešamo. Razporedimo v kozarce, v
hladilniku ohladimo, preden postrežemo pa dodamo še led.

David Robnik

HOROSKOP
Vodnar: 20.1. – 18.2.
Prišel je čas, ko se bo v vas prebudil notranji otrok. Saj veste, kako
brezskrbni in nasmejani ste bili v otroštvu. Zdaj je čas, da znova postanete
takšni. Ne postavljajte si ovir in meja, zapojte si, naslikajte sliko, napišite
pravljico, bodite zaljubljeni in smejte se.

Ribi: 19.2. – 20.3.
Čustva krojijo vaše življenje in junija bodo močna, a v dobrem smislu. Več se
vam bo moralo dogajati doma, morda boste prenavljali stanovanje, ga olepšali,
več se boste pogovarjali z domačimi, predvsem pa se boste spraševali, s kom
živite, kje in kako. Julija se bo vaš vladar premaknil v vaše znamenje ter vam
prinesel blagostanje in srečo.

Oven: 21.3. – 19.4.
Poleti boste bolj radovedni kot sicer, bolj komunikativni, bolj željni znanja
in več lepot naše dežele si boste ogledali, kot ste si jih v minulih mesecih.
V vas bo ustvarjalen nemir, prebujali se bodo vaši skriti talenti, najdete
lahko tudi nov vir zaslužka, v drugi polovici poletja pa boste imeli ob sebi še
skrite nevidne pomočnike, ki vas bodo varovali.

Bik: 20.4. – 20.5.
Več pozornosti boste usmerjali v delo. Zavedali se boste, da še niste
izkoristili vseh svojih potencialov in da bi se bilo dobro malo bolj ceniti. To
bo povzročilo, da boste začeli kovati nove načrte, poleg tega pa se vam
lahko zdaj izboljša tudi stanje na bančnem računu. Čutili boste močno
potrebo po svoji prenovi, tako znotraj kot na zunaj.

Dvojčka: 21.5. – 20.6.
Avgust bo vaš mesec. Nikakor vam ne bo dolgčas, saj bo v vas kar kipela
energija. Zdaj boste lepi in mili, živahni in ustvarjalni, privabljali boste tako
ljubezen kot denar, zavedali pa se boste tudi, da se morate negovati, se imeti
radi. Bolj ljubeči ko boste do sebe, bolj bo okolica ljubeča do vas.

Rak: 21.6. – 22.7.
V mesecu, ki je pred vami, se boste lažje izrazili, bolj strastni in vitalni
boste. Naj pride iz vas tisti ogenj, ki je zadnjih enajst mesecev tlel v vas,
naj postane tista sila, ki vas bo preobrazila, da boste lažje odpuščali in
postajali svobodnejši. Vse bolj boste postajali intuitivni, zato boste jasneje
videli, kdo so osebe v vašem življenju.

Lev: 23.7. – 22.8.
Energije poletja vas bodo podpirale pri načrtih, ki se bodo takoj po
praznikih prebudili v vas. Željni boste družbe, pogovorov ob limonadi,
brezskrbnosti – in nikakor ne boste več pripravljeni izpolnjevati le želja
drugih; zdaj boste pogledali tudi nase. Konec meseca vam bo lunin mrk
prinesel pogum, ustvarjalnost in veselje. Le dajte to iz sebe.

Devica: 23.8. – 22.9.
Kar koli že boste ta mesec delali, delajte to iz srca. Delajte tisto, kar vas
veseli, saj boste tako dobili nazaj veliko več energije, ta pa je tudi denar.
Vse, kar boste delali, bo vidno, lahko pa boste tudi navdih za druge. Privlačile
vas bodo skrivnosti, spoznavali boste nove ljudi, konec meseca pa se bo
zgodila velika sprememba v vaših čustvih.

Tehtnica: 23.9. – 22.10.
V tem mesecu si boste postavljali pomembna vprašanja o tem, kdo ste, od
kod ste prišli in kam greste. V vas se bo prebudila filozofska duša, ki bo
iskala odgovore. Željni boste znanja, vaš svobode željni duh pa bo želel tudi
kam odpotovati. Če ne bo šlo z letalom, boste pa potovali v duhu.

Škorpijon: 23.10. – 21.11.
Junij vam bo naklonjen za nova partnerstva, tako osebna kot poslovna.
Prinašal vam bo tudi rešitve glede financ in posledično vašega premoženja,
da vam bo lažje pri srcu. 14. junija se za vas začenja nekajmesečno
obdobje, ko boste v svoje življenje privabljali ljubezen, radost, bolj boste
kreativni, tudi umetniško navdihnjeni in predvsem bolj brez skrbi.

Strelec: 22.11. – 21.12.
Vaša pozornost bo juliju usmerjena v počutje drugih; ali so zdravi, zadovoljni
… Pri tem pa boste pozabili nase. Sredi meseca boste že začutili željo, da
usmerite fokus nase, da naredite nekaj več za svoje zdravje in zadovoljstvo.
Ko pa bo konec maja lunin mrk v vašem znamenju, boste morali vi postati
središče vašega življenja.

Kozorog: 22.12. – 19.1.
Maja boste imeli veliko dela, a ne pretiravajte in veliko bolj prisluhnite
potrebam svojega telesa. Privoščite si več počitka in zdravo hrano; delajte
to, kar vas bo izpolnjevalo, veselilo in kjer boste pokazali svojo kreativnost.
Vse bolj boste željni znanja. Konec meseca pa si resnično vzemite čas zase,
kajti vse delo počaka in to zdaj že dobro veste.

Karin Gradišnik

HARRY POTTER KVIZ
V kvizu boš izvedel/-a, v katero Harry Potter hišo spadaš. Obkroži ustrezen odgovor, ki
drži zate, na koncu pa boš točke seštel/-a.
1. Katera od spodaj naštetih jedi ti je najljubša?
a) tortilja
b) testenine
c) pica
č) hamburger

2. Katera je tvoja najljubša zvrst filmov?
a) drama
b) komedija
c) akcija
č) fantazija

3. Katero od spodnjih živali ti je najljubša?
a) kača
b) jazbec
c) lev
č) orel

4. H kateremu odgovoru sodiš, glede na tvoje horoskopsko znamenje?
a) rak, škorpijon, ribi
b) bik, devica, kozorog
c) oven, lev, strelec
č) dvojček, tehtnica, vodnar

5. Kaj najraje delaš v prostem času?
a) gledam televizijo
b) grem na sprehod
c) se ukvarjam s športom
č) poslušam glasbo

6. Ob koncu leta ugotoviš, da je tvoj sošolec goljufal pri testih. Še vseeno si imel najboljše
povprečje, a on je bil drugi. Kaj narediš?
a) Nič, ampak če bi on imel najboljše povprečje, bi povedal učitelju.
b) Poskusil bi prepričati sošolca, da sam pove učitelju.
c) Čestital bi mu, da ga učitelj ni zalotil.
č) Takoj bi povedal učitelju.

TOČKOVNIK:
 Odgovor a je vreden 1t.
 Odgovor b je vreden 2t.
 Odgovor c je vreden 3t.
 Odgovor č je vreden 4t.
Točke seštej.
Če si dosegel/-a:
-

od 6 do 10 točk, potem si Slytherin,

-

od 11 do 15 točk si Hufflepuff,

-

od 16 do 20 točk si Gryffindor, in

-

od 21 do 24 točk si Ravenclaw.

Karin Gradišnik in Lana Robnik

MALO ZA HEC …
Meseci
Jakob, kateri mesec ima osemindvajset dni?
Vsak, gospod učitelj, nekateri pa jih imajo tudi več.
Prepozen
Klemen je zamudil pouk. Ko se je vzpenjal po stopnicah, je srečal ravnatelja, ta pa je pogledal
na uro in jezno rekel: »Deset minut prepozen! »
»Jaz tudi!« mu odvrne Klemen.
Izostanek od pouka
Učiteljica se obregne ob Janezka:
“Janezek, včeraj si spet manjkal v šoli. Kaj se dogaja?”
“Babica je zbolela.”
“Vsakič, ko manjkaš v šoli, je tvoja babica bolna. Ne verjamem ti!”
“Veste učiteljica, tudi pri nas doma sumimo, da babica le igra.”
Moj dom
Kaj je optimizem?
Ko vidiš klošarja v parku, ki bere revijo Moj dom!
Matematika
No, Janezek, povej mi rešitev naslednje naloge: Tvoj oče gre peš iz Ljubljane proti Mariboru
s hitrostjo 3 km/h. Tvoj stric gre eno uro pozneje iz Maribora proti Ljubljani s hitrostjo 5
km/h. Kje se srečata?” Janezek modro odgovori : “V prvi gostilni!”
Tašča
»Dobrodošla,« pozdravi Lojze svojo taščo na vhodnih vratih. Koliko časa boste ostali pri nas?
»Dokler vama ne bom šla na živce.«
»A samo tako na kratko ste se oglasili?«

Žak Valte

KRIŽANKA

1. Nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper COVID-19
2. Vnetje sluznice, navadno na dihalih, z nekoliko povišano temperaturo
3. Pivo in virus
4. Kdor se poklicno ukvarja z zdravljenjem ljudi in je za to posebej usposobljen
5. Največja slovenska klinika za pljučne bolezni
6. To s čimer testirajo pozitiv korona-virusa
7. Snov za cepljenje proti nalezljivim boleznim
8. Zaradi korone izgubiš okus in …
9. Ko se testiraš dobiš r…
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