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KAZALO



 

Dragi učenci, 
mladi novinarji!                                                                               

Vesela sem, da ste se novinarji naše šole 
odločili za izdajo PRVAKA… Tako se je 
»rodil« vaš časopis, VAŠE GLASILO.

Tiskano glasilo, ki ste si ga 
mladi novinarji izbrali kot sredstvo 
razširjanja svojih idej, je pomemben 
prispevek k ustvarjanju vašega 
šolskega obdobja. Najprej zato, ker 
ste si to sami zastavili  za cilj svojega 
dela pri izbirnem predmetu, ker ste 
verjeli, da vam bo to uspelo, in ker ste se 
tega dela enostavno lotili z vso mladostno 
zagnanostjo in v to vložili veliko svoje 
energije. Pri tem ste se učili, nabirali znanje in 
rezultat je pred vami. Čestitam vam, ker ste se odločili, da vaše življenje 
na šoli ne bo roman, ki vam ga bodo pisali drugi, temveč zgodba, ki jo boste z 
glasnikom ustvarjali sami za sebe, za svoje sošolce, učence in učitelje PRVE in 
tudi za starše, skratka za vse, ki bodo PRVAKA vzeli v roke.

Ko ste mi prišli povedat svojo idejo o izdaji vašega glasnika, smo 
se pošalili, da bi bilo res lepo, da bi na šoli imeli »vesel« časopis, 
ki bi svoje bralce spodbujal k branju, jih razveseljeval, širil samo 
pozitivne misli, ustvarjalne ideje in vse, ki bi ga prebrali, tudi nasmejal. 

Želim vam, da bi bralci PRVAKA z veseljem prebirali in komaj čakali nove 
izdaje.

Vsem bralcem pa veliko užitkov ob branju.

                          Ravnateljica: 
                          Zvonka Murko, prof.
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Nagovor ravnateljiceZvonka Murko, ravnateljica: 
“Zagovarjamo vrednote, kot so strpnost, 

sodelovanje, sprejemanje drugačnosti, 
solidarnost.”
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Pozdravljeni!

Ali ste vedeli, da se 11 deklet že kar nekaj časa ukvarja z izdelavo šolskega časopisa? 
Zelo smo se trudile, da je zdaj takšen, kot je, in upamo, da vam bo všeč.

Z našim časopisom pa je pred kratkim
prišla tudi pomlad. To je čas, ko se 
ptički ženijo, postaja vse topleje in 
to je tudi čas ljubezni. Seveda ob 
toplih popoldnevih in prijetnem 
petju ptičk ne smemo pozabiti na 
učenje, ki nas še čaka. In prav zato 
naj vam ta časopis krajša čas med 
odmori in učenjem.

Verjetno se sprašujete, zakaj ravno ime PRVAK? 
Glavna razloga sta zagotovo ta, ker smo Prva osnovna šola in je to tudi naš prvi 
časopis – po dolgem času. Nekoč je menda že izhajalo šolsko glasilo Delo mladih. 
Seveda pa z besedama prvak ali prva povezujemo tudi besede, kot so: najboljši, vo-
dilni itd. Če pokukamo še v SSKJ, je razlaga za besedo prvak sledeča: posameznik ali 
moštvo, ki na višjem ali končnem, odločilnem tekmovanju doseže prvo mesto. In ker 
smo res prvi, najboljši, zakaj ne bi bilo tudi ime takšno, ki opisuje nas.

Moda, nasveti za ljubezenske in učne težave, predlog za dobro knjigo, in-
tervjuji, potopis, zabava, recept, horoskop, literarni prispevki naših učencev… 
Vse to in še več vas čaka na naslednjih straneh našega časopisa.

Star slovenski pregovor pravi: 

»Spomladi rože cveto, spomladi ptice pojo, 
spomladi je vse zelo lepo.« 

Upamo, da bo vsem vam zelo lepo še v preostalih šolskih dneh in tudi ob 
listanju Prvaka.

                                 Urednici: 
 
                                             Patricija VOŠNER in Špela AREH

Nagovor glavnih urednic
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Večino učencev in učenk zanima, kako dobiti boljše ocene, čeprav nimajo ne volje in 
ne interesa za učenje. A vsi dobro vemo, da je dobro, da sodelujemo pri pouku, redno 
delamo domače naloge, imamo urejene zvezke ter se pridno in sproti učimo. Ampak 
vsi vemo, da je lažje reči, kot storiti. Zagotovo smo že vsi v šoli dobili slabšo oceno, 
kot smo pričakovali, in takrat smo si zabičali: »Zdaj je pa že skrajni čas, da poslušam 
pri pouku in da delam domače naloge. Začel bom hoditi k dopolnilnemu pouku in ta-
koj, ko pridem domov, se bom začel učiti!« A takoj, ko pridemo domov, se usedemo 
za računalnik in tu pa tam kaj naredimo za šolo.

NEKAJ NASVETOV, KAKO DO BOLJŠIH OCEN:
 

 1. Bodi organiziran
Prepričana sem, da imaš nekje v bližini beležko ali koledar, lahko pa tudi tako imeno-
van »to do list«. Nanj si zapiši vse datume 
testov, spisov, spraševanj ter seminarskih 
nalog. To si naredi za vsak predmet.

• Vsak dan, ko prideš domov iz šole, po-
glej na svoj koledar in preveri, kaj moraš 
narediti do jutri oziroma do čez nekaj 
dni, tednov. Prečrtaj vse, kar si že naredil.
 

• Organiziraj in uredi si svoj nahrbtnik, 
pisalno mizo, učne pripomočke. Uredi in 
pripravi si vse, kar je osnovno pri učenju. 
Morda se sliši smešno ali čudno, a videl 
boš, da se lahko v miru in dobro učiš le 
takrat, ko je tvoja miza urejena.

2. Uporabljanje informacij
Preberi si, kaj piše v učbeniku. Vem, res je, da je dolgočasno, ampak je tudi res, da 
pomaga. 

Preberi si nekaj informacij ter si jih takoj ponovi v gla-
vi, ne da bi gledal besedilo. Potem si še enkrat preberi 
in si še enkrat ponovi. Tako bodo informacije ostale v 
spominu dlje časa. 
Ob branju in ponavljanju pa si lahko zapisuješ snov, in-
formacije v obliki miselnega vzorca ali kako drugače na 
list.

Ustvarjaj si čitljive in urejene zapiske. Z barvnimi pisali 
si podčrtaj pomembne besede, zapiski bodo tako bolj 
pregledni za učenje.

SVETOVALNICA
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Ko se učiš, bodi skoncentriran.
Poskrbi, da okoli tebe ne bo preveč motečih stvari. Pred učenjem popij dovolj 

tekočine, najbolje vode, da se možgančki osvežijo in lažje razmišljajo. Potem pa se 
le osredotoči na učno snov in odmisli druge stvari. Prej boš končal z delom, ki ga 

seveda kvalitetno opravi, prej se boš lahko posvetil drugim stvarem.

Sodeluj pri pouku
Naredi domačo nalogo, tako si 100 % pripravljen za sodelovanju pri pouku. Zakaj je 
to pomembno: 
      1) še bolj bo utrdilo tvoj spomin;
      2) tvojemu učitelju bo to všeč, prepričana sem, da je vsakemu učitelju všeč, 
            če mu pokažeš, da snov znaš, si pri stvari in sodeluješ; 
      3) vprašaj za pomoč, če česa ne razumeš.

3. Domača naloga
       1. Domačo nalogo naredi takoj, ko prideš domov. Raje naredi nalogo prej, 
            kot pa šele zvečer, ko boš obžaloval odlašanje in poležavanje.
       2. Domača naloga utrdi tvoj spomin, zato je bolje, da jo delaš redno. 
            Sprotno delo ti bo olajšalo učenje pred testom.
       3. Kdaj jo lahko narediš s prijatelji, tako si med sabo lahko razložite snov 
            in še bolj zabavno je.
       4. Ne prepisuj domačih nalog od drugih ali celo s spleta. Učitelj bo to odkril. 
            65% možnosti je, da bo učitelj ugotovil tvojo potegavščino, zato raje ne 
            tvegaj, posledice so lahko neprijetne.

4. Učenje za test
        1. Vadi s prijatelji. Moč je v številkah, tudi pri učenju. Če se učiš s prijatelji, 
              se lažje naučiš tudi tisto, česar ne razumeš. Vprašaj jih ali sam ponudi pomoč.
        2. Uči se tam, kjer ti je najbolj udobno. Ne, ne na tvoji postelji, ampak tam, 
            kjer si najbolj skoncentriran. Tako si boš vse lažje zapomnil.
        3. Nehaj sanjariti med učenjem. Res je, da je dolgočasno, ampak raje se uči 
            45-50 minut in si vmes vzemi 10-15 minutni odmor.
        4. Nehaj čakati do zadnjega trenutka za učenje. Raje se spravi k delu kakšen 
            teden prej, da boš lažje utrdil snov.
        5. Noč pred testom se dobro naspi, saj se boš tako zjutraj zbudil svež, 
            ne boš zmeden in tudi ne boš tako utrujen.
 
To je bilo nekaj nasvetov, kako do boljših ocen. Izbiro, ali jih boš upošteval ali ne, 
prepuščam tebi.  Srečno in uspešno do konca šolskega leta!

                                                                                             Lana Veber, 8. b
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Vsi jo poznamo kot posebno obdobje, najstniško, 
ko se začne telo spreminjati, hormoni pa veselo nagajajo.

Je res, da dekleta prej vstopijo v puberteto ter postanejo prej odgovorna? 

Po eni strani se s tem strinjam, saj sem tudi sama punca, a vedno to ne drži. Tudi 
nekateri fantje prej dozorijo, vendar so res v manjšini.
Dekleta v tem obdobju damo veliko  na videz, da bi bile fantom všeč, oni pa se preti-
rano, razen izjem, ne obremenjujejo z videzom. So to, kar so.
 
V puberteti nam začnejo nagajati hormoni. Takrat začnemo odkrivati, kdo sploh 
smo in kaj želimo. Zaidemo tudi v razne težave, večkrat nas »vrže s tira«, in sicer prav 
zaradi nadležnih hormonov.
  

PUBERTETA IN 
MOZOLJČKI

Znani spremljevalci pubertete so tudi 
mozoljčki, saj se nam v tem obdobju 
koža začne bolj mastiti. 
Olja, kot so na primer kokosovo, jojo-
bino in mandljevo, ti bodo pomagala 
do čistejše kože. 

Pri mozoljih ima veliko vlogo tudi hrana. Če ješ pretirano sladko ali mastno hrano, 
se ti bo po vsej verjetnosti naredil kakšen mozolj več. In če se ta zla nakana uresniči, 
predlagam nekaj rešitev: 
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ZANIMIVOSTI 

 V Indiji je deček pri treh letih že 
kazal znake pubertete. 

 Temnopolti ljudje prej stopijo v 
puberteto. 

TA PRESNETA 

PUBERTETA



  •  čez noč si mozolj namaži z zobno pasto,
  •  nanj si za 10-15 minut daj led, 
  •  na mozolj si daj čez noč obkladek iz vode in sode bikarbone.

KARKOLI NAREDIŠ, LE STISNITI GA NE, SPLOH PA NE ZVEČER!
Tako boš situacijo samo poslabšal. 

PUBERTETA IN ZALJUBLJENOST
KAKO PRIDOBITI FANTA/PUNCO? 
Bodi to, kar si. Ti naredi prvi korak, ne čakaj, da ga naredi tvoja simpatija. Mogoče je 
prestrašena kot ti in tudi ona čaka. Verjemi vase, da to lahko narediš, da ti bo uspelo. 
Ne pretvarjaj se, da si nekdo drug, to je najhujše, kar lahko narediš. Pokaži simpatiji, 
kdo si in kakšen/kakšna si v resnici. Ne smeš preveč hiteti, najprej začni s kratkimi, 
vsakdanjimi pogovori, nato se razgovori, a ne sili vanj/vanjo. Pusti, da čas naredi 
svoje. Do simpatije se obnašaj tako kot do svojih prijateljev, zaradi nje ne vzbujaj 
pretirane pozornosti, v njeni bližini se ne kaži v negativnih situacijah, v slabi luči. Ne 
obremenjuj se, če ti ne bo uspelo takoj, zaupaj vase in vztrajaj. 

PUBERTETA IN ŠOLA
KAKO PRIDOBITI BOLJŠE OCENE?
To je eno pogostih vprašanj učencev. Vsi se bojimo za svojo prihodnost ter želimo 
biti čim boljši. Pri učenju moraš imeti svojo strategijo. Predlagam ti eno. Takoj, ko 
prideš domov ali ko imaš čas, najprej naredi nalogo ter si preglej snov za naslednji 
dan. Če pišete tisti teden kakšen test ali učitelji sprašujejo, se pripravi na to. Naredi 
si izpiske pomembne snovi ter se uči po njih. Ne uči se samo iz zvezka, pomembno 
znanje se skriva tudi v učbeniku. 

PUBERTETA IN DOBRO POČUTJE
KAKO OSTATI FIT? 
Kaj pomeni biti fit? Da si kot manekenka, pretirano suh? NE! Fit pomeni, da se dobro 
počutiš, imaš veliko energije, ne tarnaš, ko je potrebno nekaj narediti, in na tvojem 
obrazu sije velik nasmeh. 

In kako postati in ostati čim bolj fit? 
        •	 Pij	veliko	vode.	
							•	 Čim	večkrat	si	vzemi	čas	za	gibanje.	Pojdi	ven,	tekaj,	hodi,	se	sprehajaj,	
											razgibaj	in	nadihaj	svežega	zraka.	
							•	 Pazi	na	prehrano	in	se	izogibaj	premastni,	preslani	in	presladki	hrani.	
							•	 Jej	dovolj	sadja	in	zelenjave.
							•	 Zajtrkuj,	da	boš	imel	dovolj	energije	do	malice.	

                                                                                     Staša Aberšek, 9. a  
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                                                       Ta športni kotiček je namenjen vsem, ki bi radi več 
izvedeli o naših športnikih na šoli. Teh ni malo, a tokrat vam bom predstavila našega 
odličnega atleta Mitja Kordeža. 

Mitja je učenec 9. a razreda in živi za atletiko. Je zelo perspektiven športnik, ki ves 
čas navdušuje s svojimi 
odličnimi rezultati. Vsak 
dan po 2 uri pridno trenira 
in se ne pusti motiti. 
Atletiko trenira že od svo-
jega 1. razreda, torej že 9 let. 
Za ta šport ga je navdušil 
njegov bratranec Tadej 
Grilc. Njegov prvi trener je 
bil učitelj naše šole, Andraž 
Nabernik, ki ga spodbuja že 
od malih nog.

V mesecu februarju je že 18. 
postal državni prvak. V tem 
letu (2016) je postavil že dva 
državna rekorda. Na mednarodnem atletskem dvoranskem mitingu, ki je januarja 
potekal na Dunaju, je Mitja postavil nov državni dvoranski rekord v teku na 200 m 
v kategoriji U16. S časom 22,78 je skoraj za sekundo izboljšal eno leto star rekord.

Njegove največje sanje so, da bi 
lahko treniral čim dlje in da ga 
ne bi spremljale poškodbe. Želi 
si osvojiti svetovni vrh, najprej 
evropsko prvenstvo, nato še sve-
tovno prvenstvo in olimpijske 
igre.

Tudi jaz mu želim čim manj 
poškodb in naj osvoji vse cilje, ki 
si jih je zadal. V svojem športu 
je res vrhunski in verjamem, da 
bo nekega dne odličen vzornik 
mladim športnikom. 

Dajmo, Mitja.

                   Tajda Podjavoršek, 9. a
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INTERVJU

Rodili ste se v Slovenj 
Gradcu in večji del mlados-
ti	 preživljali	 v	 hiši	 na	
Vorančevem trgu, ki vam je 
bil	prav	gotovo	ljub.	Po	njem	
oz.	 velikem	 koroškem	 pis-
atelju	 navsezadnje	 nosi	 ime	
tudi	eden	od	vaših	sinov.	Ga	
ob obisku Slovenj Gradca še 
kdaj obiščete? 

Ko smo se preselili z 
Vorančevega trga na 
Ronkovo ulico, sem bila 
stara komaj dvanajst let. 
Večina mojih spominov iz 
hiše na Vorančevem trgu 
še vedno leži na podstrešju 
hiše. Tam smo počeli mar-
sikaj; tudi hranili gnezdo 
malih mišk, iskali in prebi-
rali stare časopise, najraje 
pa smo se lovili ter zganjali 
norčije na vrtovih za hišo. 
Imela sem zelo navihano 
in brezskrbno otroštvo, 
ki se ga rada spominjam. 
Vorančev trg pa obiščem ob  
vsaki priložnosti. 

Otroštvo	 ste	 preživljali	 v	
družbi	 	 dveh	 sester,	 ki	 sta	
mlajši	od	vas.	Kako	ste	se	ra-
zumele?	Ste	kot	najstarejša	
tekom odraščanja čutili 
večjo odgovornost do sebe 
in	vaših	sester?

Z Barbaro sva tri leta raz-
like, z Zalo pa kar osem 

let. Če se osredotočim na 
zgodnje otroštvo, sva si 
bili z Barbaro zelo blizu, 
z Zalo pa ne toliko. Ko je 
Zala odšla v 1.razred os-
novne šole, sem jo jaz že 
končala in odšla v gim-
nazijo. Z Barbaro sva si bili 
zelo blizu že od 14. leta na-
prej. Tudi ona se je veliko 
družila z mojimi sošolci in 
sošolkami.

Vse	 tri	 ste	 nekako	 zašle	 v	
svet umetnosti, igralstva, 
režije.	Ste	pri	teh	odločitvah	
morda kaj vplivale druga na 

drugo,	se	pri	tem	vzpodbu-
jale?

Gotovo, zavestno in ne-
zavestno. Zala se je že 
kot mlajša zanimala za 
drugačne aktivnosti kot 
midve z Barbaro. Zelo jo 
je zanimalo računalništvo 
in zelo dobro je pela, ravno 
zato se še vedno ukvarja 
s temi rečmi. Barbara in 
jaz pa sva se obe zanimali 
za igranje in režijo. Zelo 
pa sem vesela, da se je vse 
izteklo, kot se je. Čeprav 
sem bila jaz starejša, je bila 
glavna Barbara. To se poz-
na tudi pri horoskopu, kjer 
sem jaz oven, ona pa lev in 
levi so vedno glavni.

Ponosni smo, da ste bili 
učenka naše šole, takratne 
Osnovne šole Franja 
Vrunča.	 Zaupali	 so	 nam,	
da ste bili odlična učenka, 
marljiva in delavna, aktivna 
pri	 različnih	 dejavnostih,	
tudi v šolskem bendu Vin-
dy	 ste	 prepevali.	Kaj	 pa	 vi,	
kako se vi spominjate svoje 
osnovne šole, morda nam 
zaupate	 kakšno	 posebno	
prigodo?

V osnovni šoli sem razrede 
izdelala z lahkoto, vendar 
moj cilj ni bil, da bi šolo iz-

ZASLIŠI SVOJ KLIC
V mesecu novembru smo na našo šolo, Prvo osnovno šolo Slovenj Gradec, povabili gospo 
Pio Zemljič,  znano slovensko igralko. Povabilu se je z veseljem odzvala. Pravzaprav se je 
pri nas počutila kar domače, saj je to osnovno šolo, takratno Osnovno šolo Franja Vrunča, 
obiskovala tudi sama. Z njo smo preživeli čudovit del dopoldneva, prijetno klepetali, zai-
grala pa nam je  tudi nekaj izsekov iz njenih predstav. Seveda smo ta obisk izkoristili tudi 
za intervju, v katerem nam je povedala še marsikaj, kar o njej nismo vedeli, pa smo si želeli.
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delala po liniji najmanjšega 
odpora, ampak sem od 
sebe pričakovala vedno 
več. Bila sem zelo ambi-
ciozna in motivirana. Ker 
sem že v osnovni šoli ve-
liko nastopala, sem večkrat 
manjkala od pouka. Do 
sebe sem zato čutila še 
večjo odgovornost, da sem 
bila v šoli še bolj pridna 
in delavna. Vedno sem 
opravljala domačo nalogo, 
se pripravljala na teste in 
ustna spraševanja, tek-
movala sem na veliko tek-
movanjih. Najbolj pri srcu 
pa mi je bila matematika 
oz. logika. 

Drži,	 da	 se	 je	 želja	 postati	
igralka	 pri	 vas	 vzbudila	 že	
zgodaj,	da	pravzaprav	niste	
razmišljali	 o	 čem	 drugem?		
Kako	 je	 prišlo	 do	 tega,	 kaj	
je	v	vas	vzbudilo	zanimanje	
za	ta	poklic,	to	delo,	kako	in	
kdaj ste odkrili svojo strast 
do igranja?

V meni se je že v zgodnji 
mladosti pojavil klic, ki 
me je vlekel k igralskemu 
poklicu. Na začetku sploh 
nisem razmišljala o igran-
ju in me k igri na odru ali

pred kamero ni vleklo. 
Želela sem le raziskovati 
človeško psiho, karakterje 
in ugibati, zakaj je nekdo 
postal tak, kot je postal. V 
resnici raje igram, kot pa 
se predstavljam kot Pia in 
ravno to je moj vzgib, ki 
me vleče naprej.

Ste	imeli	oz.	imate	kakšnega	
vzornika?	

Ne, nikoli nisem imela 
kakšnega vzornika ali ido-
la. Seveda so ljudje, ki jih 
zelo cenim, nobenemu pa 
nočem biti podobna ali 
enaka. In mislim, da mi 
zaradi tega nič ne manjka.

Leta 2001 ste diplomirali 
iz	 dramske	 igre	 na	 Aka-
demiji	 za	 gledališče,	 radio,	
film	 in	 televizijo	 in	 učenci	
vas	 poznamo	 predvsem	 po	
filmskih	 vlogah,	 vlogah	 v	
različnih	 televizijskih	 nad-
aljevankah,	vaše	gledališke,	
odrske igre pa še nismo ime-
li	možnosti	 spremljati.	Kaj	
pa je vam ljubše, gledališče 
ali filmska kamera?

Kakor gledališče mi je  
tudi film zelo pri srcu. V 
filmu zelo rada igram rav-

no zaradi intimnosti pred 
kamero in medijske iz-
menjave likov. Na odru pa 
seveda ne moreš popraviti 
kot v filmu. Ko si na odru, 
imaš direkten stik s pub-
liko. Vendar mi je na odru 
ta stik zelo všeč.

Za	 svoje	 delo	 ste	 prejeli	
veliko	nagrad	 in	žlahtnih	
nazivov,	
Študentsko Prešernovo 
nagrado, Borštnikovo  
nagrado, Prešernovo 
nagrado,	 naziv	 Žlahtna	
komedijantka in še bi la-
hko	naštevali.	Morda	malce	
nehvaležno	 vprašanje,	 am-
pak vendarle, ali obstaja 
katera vloga v filmu, nad-
aljevanki ali v gledališču, 
ki pa je vam na nek način še 
posebej ljuba?

Ne, te vloge ne morem iz-
postaviti. Seveda imajo vse 
te vloge, za katere sem bila 
nagrajena, poseben pros-
tor v mojem srcu. Obstaja 
pa tudi kar nekaj vlog, ki 
so pravzaprav šle mimo 
kritikov in občinstva, dot-
aknile pa so se mene in 
mi dale nek nov zagon za 
naprej oz. so me postavile 
stopničko višje in me za-
znamovale kot igralko.

Prav gotovo je poklic igral-
ke	poseben	poklic.	Zahteva	
svoj	 ritem	 življenja,	 disci-
plino.	Gotovo	se	vam	zgodi,	
da	 vzporedno	 igrate	 več	
predstav,	 vadite	 več	 vlog.	
Se	 je	 težko	 preobraziti	 iz	
enega lika v drugega?

V bistvu ni, kot igralci smo 
vsakodnevno natrenirani,
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da je preobrazba iz lika 
v lik najmanjši problem. 
Sem pa slišala nekaj anek-
dot, ko naj bi nekdo prišel 
na oder z besedilom iz 
popolnoma druge pred-
stave. Ne vem, kako se mu 
je to lahko zgodilo, saj si 
oblečen v kostum in čakaš, 
da boš stopil na oder, veš, 
katero vlogo igraš. Vedno 
bolj opažam, da me veliko 
ljudi vpraša, kako se mi 
uspe naučiti toliko bese-
dila in si zapomniti vsako 
podrobnost v predstavi, v 
resnici pa za nas igralce to 
sploh ni težava. 

Kako	 pa	 se	 pravzaprav	 lo-
tite priprave na novo vlogo, 
nam	lahko	poveste	kaj	več	o	
tem?

Vsaka nova vloga je odvis-
na od treh faktorjev. Od 
teksta, režiserja in soigral-
cev. Pri pripravi na vlogo 
mi je zelo pomembno, 
da se povežeta moj um in 
domišljija. Pri vsaki vlogi 
pa je priprava zelo različna. 
Najhujše pri igralcu pa 
je to, da te je sram ali te 
je strah nastopanja pred 
gledalci. Ravno takrat 
ostajaš v svojem okvirju, ki 
je le korekten, nikoli pa ne 
boš naredil presežka.

Kaj	 pa	 doma,	 kjer	 ste	 Pia,	
mama,	partnerka	 in	 še	kaj.	
Vam uspe strogo ločiti 
poklicno	in	zasebno	vlogo?

Ja, seveda. Želim ju ločiti, 
kolikor se le da, želim, da 
smo kot družina ujeti v 

svoj krog zasebnosti, ki je 
dovolj intimen. Drugače pa 
kot vsaka običajna družina 
radi kolesarimo, kuhamo, 
odidemo na izlete in vesela 
sem, da imamo čas drug 
za drugega in da smo kot 
družina zelo povezani. 
Moja otroka tudi zelo rada 
hodita v gledališče, kar me 
zelo veseli. Najraje pa ima-
ta, ko jima zaigram kakšen 
zanimiv in zabaven prizor 
iz igre.

Kot	igralka	živite	svoje	san-
je,	 o	 katerih	 ste	 sanjali	 že	
kot	majhna	 deklica.	O	 čem	
pa	 sanjate	 zdaj,	 je	 še	 kaj	
posebnega,	 nedoživetega?	
Nam	 ob	 tem	 zaupate	 tudi	
vaš moto, vodilo, ki vas 
vodi k vašim ciljem?

Zelo si želim, da bi se 
sprostila kakšna vloga v 
Ljubljani, saj je bilo, ko 
sem bila jaz na akademiji, 
ogromno odprtih vlog, 
ko pa sem izpite končala, 
so bile že vse zasedene. 
Čeprav ne vem, ali bi kat-
ero koli od teh vlog dobila 
in v njej zablestela, kot je ta 
igralka, ki jo je dobila, sem 

zelo vesela, da se je izteklo, 
kakor se je. Zelo pa si želim 
napisati svojo dramo. 
Moj moto pa je: 

»živi tukaj in zdaj«. 

To pomeni, da vložim 
vso energijo v stvar, ki jo 
delam, in mislim le na to. 

Veseli smo, gospa Pia 
Zemljič,	 da	 ste	 si	 vzeli	 čas	
za	nas,	 ponosni,	 da	 ste	nas	
počastili	s	svojim	obiskom.	
Morda	 še	 kakšna	 zadnja	
misel, beseda, namenjena 
učencem Prve osnovne šole 
Slovenj  Gradec?

Zelo sem počaščena in 
hvaležna, da ste me pov-
abili. Želim pa, da vsak 
posameznik zasliši svoj 
klic, ki  ga vodi k njegovim 
željam in ciljem. Upam, da 
boste še naprej tako nas-
mejani, pametni, odprti in 
napolnjeni z dobro energi-
jo, kot ste bili danes. Živite 
na polno, saj boste le na 
tak način dobili najboljše 
iz življenja, ki vam veliko 
ponuja. 
               Aja Fajmut, 8. a in 
                  Sara Novak, 8. a
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Kdaj	 se	 je	v	vas	prvič	poja-
vila	želja	po	igranju?

Želja po igranju je bila v 
meni prisotna že od nek-
daj, že v otroštvu sem ves 
čas nekje nastopal. Ko 
smo imeli npr. koline, smo 
morali pripraviti igrico oz. 
nek recital, da nam je nato 
mesar naredil eno kloba-
so. To so bili najzgodnejši 
začetki. Nato sem v šoli 
nastopal pri pevskem zbo-
ru, sodeloval pri šolskem 
glasilu Najnaj, pripravljali 
smo predstave za dan žena 
in druge praznike ... 
Po končani srednji živilski 
in višji zdravstveni šoli 
se je v meni zbudila tista 
prava želja po tem, da bi 
postal igralec. Ko sem bil 
star 24 let, sem odšel na 
seminar, kjer sem spoznal 
režiserko Matejo Koležnik.  
Opazila je moj igralski tal-
ent, mi to odkrito povedala 
in odšel sem na sprejemne 
izpite na AGRFT ter jih 
uspešno opravil. Prav tako 
tudi študij.

Ali	vas	je	kdo	za	to	navdušil?

Ne, ne morem reči, da me 
je kdo za to navdušil, to je 
popolnoma moje.  Sem za-
govornik tega,  da moraš v 
življenju delati tisto, kar si 

želiš. Če delaš to, potem je 
že 90 % tvojega dela oprav-
ljenega. 

Kdaj	 ste	 prvič	 stopili	 na	
oder?

Prva profesionalna pred-
stava je bila v gledališču v 
Kopru, in sicer Pod svo-
bodnim soncem, kjer sem 
igral Epafrodita. To je bilo 
v zadnjem letniku aka-
demije. To je bilo prvič, da 
sem stopil na profesionalni 
oder. 

Kakšen	je	vaš	spomin	na	to	
predstavo?

Moram reči, da je bilo gro-
zno. Stvar je bila v tem, da 
je direktorica v gledališče 
povabila vse občinske 
može, da pridejo in vidijo, 
če je predstava in teater na 
nivoju, da bi si tako zaslužil 
nove prostore. Režiser pa 
ni bil ravno vešč. Potem 
je moral iz dela Pod svo-
bodnim soncem narediti 
predstavo, ki je bila spr-
va dolga 45 min, dolgo 1 
uro in 20 minut. En dan 
pred premiero smo šli čez 
predstavo oz. smo imeli 
»kontrolko«, ki je trajala 
4 ure, pa smo bili šele na 
prvi polovici, naslednji 
dan pa je bila premiera. 

Izkušnja je bila zanimiva 
in se je rad spominjam.

Igrate	 tako	 na	 gledaliških	
deskah	kot	pred	TV	kamero.	
Kaj	 vam	 je	 ljubše	 in	 zakaj?

To sta dve zelo ločeni 
stvari, na kar te tekom 
študija niti ne opozarja-
jo, ko pa se soočiš s tema 
dvema žanroma, pa je ve-
lika razlika. Jaz imam raje 
gledališče, ker se tam stvar 
vedno znova rodi. Film pa 
se ne snema v časovni lini-
ji, ampak imaš prvi prizor, 
pa petega in dvanajstega 
in sam pri sebi moraš ve-
deti, kako bo tvoj lik v tem 
momentu odreagiral. Meni 
osebno je veliko lažje igrati 
na odru, pred publiko, ker 
imaš tudi povratne infor-
macije – aplavz in podobno.

                                          Igor Štamulak, mlad in duhovit igralec, ki prihaja iz Šmartnega pri 
Slovenj Gradcu. Imela sem ga priložnost osebno spoznati in takoj sem izkoristila možnost za 
zanimiv pogovor z njim. Tako sem nekako tudi sama sledila njegovemu življenjskemu motu, 
da je potrebno vse stvari, ki so ti ponujene, izkoristiti. In kakšna je pot od kuharja do igralca? 
Preberite.
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Pogovarjala sem se s učenci 
naše šole in ostali ste jim v 
spominu	po	vlogi	v		TV	seri-
ji	Svingerji.	Meni	osebno		se	
je	 zdela	 zelo	 humoristična	
in	zelo	rada	sem	jo	spreml-
jala.	Še	posebej	mi	je	bil	všeč	
vaš	 koroški	 naglas.	 Glede	
na	 to,	 da	 ste	 iz	 Šmartnega	
pri Slovenj Gradcu, kjer pa 
že	več	let	ne	živite,	vam	je	to	
še	vedno	zelo	dobro	uspelo.

Ko prideš na akademijo, 
imaš govorno zapreko. Če 
hočeš sodelovati v predsta-
vah, si ne moreš privoščiti, 
da ne bi obvladal zborne 
slovenščine. Če pa imaš 
probleme z govorom – 
govorna napaka, dialekt ... 
moraš v času akademije to 
počistiti. Imel sem težave 
preleviti govor nazaj v 
koroščino. Postavil sem 
se v vlogo Korošca, ki 
je hotel govoriti zborno 
slovenščino.  Koluntež je 
bila namišljena beseda, 
ki do takrat ni obstajala. 
Tako me je klical oče.

Kot	 sem	 že	 omenila,	
ste	 mladost	 preživeli	 v	
Šmartnem, kdaj ste se 
odselili	in	zakaj?

Pri 14. letih, po  končani 
osnovni šoli, sem odšel v 
srednjo šolo v Maribor, 
potem sem bil 13 let v Lju-
bljani in sedaj sem 7 let v 
Kopru.

Kaj	 vas	 najbolj	 privablja	
nazaj?
Koroška. Vedno pravim, 
da tam, kjer si rojen, tam 

si doma.  Sicer nimam ve-
likih težav s prilagajan-
jem, druge kraje z lahkoto 
sprejemam. A rodni kraj 
je rodni kraj. Če me dlje 
časa ni, rečem mami, da 
mi z MMS-om pošlje foto-
grafijo Uršlje gore. Zelo 
rad imam Koroško. Za to 
ni razloga, tako pač je. 

Kaj	 pa	 radi	 počnete	 kot	
Igor, torej v vašem prostem 
času?

Ko sem na Obali, zelo rad 
kolesarim, plavam, tečem. 
Zelo rad še vedno ku-
ham. Še vedno je ostalo 
v meni tisto, kar sem bil 
kot slaščičar, pek, živilski 
tehnik. Kuhanje jemljem 
kot meditacijo. Ko sem 
tečen, vzamem knjigo in 
kuham. Ko sem šel na po-
tovanje okrog sveta, sem 
domov pošiljal kuharske 
knjige. Zelo rad imam 
knjige, raje kot inter-
net.  Veliko gledam filme, 
hodim v gledališče, veliko 
berem in vrtnarim. V Pi-
ranu imam velik vrt, ki ga 
obdelujem, sem sam sebi 
zadosten.

Na vaši profesionalni poti 
ste prejeli kar veliko na-
grad,	 zasledila	 sem	 tudi	
nagrado	 Zlata	 paličica.	 Na	
katero	od	njih	ste	pa	najbolj	
ponosni	 in	 zakaj	 ravno	 na	
to?

Zlata paličica je bila 
prelomnica. Želel sem si 
igrati Groznega Gašperja. 
Predstavo igramo že 8 let 

in še vedno je »the best«. 
Še vedno prinese žar in jo 
imamo radi. 

Ali ste kdaj imeli kakšnega 
vzornika,	ga	še	imate?

Moram reči, da rad po-
gledam filme in gledališke 
predstave, da bi pa rekel, 
da bi rad bil tak, kot je npr. 
Cavazza, Mandić … Ne. 

Moraš biti ti, moraš 
biti sam svoj. 

Imeti moraš odnos do 
poklica, soigralcev. Všeč 
so mi pa Al Pacino, Rob-
ert DeNiro, Meryl Streep. 
V zadnjem času pa tudi 
Leonardo di Caprio. 

Ljudje	vas	poznajo	kot	poz-
itivno	 in	 veselo	 osebo.	 Kaj	
pa	vas	vodi	 skozi	življenje?	
Ali imate svoj moto?

Moj moto je:

»La vita e bella.« 
Življenje je lepo in ga je 
treba v bistvu izkoristiti in 
ga živeti. Od vsakega posa-
meznika je odvisno, ali bo 
življenje živel ali pa ga bo 
preživel. In jaz sem pri-
padnik  prvega.  

Vsak večer si rečem: 

»Ta dan bi rad po-
novil, ker sem ga res 

izkoristil, živel. 
The best.« 

Nika Nikolič, 8. b

14



15

    KNJIŽNICA

KNJIŽNI KOTIČEK 
 
 
 
 

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



16

     KNJIŽNICA

V KNJIŽNICI SE VELIKO DOGAJA

Med vsemi drugimi dejavnostmi v 
knjižnici poteka tudi knjižničarski 
krožek, ki ga obiskujejo predvsem 
učenci prve in druge triade. Tam 
se učijo pravilnega ravnanja s knji-
gami, knjižnico lepo pospravijo in 
jo okrasijo, prebirajo knjige in se o 
njih pogovarjajo, prirejajo pa tudi 
knjižne čajanke. Vse to vodi naša 
prijazna knjižničarka, ki vsakemu 
zelo rada pomaga in svetuje pri 
izbiri knjig, zato se ne bojte in jo 
vprašajte za nasvet. 

KNJIŽNIČNI BONTON
V knjižnici : 
       • ne uporabljamo telefona in drugih električnih pripomočkov,
       • ne plezamo po policah in drug po drugem,
       • se ne prerivamo med policami, 
       • ne uporabljamo glasilk s polno močjo, 
       • ne dokazujemo svoje fizične moči,
        • ne razbijamo z vrati.

KNJIŽNA UGANKA MESECA
Učenci vsak mesec rešujejo knjižno uganko meseca. Konec 
meseca izžrebamo srečnega nagrajenca ali nagrajenko, ki prejme knjižno nagrado.

MEGA KVIZ
Učenci lahko rešujete tudi slovenski  knjižničnomuzejski MEGA KVIZ. 
Glavna cilja sta spoznavanje kulturne dediščine in spodbujanje sodobnih pismenosti.
V šolskem letu 2015/16 poteka že 10. cikel MEGA KVIZA z naslovom 
Železna doba - zlata doba Slovenije.

ŠOLSKI RADIO
Udeleženci knjižničarskega krožka redno sodelujejo tudi v oddajah šolskega radia, 
kjer učence obveščajo o novostih, nagrajencih knjižne uganke, pomembnih dnevih 
in dogodkih ter drugih zanimivih stvareh.

                                                               Aja Fajmut, 8. a
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    O SVETU

Naše potovanje se je začelo v 
Tokiu, glavnem mestu Japonske. 
Vožnja z letalom do Tokia je tra-
jala 13 ur in tja smo prispeli poz-
no ponoči. Hotel smo imeli izven 
središča mesta, in sicer v delu 
Ikebukuro. Hotel je bil tipično 
japonski, postelje na tleh in vso 
pohištvo iz lesa. Udobno smo 
se namestili in kljub težavam s 
časovno razliko (Japonci so 8 ur 
pred nami) hitro zaspali.

Prvi dan našega potepanja smo 
se odpravili v glavni budistični 
tempelj Sensoji, ki se nahaja 
v predmestju, imenovanem 
Asakusa.
Tempelj je bil postavljen v čast 
boginji Kano. Legenda pravi, 
da sta dva brata ribiča našla v 
reki Sumida, ki teče skozi To-
kio, zlati kip boginje in tako 
je tam nastalo svetišče. Tem-
pelj je tudi bogato okrašen s 
tipičnimi japonskimi vrtovi. 
Pot smo nadaljevali v Akihaba-
ro, predel Tokia, ki je značilen 
za japonsko mladino, ki uživa 
v japonskih game centrih in v 
njihovih priljubljenih animira-
nih likih. Tam so tudi značilne 
kavarne, kjer ti strežejo dekleta, 
oblečena v služkinje. Po kratki 
vožnjo s podzemno železnico 
smo prišli do cesarske palače, 
kjer živi japonski cesar Aki-
hito. Ogledali smo si cesarske 

vrtove. Bili so tipično japonski, 
poudarek na vodi, kamenju in 
drevesih. Rože in njihova lepo-
ta niso toliko v ospredju. Po ne-
kaj kilometrih vožnje z metro-
jem smo prišli v Ginzo, avenijo 
največjega prestiža. Sprehajali 
smo se med trgovinami znanih 
blagovnih znamk, kot so: 
Luis Vitton, Gucci, Armani… 
Glavna je stavba podjetja 
Sony, kjer je tudi njegov sedež.
Vse trgovine in mogočne 
zgradbe je bilo zanimivo pogle-
dati, a mi smo se bolj preda-

jali kulinaričnim užitkom. V 
Ginzi smo dan tudi zaključili. 

                                                                                   SVET SE PREDSTAVLJA

                    JAPONSKA
Japonska je zelo zanimiva dežela. Leži v vzhodni Aziji. Ima 135 milijonov prebivalcev. Njeno 
glavno mesto je Tokio, v katerem živi preko 13 milijonov ljudi. Denarna enota je japonski jen 
(1 €=135 jenov). Je prva država na svetu, na katero posije sonce, zato Japonci v svojem jezi-
ku pravijo Japonski Nihon, kar pomeni dežela vzhajajočega sonca. Sonce je tudi prikazano 
na njihovi zastavi.
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Tudi tukaj smo prespali na tleh. 
Seveda v hotelu, a ne pozabite, 
to so hoteli t. i. riokan (kot pri 
nas hostel, a ponujajo tudi hra-
no), ki imajo postelje na tleh.

Tretji dan našega potovanja 
smo se odpravili na največjo 
ribjo tržnico na svetu, Tsukiji, 
kjer zgodaj zjutraj, okoli tretje 
ali četrte ure, poteka dražba tun. 
Ribe so bile precej drage. Seveda 
je šlo za zelo velike ribe, tune 
nad meter dolžine. Poskusili 
smo tudi znano japonsko jed 
suši. Ni mi bil najbolj všeč. 
Poskusil sem ga prvič, morda bo 
naslednjič boljši. Zraven sušija 
pa so ponujali riž, sojino omako 
in alge. Slednje so mi bile ve-
liko bolj okusne. Zanimivo se 
mi je zdelo prepričanje Japon-
cev, da riba, stara več kot 5 ur, 
ni več užitna in pošljejo jo v 
Evropo. Pot nas je nato vodila 
v šentoistično svetišče Meiji, 
glavno šentoistično svetišče, ki 
je bilo postavljeno v čast cesarju 
Meijiju. Zvečer smo se odpravili 
na Tokio Sky Tree, ki je s 636 
metri druga najvišja stavba na 
svetu. Ponuja enega najlepših 
razgledov na Tokio ter goro Fuji 
(Fudžisan), ki je s svojimi 3776 
metri najvišja na Japonskem 
in je kot znan simbol Japon-
ske pogosto upodobljena na 
razglednicah.

Naslednji dan smo se poslovili 
od Tokia in se z vlakom odpel-
jali v mesto Matsumoto, kjer 
smo si ogledali enega od dveh 
še ohranjenih gradov na Japon-
skem.

Posebnost tega  gradu je, da je 
ohranjen v prvotnem stanju, 
čeprav je zgrajen iz lesa. Vsi 
ostali gradovi na Japonskem 
so namreč obnovljeni, zato je 
prav ta zelo poseben. Zdelo se 
mi je zanimivo, da so japonski 
gradovi za razliko od evropskih 
služili le za obrambo, živeli pa 
so v hišah okoli gradu. 

Peti dan smo se z 
vlakom odpravili 
v Takayamo, mes-
to, ki je veliko kot 
Maribor. Leži v 
japonskih Alpah 
na 1500 metrih 
nadmorske višine. 
Glavna znameni-
tost Takayame so 
starinske lesene 
hiše, ki jih je danes 
na Japonskem še 
zelo malo ohran-
jenih. Tam smo si 
ogledali tovarno, 
kjer izdelujejo 
japonsko riževo 
žganje. Imenujejo 
ga sake.

Dan kasneje smo se iz Taka-
jame odpravili v narodni park 
Kamikiči, kjer smo se spre-
hodili okoli jezera Tišo in si 
ogledali tretjo najvišjo goro 
na Japonskem, ki je visoka 
3200 metrov. Ob poti smo vi-
deli tudi opice, a se jim nismo 
preveč približali, saj so znane, 
da turistom rade izmaknejo 
kakšen nahrbtnik ali fotoaparat.

Šesti dan smo se z vlakom, 
imenovanim Šinkansen, ki pelje 
s hitrostjo 300 km na uro odpel-
jali v Kyoto, ki je bil prestolnica 
Japonske 1100 let, dokler se ni 
pred 80 leti prestolnica prestavi-  

la v Tokio. Domačini pravijo, 
da je Kyoto kljub vsemu pre-
stolnica japonske kulture. Na-
jprej smo si šli ogledat najbolj 
obiskan tempelj na Japonskem,  
Fušimi Inahri Taiša, v katerem 
je značilen tunel s 10000 tori 
vrati, ki v budistični religiji 
služijo očiščenju duše. Ta tunel 
se povzpne na vrh gore. Po ogle-
du templja smo se odpravili v 
osrčje Kyota, imenovano Gion, 
imenujejo maiko in gejša. To so 
ženske, ki imajo belo pobarvane 
obraze, oblečene so v kimono in 
so najbolj spoštovane ženske na 
Japonskem. 

Nastopil je že sedmi dan našega 
potepanja po Japonski. 

18

       O SVETU

Foto :  Kyoto - Fushim
i inari taisha

Foto : Tokio Sky Tree
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Odpravili smo se v tempelj 
Kinkakuji oz. tempelj zlat-
ega paviljona, ki je zgrajen iz 
čistega zlata. Izven mestnega 
središča, v Arašijami, smo si 
ogledali še vilo Omotekoči 
Sanso ter se sprehodili po 
bambusovem gozdu.

Z vlakom smo se odpeljali 
tudi v Naro, prvo prestolnico 
Japonske. Nara je bila prestol-
nica Japonske pred Kyotom, 
a le 80 let. Glavna znameni-
tost Nare je tempelj Todaji, ki 
je največja lesena stavba na 
svetu, visoka pa je kar 40 me-

trov. V parku 
zraven tem-
plja se prosto 
sprehaja 1200 
jelenov, katere 
lahko hraniš 
in božaš. V no-
tranjosti tem-
plja se nahaja 3 
tone težak in 15 
metrov visok 
kip Bude, ki je 
izklesan iz bro-
ma. Pot nas je 
nato vodila še 
v Osako, tretje 

največje mesto na Japonskem. 

Drugi dan bivanja v Osaki smo 
šli na Umeda Sky building, 
ki je z 200 metri ena najvišjih 
stavb v Osaki, v parku pa smo 
občudovali starinske japonske 
hiše. Ustavili smo se v predelu 
Dotonbori, ki je znan predvsem 
po velikih televizijah na stavbah, 
ki žarijo celo noč. Poskusili 
smo japonsko oz. marmorirano 
govedino. Ta je bila zelo okusna 
in se je tako uvrstila med moje 
najbolj oboževane japonske 
jedi. Prvo mesto pa so ves čas 

zavzemale tortice Pablo, sveže 
pečene in še tople biskvitne 
tortice s posebno kremo in sl-
adoledom. 

Po dvanajstih dneh razis-
kovanja dežele vzhajajočega 
sonca smo se pozno ponoči 
odpravili na letališče v Osaki 
in preko Istanbula polni le-
pih vtisov in doživetij poleteli 
proti domu. 

Nik Kojzek, 9. a
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Pomlad je že tu, z njo pa tudi novi modni trendi. 

 

MODNA POMLAD 2016 
 
PUNCE 

Trend letošnjega leta je zelena                                                    Prav tako pa boš oblečena 

jakna, ki jo nosi veliko zvezdnikov.                                                      po zadnji modi, če bo tvoja 

Če želiš nositi oblačila, ki so »in«,                                                      oprava v črno-beli kombinaciji. 

boš zagotovo s tem to zadela.                                                          Morda ji dodaš črtasto 

                                                                                                                          majico ali pa šal. 

 

 

 

 

 

Kaj je 
»in«? 

Nekaj namigov za 
kombinacije, ki jih lahko 

oblečete to pomlad. 
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 V modi so potiskane majice in kariraste ali 

črtaste srajce.

Te lahko kombinirate z raznoraznimi trenirkami. 

Prav tako lahko ob hladnejših dneh oblečete 

jopico. 

Ali jakno, ki se ujema z vašimi čevlji ali hlačami. 

Lahko si nadanete tudi kapo »beanie«.

Ker pa bo vedno bolj toplo, 
lahko skočite 

v trgovine po pulover 
s kratkimi rokavi. 

 Patricija Vošner, 9. b
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ZVEZDNIŠKI STIL

Veliko znanih zvezdnikov ima svoj značilen način oblačenja, s katerim postavlja nove modne 
trende. Če se želiš obleči kot kdo od njih, si na pravi poti.

TAYLOR SWIFT  je znana po »crop« topih in krilih z visokim pasom. 

To dvoje nosi v enakih barvah ali v enakih vzorcih.
»Crop« tope nosi tudi v kombinaciji s kavbojkami z visokim pasom in jopo, 
kot modni dodatek pa doda še klobuk in sončna očala.
 
                                                                                                         

                                                                                                          
»Mode ne potrebujemo, 

da preživimo, 
a se ji enostavno ne moremo upreti.« 

Marc Jacobs                             

JUSTIN BIEBER  obožuje svoje čevlje Supra. Obuje jih tudi na podelitvi nagrad. 

Zažiga pa tudi v legicah pod širokimi kratkimi hlačami.
Velikokrat obleče »oversize« majico, preko katere si nadene jopo.  
Med modnimi dodatki prisega na klobuk, uro ali verižico. 

Foto : H
arpersbazaar, A

notherdream
erteenager
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Sara Novak, 
8. a

Tudi dekleta se lahko oblečejo kot on. Izbrala sem štiri videze, ki jih priporoča.

ZVEZDNIŠKI STIL

Fo
to

 : 
A

lie
xp

re
ss

, B
uz

zf
ee

d,
 P

ol
yv

ov
e,

 In
sp

ir
ey

ou
rs

ty
le

e



24

CHARITY WORK AND TRAVELLING

If you don’t mind, can you please 
introduce yourself?
Well, my name is Kelly Grace, 
I’m from Canada, I was born 
in a small town north Toronto 
and then I moved to Vancouver 
(Vancouver is also in Canada) 
for university.
In university I studied Political 
science and Social justice. I fin-
ished university in May so now 
I’m travelling a little bit. 

Speaking of travelling, is it your 
job to travel?
No, it is not. Because I finished 
school in May I have nothing 
technically to do now. So now, 
that is what I’m doing. On Sun-
day I’m going to Spain, at the 
end of October I’m going to go 
to Ireland and there I’m going to 
do a test to be certified to teach 
English and that will hopefully 
help me to get the job band to 
keep travelling and teach Eng-
lish at the same time.

Which	countries	have	you	visited	
so far?
I actually travel a lot. In
Canada we actually have 4 
months of summer for ex-
ams so I got a lot of time
and I met a lot of people from 
around the world. I have been 
in United States, since it is close 
to Canada, Mexico, South, Italy, 
Bulgaria, Spain, Portugal, Aus-
tria, Germany, France, Croa-
tia, and I actually have been in 
Ljubljana for 10 months on an 
exchange that is why I know
Slovenia and why I’m back

again. It’s because I have friends 
here and so then when I was 
here I travelled a whole bunch.

What’s	 the	 most	 memorable	
thing	from	your	travelling?
So many different places I’ve 
been, were so special and very 
meaningful experiences, so in 
Nepal I was working with an 
organisation which had a lot of 
social work with charity, help-
ing girls and boys – putting 
them in school and things like 
that. From this trip that I’m tak-
ing right now, when I was in 
Spain I wanted to take a hike on 
a mountain and it was really big 
and it took like 30 days to climb 
on top. So you basically walk all 
the time. On the ninth day I had 
a foot injury so I had to stop and 
really think about that, and actu-
ally realised that I was okay with 
stopping and had a lot of good 
thoughts so there is that. I had 
a month of time for something 
– I did not know what. Just the 
fact that I choose to come back 
to Slovenia and ended up here in 
this school and just
all around, that is just the cra-
ziest thing, so I have a lot that 
I’m going to take with me from 
these experiences.

So	 you	have	been	 all	 around	 the	
world,	 right?	 Did	 you	 learn	 any	
languages?
Fluently I only know English 
and I speak what I call ‘Survival 
Spanish’ so if I were in Spain I 
could survive. And I learned 
French in school, but I never

used it, so if you never use it, 
you basically forget it.

Back	to	Slovenia,	how	do	you	like	
this	school	so	far?
This school has been very nice, 
the teachers have been all very 
great to me and the students 
have been cool too and the 
school just seems very bright, 
very happy. But it’s very differ-
ent than in Canada, but that’s 
what happens when you travel 
to different places.

What	 is	 the	 memorable	 part	 of	
Slovenia for you?
Probably when I met some of 
my friends when I was on the 
exchange and of course when it 
was the time to leave we were all 
sad and our emotions were all 
over the place. But I finally got 
to see them now so that’s awe-
some.

For	 the	 final	 question,	 do	 you	
have	 any	 tips	 for	 us	 –	 the	 stu-
dents?
My tip for you guys is to dream 
big and never give up, I know it 
sounds cheesy, but if you work 
hard to make your dreams come 
true and if you really commit 
to them, you will most likely 
achieve them.
I think we are going to wrap this 
interview at this note. Thank 
you Kelly for joining me today 
and I hope you will enjoy your 
time while your still in Slovenia 
and good luck in Ireland.

As the interview ended me and

In the middle of October, when the Unesco Tabor was 
happening, a woman named Kelly Grace visited our 
school. She flew a long way here - from Canada - and we 
could not miss the opportunity to interview her. I asked 
her many questions and found out that she is a very in-
teresting person. Do you want to know everything she 
told me? If you do, then keep on reading.

KELLY 
GRACE

      INTERVJU

Foto : Lana Veber



Kelly went separate ways and 
she left the school a day later to 
go to Spain, Madrid. Hopefully 
she will make her dreams come 
true and let’s hope she will visit 
us again.

This is all from me, I hope you 
enjoyed reading this interview.

                 Lana Veber, 8. b

REKLAMA
Oh, ta reklama!
Je sitna, kot je bila včeraj 
mama.
Nina ji je verjela,
sploh si ni trenutka za 
premislek vzela.

Da bi misli šla prebavit, kje pa!
Ona gre denar za to kremo 
krasno zapravit.
Ko kremo je domov prinesla,
takoj na kožo jo je nanesla.

Krema naj bi ji obraz navlažila,
a ko se je pogledala v ogledalo, 
je otrpnila.
Obraz se ji je pordečil,
kot da bi bil čisto gnil.
No, očitno se je reklama zlagala,
Nina pa je brez svojega Jureta 
in žepnine ostala.

Klara Vrunč, 6. b

PESEM	O	PRIJATELJU

Prijatelj je vedno ob tebi,
če ti kaj ne gre,
sedi v isti klopi,
saj drugje ne gre.
Vedno govorita,
potem pa test zamudita.
Na testu pristane enica,
potem pa se ti iz oči 
zliva slap Savica.

Prijatelj prihiti
ter te tolaži,
saj druge ni.

Ko pa test vidijo doma,
nastane cela panika.
Zato prijatelja pokličeš,
ob njem ti nasmešek 
na obraz pridrvi
ter cel dan polepša ti.

Nika Dežman, 6. b

PRIJATELJI

Prijatelji so stvari,
ki jih v trgovini ni.

Spoznaš jih v težavah,
ko sam si v puščavah.

Vedno ti pomagajo
in te z upanjem oblagajo.

Lahko zaupaš jim skrivnosti,
vse težave in novosti.

Vedno te podpirajo,
zate se sekirajo.

Vsakega čaka gnezdo,
dom za novo zvezdo.

Prijatelje imeti je lepo,
vsak želi si jih močno.

 Ajda Strmčnik, 6. b

PRIJATELJ	O	PRIJATELJU

Ko rad bi se igral,
mi vedno pride prav,
da lahko pokličem ga,
mojega prijatelja.

Ko bolan sem in ležim,
čisto nič jaz ne trpim,
ker vem, da obiskal me bo
in skupaj nama bo lepo.

Pravi prijatelj je kot zaklad,
saj ti vedno pomaga 
in ima te rad.
Ni vedno lahko najti ga,
a jaz sem le našel Tilna.

Matic Turičnik, 6. b

PRIJATELJ	O	PRIJATELJU

Prijatelj ti stoji vedno ob strani,
tudi če imaš prste postrani.
On se ti nikoli ne zlaže,
pa če tako slabo kaže.

S prijateljem se rad igram,
nogomet, košarko znam.
Oba telefon imava
in z njim se rada igrava.

Zmeraj se skupaj igrava,
tudi če sva bolna,

zato res naj se ve,
da Mato pač najboljši je.

Tilen Cigale, 6. b

SODOBNA	URŠKA

V petek zvečer na zabavo prišli
so mladi, nališpani, zrihtani vsi.
A ena je deklica za mizo sedela,
v svoj telefon samo je strmela.

»Eh, ne morem plesati,
me noga boli.

Pa tako je že pozno,
raje spala bi.«

Išče izgovore. Sama sedi,
ker zanjo dovolj dobrega 

plesalca ni.
V sebi se kuje in se namrduje.
»Težko je biti lep,« vzdihuje.

»Se strinjam, draga Urška,«
izza hrbta sliši glas.
Okrog se brž obrne,

zagleda angelski obraz.

Ta se ji nasmehne, vpraša:
»Kaj Urška, bi plesala?

Slišim, da nocoj
sploh od mize še nisi vstala.«

»No, zdaj pa sem in se mi da,
da zavrtela kroga bi se dva.«

Mu podala je roko
in zavrtela po plesišču 

sta se lepo.
Ko počitka se je zaželelo ji,

mladenič še kar utrudil se ni.
»Ti spet bi sedela, kaj pa ti je?

Saj sva šele začela, 
noč dolga je še.«

Ko plesalci in plesalke so že 
zdavnaj odšle

in luči so bile že vse ugasnjene,
po temi plesala ta dva sta še,

a na srečo nobeden 
spotaknil ni se.

Urška prestrašena čakala je,
da tega plesa konec bo že.

A uboga nesrečnica 
plesala je še,

dokler so noge dale le.

   Literarna ustvarjanja
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In naslednje jutro
Urške videl ni nihče,
morda pa vrne se le
in s tabo zapleše še.

Špela Breznik, 8. b

SODOBNA	URŠKA

Od nekdaj so 
lepe Slovenjgradčanke živele,

al’ lepše od Urške bilo 
ni nobene,

da vse druge punce od zavisti 
b’le  so zelene,

se vedelo je od moža do zadnje 
žene.

Ta frajla fante omreži vse,
to že vsemu mestu znano je.

Na plesu bendi so že vsi,
Kingston, Čuki in še drugi tri.
Na plesni podij so usmerjeni 

reflektorji,
ob njih so gromozanski 

zvočniki.
Vsi so že za ples pripravljeni,

le Urška sama še stoji,
pravi, da noben dost’ dober 

zanjo ni.

Vsi že na plesišču so,
plešejo divje, se vrtijo močno,

Urška pa se še ozira,
plesalca nima, 

to jo počasi nervira.

Naenkrat pa pravi pride,
joj, ta ji pa ne uide.

Vse bo naredila, da jo opazi,
vse punce na poti do njega 

kar zgazi.

On res povabi jo na ples,
zdaj stvar gre čisto zares,

med njima vnel se je pravi kres.

Kasneje sedla je 
na njegovo kolo,

nemudoma zapeljal jo je v 
deročo vodo,

groza, a jaz vseeno mirno 
za Belvijem

hladno pepsi kolo pijem.

Luka Čevnik, 8.a

RIBICA

Ribica plava v vodi
in sreča morskega psa,

potem plava do kopnega
in se spremeni v moža.

Tam se pogovarjata
in se spoznavata,
nato se spoznata

in odplavata.

Kot riba po morju,
tako jaz po življenju,

ona splava,
jaz odidem.

Gal Širnik, 9. b

NOČ
Zunaj že mrak je,
drevesa šumijo,

še vedno brez listov
jim veje visijo.

Prazne te ceste
pred blokom ležijo,

mestne luči
nad njimi bedijo.

Luči so premočne,
zato zvezde zbledijo,

a rad bi jih videl,
kako se bleščijo.

In zdaj ko že noč je,
ko drugi že spijo,
jaz se še trudim

s to poezijo.

Pride hitro že jutro,
se zvezde zgubijo,
in mene ta pesem

napolni z impresijo.

Jakob Damijan, 9. a

NE DA SE MI  
Nedelja zvečer je, 
zato ne da se mi,

nimam večerje, ker ne da se mi.

Veselo sedim pred televizijo,
kot bi šef štel provizijo, 

a ne da se mi.

Jutri bo spet dolgočasna šola,
malo se mi zrola, 

za več ne da se mi.

Danes brez volje v šoli sedim,
učit’lco poslušat želim, 
na žalost ne da se mi.

Že spet dodatne naloge delijo,
ker včerajšnje doma sedijo, 

ampak ne da se mi.

Dodatne naloge naredim,
medtem učit’lco mrzim, kot 

vedno ne da se mi.

To se nadaljuje vse druge 
šolske dni,

o njih razmišljat res 
ne da se mi.

Jakob Damijan, 9. a

STRAH	GA	JE
Sredi noči se zbudil je Miha, 
strah ga je.

Zunaj veter strašno piha, 
strah ga je.

Da le ne bi tako ropotal na 
njegovo okno.

In žleb, ki s strehe nevarno niha, 
strah ga je.

Da se le ne bi zrušil s strehe na 
tla.

Vse kar naš Mihec sliši, 
je le pesem tiha, strah ga je.

Ko le ne bi bilo te vetrove pesmi.

Mihec počasi zapre oči, 
glasno diha, strah ga je.

Lana Verhovnik, 9. a

AS	THEY	RISE		

(excerpt from a novel)
It’s hard to imagine that a little 
rubber stopper can almost break 
your nose, but that’s exactly 
what happens to me when the 
rooftop door flies open so hard
it bounces off the stop and 
back into my face. This sends 
me tumbling straight into two

Literarna ustvarjanja

Ilustraciji : Staša Z
ala A

beršek



   Literarna ustvarjanja
emptumbling straight into two 
empty garbage cans like they’re 
the last two pins in a spare. Gar-
bage cans. Who the hell keeps 
garbage cans on a rooftop?

Pika Günther, 9. a

THE	REAPER

(excerpt from a novel)
His fingers stroked over her 
long auburn hair. He couldn’t 
believe the expression on her 
face – happiness. Her mouth, 
wide in a smile, wasn’t what told 
him, it was the look in those 
deep brown eyes. They blazed 
with a joy of life he had never 
seen anywhere before. It made 
her more beautiful.

As he continued to study the 
image of the girl, his mind wan-
dered into unwanted territory 
resulting in an unwanted physi-
cal response. The treacherous 
reaction of his body broke him 
out of the trance. He threw the 
picture on the floor and stamped 
on it like a petulant child having 
a tantrum.

He walked to the sink, ran the 
water splashing his face, which 
he then rubbed at rigorously. 
The shock of the icy cold water 
helped him regain focus and he 
concentrated on the reflection 
in the mirror staring back at 
him. No longer did he see the 
perfection in the image he once 
saw. Was his nose now winder, 
his chin weaker, less defined? In 
the rational part of his brain he 
knew he hadn’t changed, but she 
had now set a higher standard. 
The better she was, the less he 
became.

Pika Günther, 9. a

POŽREŠNA		KNJIGA
 
Nekoč je živela požrešna knjiga. 
Ta knjiga je bila nekaj poseb-
nega. Požrešna knjiga je  pojedla 
vse, kar so stlačili vanjo. Na 
primer kazala, liste, črke, risbe 
in račune. Ta knjiga ni  imela 

konca, kdaj naj neha zbirati od-
padke. Knjiga je trkala od vrat 
do vrat, če imajo kaj za  jesti. 
Ljudje so se je usmilili in ji dajali 
lesena kazala in mokre odpadne  
liste. Knjiga je bila  polna, stran-
ice so bile napihnjene. Toda še 
vedno je bila lačna. Ljudje so se 
čudili, kako je  lahko še vedno 
lačna. Knjiga je bila napihnje-
na že kot žoga. Za na konec je 
potrebovala samo  še čaj. Ko je 
dobila čaj, se je iz nje začelo ka-
diti. Zdelo se je, kot da bi zdaj 
v trenutku  pogorela. Vzkipela 
je in začela bruhati. Bruhala je 
tri dni in tri noči. Iz tega se je 
naučila, da  mora malo po malo 
jesti.

 Nike Stres Ovnič, 4. b

TI	POŽREŠNO	LETALO

Nekoč je bilo eno potniško leta-
lo. Ampak to letalo je bilo nekaj 
posebnega.

Ko je pristalo, je pojedlo 
vse kovčke, ki jih je imelo v 
sebi. Popilo je ves kerozin na 
letališču. Ko pa je vzletelo s ti-
stega letališča, so morali letališki 
delavci že naročiti pošiljko 
novega letalskega goriva. Nekoč 
je bilo tako požrešno, da je na 
letališču požrlo vse: parkirišče, 
letališko opremo, letališko 
zgradbo in celo kontrolni stolp. 
Nato je vzletelo in na vseh dru-
gih letališčih, kjer je pristalo, je 
požrlo vse. Naslednji dan je na 
letališče pripeljal ogromen tov-
orni vlak. Letalo je najprej po-
jedlo ves tovor in nato še vlak, 
potem pa vzletelo. Toda zaradi 
vsega požrtega  tovora je bilo 
zelo počasno. Potniki so se kar 
naprej pritoževali, da bodo za-
mudili prihod na letališče. Le-
talo je na letališče še komaj pri-
letelo, naslednji dan pa ni moglo 
več vzleteti. Začelo je bruhati 
in bruhalo je cel dan. Nasled-
nji dan pa je spoznalo, da je 
treba jesti počasi in hrano dobro 
prežvečiti.

Vsi so ga pohvalili, ker je končno 
spoznalo, kaj je prav, potem pa 
je vzletelo in odpeljalo pot-nike 
na Havaje.

 Tjaž Kotnik, 4. b

MATI	NARAVA

Nekoč je živela mati z imenom 
Narava. Imela je štiri otroke z 
imeni Zima, Pomlad, Poletje in 
Jesen.

Mati je imela super moč, ki jo 
je uporabljala pri ustvarjanju 
narave. Otrokom je rekla, naj 
si izberejo svojo. Zima je hotela 
imeti sneg, da bi bilo mrzlo, pa-
dale bi snežinke in želela je, da 
bi bilo zabavno. Pomlad si je 
vedno predstavljala, da bi vse 
cvetelo. Moralo bi deževati, da 
bi zrasle rože in bilo bi malo 
mrzlo, malo toplo. Poletje je 
imelo drugo zgodbo. Hotelo je, 
da bi sonce sijalo na vse strani, 
da bi se kopali v morju in da bi 
bilo zelo toplo. Jesen pa je bila 
pre-prosta deklica, ki ni imela 
posebnih želja. Odločila se je, da 
bi listje padalo in da bi bila pri-
jetna temperatura. Mati je vzela 
palico in rekla: „Zima, Pomlad, 
Poletje in Jesen so tu!“ Spreme-
nile so se v letne čase.  Opravili 
so test in prisegli, da bodo skrbe-
li za ta obdobja, a pozabili so na 
čas. Niso vedeli, koliko časa v 
letu bodo morali opravljati svo-
je naloge. Ko je teta Luna zvečer 
zahajala, je pripeljala svojih 12 
otrok, 12 mesecev. Dogovoriti 
so se morali, kdo se bo s kom 
igral. Marec, Junij, September 
in December se niso odločili le 
za enega otroka Narave in so se 
igrali z dvema. Ostali meseci so 
se odločili le za enega.

Od takrat naprej so ti otroci 
skupaj opravljali svoje naloge, 
ki jih je ustvarila mati Narava. 
Skupaj so živeli srečno do konca 
svojih dni.

 Hana Glasenčnik, 4. b
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JUSTIN BIEBER 

 
                            ŽIVLJENJE 

Justin Bieber se je rodil v Kanadi leta 1994.  

Njegova kariera se je začela, ko je njegova 

mama začela objavljati njegove video posnetke. 

Njegova mama je Pattie Mallette in Justina  

je imela pri rosnih osemnajstih letih. 

 

 

                                                        DOSEŽKI 

                          Januarja leta 2010 je izdal pesem z naslovom Baby, 

         ki je obnorela cel svet. Njegov prvi album 

                       My World je bil zelo uspešen in po tem albumu je 

                               bil še bolj prepoznaven. Pesmi Never Let Go in U Smile 

                              sta se uvrstili med prvih trideset pesmi na lestvici U.S. 

                    Billboard Hot 100 in med prvih dvajset v Kanadi. 

                                                    Poleg tega je posnel dva filma z 

       naslovoma Believe in Never Say Never. 

                     Singli Love yourself, Sorry in What do you mean 

                                                    so bili med prvimi desetimi. 
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      GLASBA
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                                   ZANIMIVOSTI 

Justinovo srednje ime je Drew. 

Znan je postal po pesmi One time. 

Ko je bil mlad, se je učil igrati klavir in kitaro. 

Pel je tudi z zelo dobrim pevcem  Usherjem. 

Nastopil je v zelo znanih oddajah, kot so: Ellen, 

Late night show with David, The view in American idol. 

Zaradi mutiranja je dobil globlji glas, kot ga je imel, 

ko je snemal svoj prvi album.  

Pred časom je krožilo naokrog kar nekaj govoric o tem,  

da je Justin mrtev, a nobena od teh ni bila resnična.  

                                         

 

LESTVICA TOP 5                                                                 

ADELE - HELLO                                                                  

AVICII - FOR A BETTER DAY 

R. CITY FEAT. ADAM LEVINE – LOCKED AWAY 

CALVIN HARRIS - HOW DEEP IS YOUR LOVE 

ROBIN SHULZ - SUGAR                                                             GLASBENI NASVET 

                                                                                                        

                                                                                                           Če vas glasba, ki jo poslušate,   

                                                                                             sprosti in umiri,  

                                                                                                            potem je ta glasba prava za vas. 

 

Nika Grilc in Ana Prednik, 9. r. 

         GLASBA



UGANKA 

Imaš pet prijateljev: Petra, Mirana, Pavla, Jožeta in Franca. 
Ti prijatelji so različno visoki (102, 137, 107, 130 in 111 cm). 
Ugotovi njihovo višino, če veš: 1. Pavel je manjši od Franca, 
ampak višji od Jožeta. 2. Miran je višji od Jožeta. 3. Peter je 
najvišji. 4. Pavel ni manjši od Mirana.
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   Zabavni kotiček

ZABAVA POVSOD

SUDOKU

S pomočjo že vpisanih številk zapolni lik tako, da bodo 
v vsaki vodoravni vrstici, v vsaki navpični koloni ter v 
vsakem kvadratu 3 krat 3 vpisane vse številke od 1 do 9. 
To pomeni, da se v omenjenih sektorjih nobena številka 
ne sme ponoviti.

ŠALA

Janus po koncu treninga Prevcu: 
       »A si ti normalen?! Vprašam te, če si 
       normalen!?«
Peter: »Ja kaj je? Zakaj?«
Janus: »A ti ne veš, kako se pristane? A ti
              ne znaš pristati? A nej mene kap 
              zadane gor al kva?!«
Peter: »Zakaj se dereš, saj sem tam pristal, 
             kjer je tabla z mojim mestom.« 
Janus: »Kakšna tabla?!«
Peter: »Ja piše PP.« 
Janus: »Bukselj! Ta tabla ne pomeni Peter 
               Prevc! Ta tabla je parkirni prostor!«
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   Zabavni kotiček

  1.  Kako se imenuje ptič, ki gradi svoje gnezdo zelo visoko? Značilen je za Prekmurje. 
       Imenuje se tudi štrk.
  2.  Katera reka je navdihovala slovenskega pesnika Simona Gregorčiča?
  3.  Kako imenujemo prostor ob morju, namenjen pridobivanju soli?
  4.  Kakšna je mednarodna avtomobilska oznaka za Slovenijo?
  5.  Tradicionalna slovenska pustna maska, ki preganja zimo je …
  6.  Najvišja gora v Sloveniji je?
  7.  Kaj dobimo na koncu šolskega leta?
  8.  Glavno mesto Slovenije je?
  9.  Čez katero goro, ki je tudi najvišji vrh Karavank, poteka meja med Slovenijo in 
        Avstrijo?
10.  Žival, ki živi v Postojnski jami. Z drugo besedo močeril.
11.  Kaj je bil po poklicu France Prešeren?
12.  Katera žival predstavlja Hokejsko zvezo Slovenije?
13.  Kako se imenujejo prvi napisani dokumenti v slovenščini, napisani okoli leta 1000?

                                                                                                       Patricija Ožir, 9. a



32

   HOROSKOP
OVEN (21.3.-20.4.)

ONA
Odnosi s starši ne bodo takšni, 
kot si želiš.
Želiš, da zaupajo vate, zato 
boš morala postati malo
bolj odgovorna. Zdaj je pravi 
čas, da učitelju pokažeš 
svoje znanje. Tudi pri ljubez-
ni ti bo šlo na bolje.
Nikoli ne veš, mogoče pa je on 
pravi.

ON
Šola res ni tvoj najljubši kraj, 
a kljub temu ne zanemari 
svoje pridnosti in trdega dela.
Težave ti bodo delala dekleta. 
Ne veš, katero bi imel.
Si bolj osredotočen na dekleta 
kot na šolo in
pomembne stvari. A ne čakaj, 
da pridejo punca
ali dobre ocene k tebi same. 
Malce se bo treba potruditi.

 
BIK (21.4.-21.5.)

ONA
Spet te utegnejo izdati čustva, 
čeprav si
si obljubila, da bo tokrat 
drugače. 
Ljubezen je tako rekoč za 
prvim vogalom.
Pri izbiri bodi pozorna na os-
ebo,
ki ima podoben temperament.

ON 
Najprej se ti bo zdelo, da dan 
ne prinaša
posebnih novosti, potem pa se 
bo izkazalo,
da se stvari vrtoglavo vrstijo 
tako,
da ni časa za premor. Popazi 
na zdravje 
in se prični ukvarjati s kakšno 
športno aktivnostjo.

DVOJČEK (22.5.-21.6.)

ONA
Si razlog, da se nekdo nasmeje 
vsak dan, ko te vidi ali pomisli 
nate.
Mogoče si v prejšnjem mesecu 
naredila veliko napako. 
Še enkrat dobro premisli in 
poskušaj stvari postaviti 
na svoje mesto, ne pozabi pa 
nase.

ON
Če ti je nekdo všeč, ne hiti, 
ampak počakaj na pravi
trenutek in naredi prvi korak. 
Simpatiji se poskušaj
približati, se z njo pogovarja-
ti, mogoče ji ponudi
pomoč pri učenju. 

RAK (22.6.-22.7.)

ONA
Ta mesec boš velikokrat pod 
stresom. Poskusi ga
premagati tako, da razmišljaš 
o sladoledu, 
topli postelji ali o testu z ve-
liko rdečo petico. 
Če si v šoli, se poskušaj pogov-
arjati s prijateljicami 
ali svojo simpatijo. Takoj boš 
pozabila na stres.
Poskrbi, da boš vedno imela v 
hladilniku sladoled.

 
LEV (23.7.-23.8.)

ONA
V teh mesecih boš sanjala o 
valeti ali plesu s tvojo simpa-
tijo. 
Pazi, da boš slišala budilko, se 
pravi čas zbudila in ne boš 
zamudila šole. Bodi pogumna 
in izrazi svoja čustva.

ON
Če hočeš, da bi te imele vse 

punce rade in bi se zaljubile 
vate, 
se jim moraš posvetiti. Delaš 
se nedostopnega in glavnega, 
zato umiri konje in jim po-
nudi pomoč, 
nameni jim pozornost in pri-
jaznost. 

DEVICA (24.8.-22.9.)
ONA
Si v raju, zato spoštuj vse, ki 
te obkrožajo, te imajo
radi in ti dajejo vse, kar je 
potrebno za življenje.
Bolj se posveti staršem in 
najbližjim ter jim pokaži
več ljubezni.

ON
Če še nimaš domače živali, 
prosi starše za njo.
Kadar boš žalosten in osam-
ljen, se lahko stisneš k njej. 
Če pa še slučajno nimaš ple-
salke za valeto ali ples, poglej 
naokrog.
Nekdo te že dalj časa opazuje 
in misli nate. Le pogumno.

TEHTNICA (23.9.-23.10.)
ONA 
V ljubezni boš imela malce 
nesreče,
saj te bo sedanja simpatija za-
pustila, a kmalu boš
naletela na novo. V šoli boš 
imela nekaj
časa zase in se boš lahko 
odpočila. 

ON
Opogumil se boš in povabil 
dekle svojih
sanj na zmenek. Sčasoma se 
bosta zaljubila.
V šoli ti bodo morda ocene 
začele malo padati,
a se bo vse v redu končalo, saj 
se bodo potem s tvojim tru-
dom izboljšale in z njimi se 
boš povzpel do vrha.

Foto : G
ovorise
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ŠKORPIJON (24.10.-22.11.)

ONA
V krogu prijateljev ne pozabi, 
da je obljubo treba držati.
Karkoli že počneš, pokaži več 
srčnosti.
Morda se še danes spoznaš z 
nekom,
ki bo močno vzbudil tvoje za-
nimanje.
Slednje ti bo povzročilo gumi-
jasta kolena,
kar ti ne bo preveč po volji.
Zgrabi priložnost, dokler imaš 
možnost!

ON
Nova srčna zgodba je na vi-
diku. Vprašanje pa je,
kako reagirati v pravem tre-
nutku.
V prijateljskih krogih ni no-
bene potrebe,
da vsi vedo vse o tvojih željah 
in namenih.
Pri delu se zavedaj, da je vse 
v glavi,
zato poskušaj razmišljati ved-
no le v pozitivni smeri.

STRELEC (23.11.-21.12.)

ONA
Ta letni čas bo zate zelo 
optimističen.
Vse, kar boš videla, boš videla 
dobro.
Ljubezen bo v tem letnem 
času kar nagajiva, 
zato pazi, v koga se zaljubiš. V 
šoli se osredotoči le na učenje 
in se ne oziraj na druge. 

ON
V tem letnem času boš zelo 
neodločen. Preprosto ne boš 
vedel, kaj narediti. Bo pa tudi
nekaj dobrega. Imel boš srečo 
v ljubezni, zato naj ti ne uide 

nobena simpatija. Za šolo de-
laj redno in marljivo, saj boš 
drugače imel težave. 

KOZOROG (22. 12.-20. 1.)

ONA 
To je tvoj mesec, saj boš v tem 
času spoznala
svojo sorodno dušo, ki ti bo 
ogrela srce. 
V življenju boš velikokrat 
padla, 
a ker je tvoj značaj močan, 
se boš hitro pobrala.

ON
Šola mogoče ni tvoj najljubši 
kraj, 
zato se moraš boriti do konca, 
da boš zmogel. 
Tvoj način življenja se bo 
spremenil, 
saj bo v življenje prišel nekdo, 
ki te bo znal zabavati in nas-
mejati.

VODNAR (21. 1.-18. 2.)

ONA
V tem času boš imela veliko 
dela za šolo, prav tako
pa te bodo zanimali fantje. 
Šolo boš želela postaviti na 
drugo mesto,
vendar boš kmalu videla, da 
to le ni tako dobra odločitev. 
Morda boš nad čim tudi obu-
povala, 
ampak raje dobro premisli, 
preden boš to storila.
Ne pozabi, upanje mora ved-
no ostati.

ON
V naslednjem mesecu se ti bo 
pojavila kakšna zelo
dobra ideja, ki bo navdušila 
druge.

Morda se ti bo najprej zdela 
malo neumna, 
ampak ne obupaj nad njo. 
Moraš jo še samo malo iz-
popolniti.
Za pomoč lahko prosiš tudi 
prijatelje, da ne boš sam nosil 
tega bremena.

RIBI (19.2.-20.3.)

ONA
V tem obdobju boš zelo 
občutljiva, zato pazi,
v kakšne prepire se zapletaš. 
Moraš biti pozorna, saj te tvo-
ja ljubezen čaka
za prvim vogalom, samo najti 
jo moraš.
Tudi v šoli ti bo šlo dobro, 
samo bolj se potrudi
in stvari bodo tekle kot po 
maslu.
Začni se ukvarjati s kakšnim 
športom, da se ne boš polenila. 

ON
Če te je tvoja ljubezen pustila 
na cedilu, ji bo žal
in se ti bo želela opravičiti. 
Doma se boste s starši
bolj slabo razumeli, a se ne 
obremenjuj s tem,
raje se začni učiti, saj ti tre-
nutno ne gre najbolje.
Pa ne pozabi, kjer je volja, 
tam je pot.

   HOROSKOP
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Želim vam dober tek 
in čim več zabave v 
kuhinji. 
Naj vam tekne. 

 

Špela KUHA

Foto : C
hef in training
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   Mmm, diši...

Pomlad je tu in dnevi se že počasi daljšajo. Da ne bomo 
ves dan za knjigami, računalnikom ali se učili, si lahko 
vzamemo čas za pripravo malice, sladke in zelo dobre. 
Za vas sem izbrala NUTELLINE BANANINE PIŠKOTE.

SESTAVINE:
 ½ skodelice moke 
 1 skodelica sladkorja
 ½ čajne žličke sode bikarbone
 ½ čajne žličke soli
 ¾ skodelice rastlinske masti
 2 veliki pretlačeni zreli banani
 1 jajce
 1 ¾ skodelice ovsa
 ¼ skodelice nutelle

POSTOPEK:
 Najprej segrejemo pečico na 200°C.
 V veliki posodi zmešamo moko, sladkor, 
                         sodo bikarbono in sol.
 Primešamo rastlinsko mast. 
 Nato primešamo še pretlačeni 
                         banani in jajce.
 Enako naredimo še z ovsom in nutelo.
 Na pekač z žlico nanesemo testo in  

                   pečemo okoli 8-10 minut.

 

                                                
Špela Areh, 9. b



P  MI
na svetu mnoGo je poti,
ki vodijo na vse strani,
le ena pa me vodi tja,

kjer prva šola je doma.

tu našli druGi dom smo mi,
sošolci in prijatelji,

povsod o nas se sliši Glas,
veselo tukaj je pri nas.

prva smo mi,
prva niso vsi,
znanje se deli,

prijateljstvo živi.

prva veljamo,
prve ne damo,
prvi smo mladi,

na prvi smo radi,
s prvo živimo, sanje delimo,

prvi veseli bomo zapeli:

prva smo mi,
prva niso vsi,
znanje se deli,

prijateljstvo živi.



S PRVAKOM ste prvaki tudi VI!

P  MI


