
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pozdravljeni! 
 
Leto je naokoli, zato smo zopet z vami. Novinarke smo se trudile, da bi se v 
letošnjem šolskem časopisu našlo nekaj za vsakega izmed vas. Spoprijele smo 
se z resnejšimi temami o našem okolju, z namenom, da bi se vsi zavedali, da 
obstoj človeštva že dobesedno visi na nitki. S tem smo se morale dotakniti tudi 
občutljivejših tem o socialnih problemih po svetu. 
V literarni prilogi med drugimi prispevki objavljamo tudi misli devetošolcev ob 
odhodu. Seveda nismo pozabile na največje uspehe letošnjega šolskega leta, 
med listanjem boste opazili tudi nekaj poročil in komentarjev ter se spomnili 
naše bivše učenke. Seveda ne manjka zabavnih strani, v katerih se lahko 
poučite o letošnji modi in izveste kaj novega o popularni glasbeni skupini.  
Ker pa nas do konca šolskega leta loči le še nekaj dni, vam vse novinarke 
želimo lepe počitnice, devetlekom pa vso srečo na njihovi poti življenja. 
Uživajte in nikar ne pozabite na šolo, da boste prvega septembra pripravljeni 
na nove podvige!   
 
Adrijana Supin 
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Glavna tema 
 

 
Podnebje je dragocen naravni vir, ki odločilno vpliva na razvoj ekosistemov, 
proizvodnjo hrane, vodne vire, počutje in zdravje ljudi, proizvodnjo in porabo 
energije, promet in industrijsko dejavnost. Naša naloga je, da ga ohranimo 
tudi prihodnjim rodovom.  

Pa ga res bomo?  

Ogrevanje planeta je nedvomno: ogrevajo se oceani in zrak, topi se led in sneg, 
gladina morij se dviga, temperature kopnega in oceanov pa naraščajo.  

 

 
Podnebje se dokazano spreminja.

 

 

Spremembe podnebja so torej v zadnjih letih vse očitnejše. Škoda, ki jo človeštvo 
utrpi zaradi ekstremnih vremenskih in podnebnih razmer, iz leta v leto močno 
narašča. Največkrat te spremembe ogrozijo osnovne elemente življenja ljudi po 
svetu - dostop do vode, proizvodnjo hrane, zdravje in okolje.  

 
Poleg naravnih procesov tudi ljudje pomembno prispevamo k spremembam 
podnebja!! 
 

Čeprav se je podnebje v preteklosti že mnogokrat naravno 
spreminjalo, pa je danes pojem podnebne spremembe 
vezan na človekov vpliv na podnebni sistem.  
 
Moderna tehnologija je omogočila, da smo v zrak začeli 
spuščati vse večje količine toplogrednih plinov, s katerimi 
se spreminja sestava ozračja. Toplogredni plini povzročajo 
učinek tople grede in ker povečujemo njihovo vsebnost v 
ozračju, s tem zmanjšujemo prepustnost ozračja za 
sevanje površja, temperatura pa se dviga. Plini tople grede 
ogrožajo zaščitni ozonski plašč zemlje, ki nas varuje pred 

škodljivim delom UV sončnega sevanja; pojav poznamo pod imenom ozonska luknja.  

 SPASN  2008  -2-



Glavna tema 
 
V naravi se pojavlja pet glavnih toplogrednih plinov. Na količine vseh petih vplivajo 

človekove dejavnosti. 
Vodna para (H2O) je najbolj pogost 
temperature površine, ker višje 
temperature pospešujejo  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toplogredni plini delujejo podobno kot topla 
greda - lovijo toploto sonca in jo zadržujejo v ozračju. 
 dioksid (CO2)  
Najpogostejša toplogredna plina sta vodna para (H2O) in ogljikov dioksid (CO2). 
Količina vodne pare v ozračju narašča z višanjem temperature površine. Ogljikov 
dioksid pa se v ozračje sprošča pri naravnih procesih v rastlinskem in živalskem 
svetu in pri kurjenju fosilnih goriv in drugih materialov. Vsebnost CO2 v ozračju že 
200 let narašča.
 
Z višanjem temperatur zraka in površine oceanov se povečuje vsebnost vlage v 
zraku. Zaradi tega so obilne padavine pogostejše. Spremembe količine in prostorske 
razporeditve padavin so zelo raznolike,  globalno pa se je letna količina padavin nad 
kopnim povečala za do 2 %. Navkljub globalnemu povečanju padavin se pogostnost 
suš povečuje, predvsem kot posledica spremenjenega splošnega kroženja zraka. 
Močnejši zahodni vetrovi vplivajo na prenos oceanskih zračnih mas nad kontinente 
in zato zahodni deli kontinentov postajajo toplejši kakor vzhodnejši, še posebej 
pozimi.  
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Ali ste vedeli? 

Temperature na Arktiki naraščajo dvakrat hitreje kot drugje na svetu. Satelitska 
opazovanja kažejo, da se arktični led krči za 2,7 % na desetletje, poleti pa kar za 
7,4 % na desetletje.  

Znanstveniki so potrdili, da je ozonska luknja nad Antarktiko dosegla največjo 
velikost doslej.  

 

KAJ LAHKO PRIČAKUJEMO V BODOČE? 

Ker so se znanstveniki, politiki in javnost začeli zavedati, da se nam lahko 
prekomerno trošenje energije in onesnaževanje okolja maščujeta, so postale 
raziskave  podnebnih sprememb kar naenkrat zelo pomembne; največji izziv 
predstavlja ločevanje med spremembami, ki so posledica človekove dejavnosti, in 
naravnimi podnebnimi spremembami. Da bi lahko predvideli podnebne razmere za 
več desetletij vnaprej, so morali najprej predvideti stopnjo naraščanja svetovnega 
prebivalstva, ekonomskega in tehnološkega razvoja. Ker tega  ni možno natančno 
predvideti, obstaja več scenarijev, ki pa vsi izhajajo iz dejstva, da bo koncentracija 
toplogrednih plinov v ozračju še naraščala. 

Svetovni klimatologi in znanstveniki opozarjajo, da zaradi globalnega segrevanja 
ozračja grozi izumrtje skoraj tretjini živalskih in rastlinskih vrst. Posledice 
klimatskih sprememb bodo čutile vse celine, najbolj bodo prizadete najrevnejše 
države.  

NEKAJ PREDVIDEVANJ ZNANSTVENIKOV 

 Naraščanje temperature, ki smo ga opazili že v zadnji četrtini minulega 
stoletja, se bo nadaljevalo. 

 Poleg vse višje povprečne temperature je zelo verjetno, da se bo povečala 
pogostost in intenziteta ekstremnih dogodkov – moč viharjev in neviht, 
vročinski valovi, suša, poplave. 

 Do leta 2100 naj bi se temperatura zemeljskega površja dvignila za 1,4 do 5,8 
°C. Zelo verjetno se bo povečalo število vročih dni in povprečna popoldanska 
in jutranja temperatura se bosta zvišali. Manj bo hladnih in ledenih dni. 
Razlika med jutranjo in popoldansko temperaturo se bo zmanjšala. Toplotna 
obremenitev se bo povečala. 

 Morska gladina naj bi se do konca stoletja dvignila za 9 do 88 cm. 
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 Nekatere bolezni, ki jih prenašajo od podnebnih razmer odvisne žuželke, se 
bodo širile na območja, kjer smo bili pred njimi doslej varni. 

 Pričakujemo lahko veliko pomanjkanje pitne vode, kakovost zraka bo trpela. 
Pomanjkanje vodnih zalog bo največja podnebna grožnja državam 
razvijajočega sveta. 

 Alpski ledeniki so se v obdobju 1980-2000 v povprečju tanjšali za 0,65 m 
letno. (V ekstremno vročem poletju 2003 so se stanjšali kar za 3 m). 
Predvidevajo, da bo do konca stoletja ostalo le še 5 % sedanjega volumna.  

 Do leta 2050 naj bi bilo na svetu 200 milijonov podnebnih beguncev (Že zdaj 
pa domove zaradi podnebnih razmer zapuščajo Brazilci, Kitajci in Nigerijci.). 

 

Zakaj je prilagajanje na podnebne spremembe nujno?  

Tudi v primeru, če bi povsem zaustavili naraščanje koncentracije toplogrednih 
plinov, to še ne bi zaustavilo že sproženega procesa spreminjanja podnebja, saj 
imajo toplogredni plini dolgo življenjsko dobo.  

Tako se je počasi le ozavestilo spoznanje, da potrebujemo strategijo prilaganja na 
podnebne spremembe. 

 

TREBA JE TAKOJ IN ODLOČNO UKREPATI!! 
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SPREMEMBE PODNEBJA V SLOVENIJI 

lede podnebnih sprememb tudi Slovenija ni izjema. Slovenija je podnebno 
raznolika zaradi razgibanega reliefa ter lege med Alpami, Sredozemljem in 

e, se podnebje tudi v Sloveniji 
razmeroma hitro spreminja. Analiza dolgoletnih meritev kaže številne spremembe 

G

Panonsko nižino. Kot kažejo meteorološke meritv

podnebnih značilnosti, še posebej naraščanje temperatur zraka. 

 

  

 
Analiza 30-letnega povprečja temperature zraka  nam pokaže, da se je povprečna 
temperatura tople polovice leta v 156 letih povečala za 1 oC (s 15,7 na 16,7 oC ), 
ladne polovice leta za 1,5 oC (s 4,2 na 5,7 oC) in leta kot celote za 1,3 oC (z 9,1 na 

kaže, da gre za globalna dogajanja in ne za krajevne spremembe 

h
10,4 oC 

Tudi na najvišji slovenski meteorološki postaji Kredarici temperatura zraka narašča, 
kar je za klimatologe zelo pomembno. Naraščanje temperature višjih plasti ozračja 
namreč 
temperature, ki jih v mestih lahko povzročijo tudi drugi vzroki, npr. učinek 
toplotnega otoka v mestnih okoljih.  
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INTERVJU  
Z GOSPO MAJDO ŠPRUK O PODNEBNIH SPREMEMBAH 

Pri nastajanju člankov o podneb  smo se spomnili naše še ne 
dolgo upok
pogost nimo 

mljo tudi zanamcem. Obiskali smo jo in ji zastavili nekaj vprašanj. 

podnebna 
problematika. Zanima nas, kaj menite, kako resen 
problem je pravzaprav ogrevanje zemeljskega 

m a. Na 
mladih stoji svet, zato je njiho
 
 
2. Kaj pa menite o ravna

 Vse nuklearke bi zaprla in poiskala prijaznejši izvor električne energije. Tako v 
dustriji kot v gospodinjstvu potrebujemo nove in boljše čistilne naprave, a s tem 

 

 bo več čebel, bo tudi življenje umrlo? 
 
 

va 

 

 
nih spremembah

ojene učiteljice, Majde Špruk, ki nam je pri urah biologije in kemije 
o govorila o pomenu ohranjanja čistega okolja in o skrbi, da ohra

ze
 

 
1. Gospa Špruk, pri vaših urah smo opazili, da vas 
je vedno zanimala okoljska in 

ozračja in posledično podnebne spremembe? 
 
~Ta svetovni problem je mogoče obvladati. Pri tem 
nam bosta pomagali razvijajoča se znanost in 
o izkoristiti za izboljšanje kvalitete življenjtehnologija.  Znati ju mora
vo izobraževanje še posebej pomembno.  

nju z industrijskimi, gospodinjskimi in jedrskimi 
odpadki? 
 
~
in
velika finančna sredstva.  

 

3. V zadnjem časa  je veliko govora tudi o poginjanju čebel; vzrok pa naj bi 
bila škropila v kmetijstvu. Bomo ljudje z nerazumnim ravnanjem uničili sami 
sebe, saj velja, da če ne

~ Rešitev vidim v biotičnem zatiranju škodljivcev. Pri tem upoštevamo medsebojna 
razmerja med škodljivci in njihovimi naravnimi sovražniki. Opustimo škodlji
škropiva in tako preprečimo uničevanje žuželk, ki so glavni opraševalci rastlin.  
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4. Z zmanjševanjem plodnih tal, čiste vode in z onesnaževanjem okolja 
juvamo v lastno skledo. Kako bi morali ljudje na vodilnih položajih ukrepati, 
a bi se ta trend ustavil? 

Ne le voditelji, ampak vsak posameznik bi moral počistiti »pred svojim pragom«! 
 

celo od nafte, lahko zaradi pitne vodo in ne zaradi 
fte pričakujemo nove vojne? 

~Nočem biti pesimistična. Prepričana sem, da bodo naši potomci razumneje ravnali 
z vodnimi viri. Ohranili in poiskali bodo podtalnice. Nadvse pomembni so izviri in 
pridobivanje pitne vode iz rek, jezer, morja in polarnih področij. 

. Menite, da se bo kakovost življenja v prihodnosti zaradi podnebnih in 

je razumno bitje, 
zato bo pravočasno spoznal in spoštoval meje, ki mu jih postavlja narava.  Živel bo 
obro kot enakopraven člen narave. 

. Svetujte nam, kaj lahko šolarji storimo, da bi obvarovali svet. 

ajte okolju prijazno embalažo. Podpirajte 
metovalce, ki pridelujejo ekološka živila, sadje in zelenjavo. Manjši avto porabi 

manj goriva.  Na krajšo pot gremo peš ali s kolesom. Ohranjajte grmovje in drevesa 
brezbrižnim 

metavanjem odpadkov. 

pl
d
 
~

 
 

5. Če bo cena vode višja 
na
 

 
 
6
okoljskih sprememb zmanjšala? 
 
~Ne, če bo človeštvo znalo zaživeti v sožitju z naravo. Človek 

d
 
 

7
 
~Vsi vemo, da iz malega zraste veliko. Varčujte z vsako obliko energije, zlasti pa 
varčujte s pitno vodo. Uporablj
k

ter zaščitena naravna področja. Ne onesnažujte narave z 
od
 
Izabela Supin 
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AŠ PRISPEVEK K REŠEVANJU PODNEBNE KRIZE 

krepi, s katerimi lahko pomagamo rešiti svet 

 

N

 

U
 

Izklopi računalnik!
Različne elektronske naprave, npr. računalnike, bolj slabo 

še 
tem 

oložaju porabi približno 10 % energije, ki bi jo porabljal, če bi 
il prižgan; televizor porabi do 25 %, nekatere naprave pa tudi 

pomeni, da četudi imate cel dan izklopljen računalnik, vendar 

 nekoristnih 

poznamo. Le-te tudi po izklopu – v položaju STAND BY – 
vedno porabljajo električno energijo. Računalnik v 
p
b
do 90 % energije. Kar 
pod napetostjo, le-ta porabi toliko, kot da bi nanj delali približno dve uri in pol.  

Ne pretiravaj z nakupovanjem
stvari! 

Ljudje smo obsedeni z nakupovanjem. A s tem, ko 
gremo iz trgovine s polnim vozičkom nekoristnih 
izdelkov, ki jih bomo kmalu odvrgli ali zamenjali za 

e. 
teriala je bilo potrebnega, da se je ta izdelek 

proizvedel?  

boljše, močnejše, smo izrabili naravne in človeške vir
Koliko ma

 

Varčuj s pitno vodo!  

Slovenija je z vodo re
nas oskrbujejo z njo, v glavnem nudijo zadostne koli
zdrave pitne vode. Ko

lativno bogata dežela. Vodovodi, ki 
čine 

 si jo iz pipe natočimo v kozarec in 
se s hladno, svežo vodo odžejamo, moramo vedeti, da take 

d po svetu. Kako dragocena je 
voda, vemo šele takrat, ko je nimamo.  
dragocenosti nimajo povso
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IN KAJ MENIJO NAŠI ANKETIRANCI? 

Tudi osnovnošolci bi se morali zavedati resnosti problema podnebnih sprememb. 
a so o tem že kdaj razmišljali, lahko sklepamo iz njihovih odgovorov. 

podnebnimi spremembami (ogrevanje 
ozračja, toplogredni plini, ozonska luknja,…). Kako bi lahko (šolarji) pripomogli k 

 

MANJ KEMIKALIJ IN DAJEMO PREDNOST DOMAČE 
PRIDELANI HRANI. 

• LAHKO BI RECIKLIRALI ODPADKE. 

• 
• 
• DKOV V NARAVO.  

 SO V PAPIRNATI ALI V KARTONSKI  

MO DOMA 

SNAŽUJEJO ZRAK. 

● RAMO LUČI V STANOVANJU, ČE GORIJO PO NEPOTREBNEM. 

● 
RIKO,… 
NEJO.  

IM  

OZITI S KOLESOM. 
 PARNE 

RNE. 

D

Prav gotovo si seznanjen/-a s številnimi 

reševanju podnebne krize? 
 

• DOMA VARČUJEMO Z VODO, ELEKTRIKO IN PAZIMO, DA NE 
ONESNAŽUJEMO OKOLJA; RACIONALNO LOČUJEMO ODPADKE, 
UPORABLJAMO ČIM 

• VARČEVATI MORAMO Z ELEKTRIKO. 
NUJNO JE OSVEŠČANJE PREBIVALSTVA O RESNOSTI PROBLEMA. 
DA BI UŽIVALI  ŽIVLJENJE BREZ POTRATNIH IN STRUPENIH SNOVI. 
NE BI METALI ODPA

• KUPOVALI BI TAKE STVARI, KI
EMBALAŽI.   

• NE  BI JEMALI VREČK V TRGOVINAH PO NEPOTREBNEM. ČE IMA
KATERO, GREMO LAHKO S TISTO V TRGOVINO. 

• NE KURIMO RAZNIH PLASTENK, KI ONE
● PRISKRBETI BI MORALI ČISTILNE NAPRAVE NA DIMNIKIH. 

UGAŠATI MO
●  ZAPREMO VODO, KO SI UMIVAMO ZOBE. 

PAPIRČKI  SODIJO V KOŠ ZA SMETI 
● DA UČIMO SVOJE POTOMCE, KAKO RAVNATI Z VODO, ELEKT
 ● LAHKO PROSIMO TUDI POSLANCE, DA KONČNO NEKAJ UKRE
● ZAPRLA BI NEKAJ TOVARN IN SE TAKO ODPOVEDALA NEKATER

STVAREM. 
● VEČ BI MORALI HODITI PEŠ ALI SE V
● EN DAN BI SE PO CESTAH VOZILA SAMO VOZILA, KI IMAJO

ŠTEVILKE NA REGISTRACIJI, DRUGI DAN PA TISTE, KI IMAJO NEPA
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REVŠČINA 

edtem ko se nam zdi samoumevno, da je vsak dan na mizi toplo kosilo oz. da 
 domač hladilnik poln hrane, pa to ne velja za vse otroke sveta. Dovolj 

 govorijo številke, ki smo jih zbrali iz različnih virov.  

 
 

 
 
 

Zaradi revščine in podhranjenosti pred petim letom starosti umre deset 
milijonov otrok na leto. 

 
 850 milijonov ljudi na svetu ve, kako je biti lačen. 

 
 ZN-a dve tretjini najrevnejšega svetovnega 

prebivalstva živi na azijsko-tihomorskem območju. Tam živi trikrat več 
 in Latinski Ameriki 

skupaj. 
 

 
 

 
M
je
zgovorno o tem
 
 

 Na svetu zaradi lakote vsak dan umre 25.000 ljudi, od tega vsakih pet 
sekund otrok. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

400 milijonov otrok po svetu je lačnih.  
 

 

Po podatkih agencij 

podhranjenih otrok kot pa v podsaharski Afriki
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 Kljub velikim naporom mednarodne skupnosti v boju proti revščini je na 
svetu še vedno več kot milijarda ljudi, ki živijo v revščini. 

o 
 in je pogosto 

vzrok za prenaglo smrt. 

 

 

 Vsak dan 1,1 milijarda l .  

 Zaradi virusa HIV vsak dan umre 8.200 ljudi. 

 Več kot 100 milijonov otrok nima možnosti za šolanje.  

 
NE A RABA OTROK PO 
SVETU 

Statistični podatki kažejo, da je 
ezakonito delo otrok v svetu zelo 

trok so po vsem svetu 
enaki: rastoča revščina in visoka 

ah. Po nekaterih 
navedbah izkoriščajo za delo 53 od 

lja tudi v industrializiranih državah, kjer 
ta pri štirinajstih letih in več silijo v 
ejo gospodinjske pomočnice, dečke, stare 

o v zakup živinorejcem.  

 

 Pomanjkanje hrane in vode ima za posledic
shujšanje, neodpornost za bolezni

judi pije onesnaženo vodo

Z KONITO DELO OTROK IN SPOLNA ZLO

n
razširjeno. Razlogi za delovne 
zlorabe o

rast prebivalstva.  

V Afriki je ogromno otrok, ki jih 
družba neusmiljeno izkorišča. Delajo 
zlasti na plantažah, kmetijah in v 
predelovalnih tovarn

132 milijonov otrok. Narašča pa tudi 
nedovoljena trgovina z otroki. 

Nedovoljena trgovina z otroki se pojav
narašča število tajnih delavnic. Dekle
prostitucijo ali pa že v otroštvu postan
manj kot dvanajst let, pa oddaj
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Številne majhne otroke iz Kenije tihotapijo v različne države kot sužnje. Sicer pa v 
Keniji dela okrog 3 milijone otrok med 6. in 14. letom. Milijon teh otrok se ukvarja z 
visoko tveganim delom: v turizmu, kjer jih spolno izkoriščajo; na plantažah in v 
udnikih, kjer so izpostavljeni nevarnim kemikalijam; pobirajo pa tudi smeti, pri 
čemer trpijo v ponižujočih razmerah. 

varnimi snovmi. Vključujejo jih v nedovoljeno 
trgovino z otroki in prostitucijo. 

Približno 500.000 bangladeških otrok dela v 
vnih hišah v Pakistanu in Indiji, veliko 

nepalskih otrok pa izkorišča industrija 

beračev, še zlasti na Tajskem in v Vietnamu.  

e
revščine so nekateri prisiljeni v kriminalna 

 

 

r

Delo otrok je razširjeno v industriji diamantov in dragih kamnov v Indiji, kjer delajo 
že osemletniki. Po neuradnih ocenah naj bi v Indiji delalo od 44 do 110 milijonov 
otrok. Približno 90 odstotkov teh otrok dela na kmetijskih območjih, skoraj 2 
milijona otrok pa dela v industriji z ne

 

 

Dela tudi okoli 15 milijonov pakistanskih otrok.  

ja

spolnosti. Otroci so tudi vključeni v tolpe 

Številni otroci trpijo za raznimi boleznimi, še 
posebej kožnimi, in za otekanjem gležnjev in 
nog zaradi celodnevne izpostavljenosti 
odpadkom in umazaniji. Zaradi izjemn  

dejanja.     
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NAŠ PRISPEVEK K ODPRAVLJANJU REVŠČINE 

MAŠ KAKŠNO  IDEJO, KAJ BI LAHKO ŠOLARJI PRISPEVALI K 
DPRAVLJANJU REVŠČINE? 

čenci so imeli na našo anketno vprašanje kar nekaj domiselnih odgovorov. 

roke. 

tero 
i dajali drobiž. Lahko pa bi tudi organizirali srečelov in izkupiček namenili revnim 

, seveda še uporabna, oblačila bi zbirali v šoli in jih nato poslali na Karitas 
 

nkrat letno bi lahko organizirali akcijo, v kateri bi zbirali denar za uboge otroke.  

mesto da mečemo kruh v smeti, bi ga jemali manj in denar, ki bi bil sicer 
amenjen za kruh, darovali revnim. 

ahko bi organizirali dobrodelni koncert, na katerem bi nastopali osnovnošolci, 

saka občina naj bi prispevala nekaj denarja, ki bi ga poslali v revne države. 

enar bi morali kaj ukreniti na tem 
odročju. 

tarši brez otrok bi lahko posvojili revne sirote in jim omogočili topel dom. 

ahko bi jim poslali učitelje, da bi tiste, ki nimajo možnosti obiskovanja šole, naučili 

ahko bi zbirali igrače, ki so ostale še lepo ohranjene. 

 
I
O
 
U
 
Zbirali bi lahko denar za revne ot
 
Namesto da zapravljamo denar za sladkarije, bi lahko imeli v šoli skrinjico, v ka
b
otrokom. 
 
Lahko bi prispevali denar, oblačila, hrano. 
 
Premajhna
…
 
E
 
Na
n
 
L
denar od vstopnic bi namenili revnim otrokom. 
 
V
 
Voditelji, politiki, tisti, ki imajo oblast in d
p
 
S
Sicer pa si je njihovo revščino težko predstavljati; morali bi jo doživeti. 
 
L
brati in pisati. 
 
L
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Zbirali bi uporabne stvari, ki jih je po naših domovih ogromno, a jih sploh ne 
porabljamo.  

ri malici in kosilu ostaja veliko hrane. Predlagam manjše porcije; prihranek pa bi šel 

 sodelovanju s kakšno tovarno bi lahko organizirali zbiranje uporabnih odpadkov 

sak razred bi »posvojil« enega otroka, npr. iz Afrike, in bi zanj skrbel preko 

N ŠE NAŠI NASVETI:  

• Prepoznaj probleme mladih na šoli oz. v kraju, kjer živiš. Skupaj s prijatelji 
poskusi najti rešitve zanje. 

enijo tebe in tvoje vrstnike obvesti pristojne: socialno 
delavko, ravnatelja, župana, medije.  

elovanju z UNICEF-om in blagovno znamko Maya 

• ICEF-u; z njo boš pomagal cepiti enega 

 
 
 
 

u
 
P
k revnim otrokom. 
 
V
(plastenke, papir, … za reciklažo) in denar namenili revnim. 
 
V
UNICEF-a. 
 
 
 

I

• O problemih, ki brem

• Vključi se v gibanje helpmanija; gre za projekt, ki sta ga zasnovali dve 
osnovnošolki, poteka pa v sod
Maya (več o tem na: www.helpmanija.com). 
Izdelaj punčko iz cunj in jo podari UN
otroka proti šestim nalezljivim otroškim boleznim.  
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INTERVJU Z GOSPODOM ŽUPANOM, CIRILOM ROSCEM 

evnih ljudi je tudi v Sloveniji vedno več. O tem, ali je revščino zaznati tudi v 
učah in še o marsičem so povprašali kar lučkega župana, Cirila Rosca. 

i Vam rada v 
vezi s tem zastavila nekaj vprašanj. 

    

dimo, ker so za to področje pristojne druge 
lužbe. Lahko pa Vam dam podatek o številu registriranih brezposelnih v občini, 

manjšuje. (Še leta 

.  Kje vidi
  otovo je eden od razlogov oddaljenost od večjih gospodarskih centrov. S 

emeljito rekonstrukcijo  cest iz Savinjske in Kamniške strani v zadnjih letih se ta 
aktor res malo zmanjšuje. Kar nekaj občanov se namreč dnevno že vozi v službo 

  

 

 
R
L
 
 
Pri novinarskem krožku med drugimi temami letos podrobneje proučujemo tudi 
revščino in druge vrste socialnih problemov. Kot županu občine Luče b
z
 
1. Eden izmed problemov sodobnega sveta je tudi brezposelnost ljudi. Nam lahko   
poveste podatek, koliko odstotkov ljudi je v Lučah brezposelnih? 
Uradno teh evidenc na občini ne vo
s
katerim občina pokriva stroške dodatnega zavarovanja. Trenutno je takšnih 35 
občanov. Se pa ta številka zadnja tri leta  na srečo konstantno z
2005 jih je bilo 55, leta 2006 še 53, lani pa 43). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 te glavne vzroke za brezposelnost Lučanov? 
 G
t
f
tudi v oddaljenejše kraje (Ljubljana, Celje, Velenje…). 

   Eden od razlogov za brezposelnost je tudi relativno nizka izobrazbena struktura  
brezposelnih, ki zato težko dobijo bolje plačane službe. Problem je tudi nepravilna 
izobrazbena struktura. V tehničnih poklicih je na voljo več potreb po ustrezno 
kvalificiranih delavcih, kot pa je teh na trgu.  
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Tudi socialna politika države je včasih preveč stimulativna do brezposelnih, da bi se 
ti odločili za delo. Kar nekaj delodajalcev mi je že omenilo, da ponujajo delovna 
mesta, pa ne dobijo ljudi, ki bi hoteli delati. Tako tudi v našem kraju in dolini 
zaposlujejo državljane tujih držav, ker ne dobijo dovolj  domačih (Hrvaška, Bosna in 

ercegovina, Slovaška, Moldavija,…). 

     u gre gotovo za potrebo po resnih sistemskih rešitvah na globalni ravni, ki pa jih 
e bo enostavno najti. Globalizacija poleg dobrih strani prinaša namreč tudi izjemno 

ke, 
vno 

j občutno na področju tekstilne industrije).  Čedalje 

 

ga projekta še ne vodimo, ker se pač moramo ukvarjati 
predvsem z reševanjem občinskih infrastrukturnih problemov (ceste, vodovodi, 

o 
isno tudi 

ja za planet Zemljo in za vse človeštvo. 

H
 
 
3.  Prepad med bogatimi in revnimi se vse bolj veča. Socialni problemi naraščajo 
Beg v alkoholizem in druge vrste odvisnosti narašča. Kaj bi bilo treba storiti, da 
bi revnejši sloj bolje živel? 
T
n
konkurenco poceni delovne sile ne samo iz vzhodne EU, temveč tudi iz Kitajs
Indije… To se pri nas pozna v izgubi  številnih delovnih mest najprej v delo
intenzivnih panogah (najbol
manj ljudi ima čedalje več bogastva. Naša država je v minulih 15 letih šla tudi skozi 
proces tranzicije, ko se je del nekdanjega skupnega družbenega premoženja 
porazdelil med bogate posameznike vsaj nepošteno, če že ne tudi nezakonito. 
Predvsem pa mislim, da je pri vsem tem največji problem vrednot. Družba nekako 
več ne obsoja teh ekscesov. Gotovo k temu prispeva tudi počasnost pravosodnih 
organov in na nek način tudi odsotnost pravne države, ki bi morala narediti večji 
red, ki bi tudi pripomogel k večjemu spoštovanju pravih vrednot (poštenost, 
delavnost, solidarnost…) 

4. Podnebne spremembe so tema, ki je v naših mislih že kar trajno navzoča. Ali na 
občini pripravljate kakšen projekt, ki bi ozavestil ljudi, kako ravnati, da bi 
prispevali k reševanju podobne krize? 
Konkretno kakšnega take

kanalizacija, pločniki,…).  Je pa gotovo to področje, ki mu bo v prihodnje potrebn
posvetiti veliko energije, časa in sredstev, ker bo od tega dolgoročno odv
temeljno vprašanje obstoja in preživet
 
Ema Moličnik 
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Odraščamo v časih, ko je življenjski tempo vse bolj hud. Starši po ves dan 
delajo, da bi nam otrokom omogočili čim boljše življenje. V današnjih časih je 
vse bolj pomemben denar, dober avto, kvalitetna oblačila, vitko telo. Pogosto 

 t
ako je vse več ljudi, ki so na pragu revščine, v obupu se vdajajo raznim 

anjem alkohola in 
ejanskim začetkom alkoholizma je zelo zabrisana. O 

iti, ko pitja ni več možno nadzirati in 
alkohol postane nujni spremljevalec vsakdanjih dejavnosti. 

la.  

NIČI ŽIVLJENJE !! 

Brez zdravljenja bi 
trajala več mesecev ali celo let. Čeprav je večina depresivnih bolnikov prepričana, 

em izmed šestih ljudi. Pri ženskah je 
dvakrat pogostejša kot pri moških, ni omejena le na 

 100 milijonov ljudi. 

pa ak življenjski slog pripelje posameznika, ki vsega ne zmore, na rob družbe. 
T
omamam in še bolj tonejo proti dnu. 
 
ALKOHOLIZEM 

Alkoholizem je verjetno ena najstarejših bolezni, kar jih 
poznamo. Meja med pretiranim uživ
d
njem začnemo govor

Alkoholik je tisti, ki se z rednim pitjem navadi na vedno večje množine al
Hkrati je postal bodisi duševno ali telesno odvisen od alkoho

LE KDOR SE NE CENI, BO DOVOLIL, DA MU ALKOHOL U

DEPRESIJA 

kohola. 

Depresija je bolezen, ki je posledica neravnovesja v možganih. 

da so sami krivi za depresijo, to nikakor ni res. 

Pojavi se pri en

določena življenjska obdobja. Zbolijo lahko 
starostniki, pojavlja pa se tudi pri enem na 40 otrok. 
Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je 
trenutno v svetu depresivnih

Depresivni bolnik je žalosten, obupan, ima pa tudi 
druge znake, ki se med boleznijo pogosto spreminjajo. 
Bolnik ne uživa več v dejavnostih, ki so ga nekoč 
veselile, raje ostaja doma kot da bi šel v družbo.  
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Je utrujen, ima težave s spanjem in koncentracijo, izgubi apetit, 

Med najhujšimi posledicami depresije pa je samomor, kar 15% 
epresivnih tako konča svoje življenje. Ustrezno, zgodnje 

zdravljenje zato rešuje življenja, zmanjšuje trpljenje, izboljšuje 

ajo 
pa deljena mišl  
umreti ali želijo živeti. Zato je vedno upanje, 
da jim še pravočasno nudimo pomo

agnjenja, zelo 
 svojo bolečino. 

 ljudje na zunaj zdijo veseli, 
srečni in so popularni, kar je samo zunanja 

Če sumiš, da tvoj prijatelj načrtuje 
treba biti odkrit in direkten. Nato p
celo prijateljevim staršem, ki bodo zn
storiti samomor, bo verjetno nate jez

 

obdajajo ga občutki krivde. Depresivni otroci popustijo v šoli, 
postanejo razdražljivi, žalost pa je pri njih pogosto prikrita.  

d

delovno učinkovitost in zmanjšuje posledice depresije.  

OBISK ZDRAVNIKA JE PRVI IN NAJPOMEMBNEJŠI KORAK! 

SAMOMOR 

Samomor in pogovor o samomoru je v naši družbi še vedno tabu.  

Ljudje, ki govorijo o 
samomoru, to velikokrat tudi storijo. Im

jenja o tem, ali dejansko želijo

č. Nekateri 
ljudje, ki imajo samomorilska n
dobro skrivajo svoja čustva in
Velikokrat se ti

maska za tisto, kar se dogaja znotraj.  

Bliža se konec šolskega leta. Zadnji meseci pa 
so za šolarje najtežji, saj smo še bolj 
obremenjeni in pod velikim stresom. Pogosto 
starši od nas pričakujejo preveč, zato se 
nemalokrat znajdemo v veliki duševni stiski. 
Predvsem tisti, ki so že sicer na robu, pa se 
včasih odločijo tudi za najskrajnejše  
omor.  sredstvo za rešitev svojih težav - sam

samomor, vzemi pobudo. S takimi osebami je 
ovej odrasli osebi, učitelju ali svetovalcu ali 
ali pravilno ukrepati. Oseba, ki je nameravala 
na, a tvoje besede ji lahko rešijo življenje! 
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POMAGAJ LJUDEM V STISKI! 

ANOREKSIJA 

Anoreksija je medicinski izraz za izgubo apetita. Sicer pa je anoreksija nervoza 
otnja prehranjevanja, pri kateri se posameznik zaradi strahu pred debelostjo 

izogiba hrani. Posledica je izredno nizka teža, kar je zelo škodljivo za zdravje.  

Je motnja, ki se večinoma pojavi na prehodu iz otroštva v adolescenco (to je pri 8-
sto slaba samopodoba in nizko samospoštovanje. 

  

 se 
začnejo zanimati zanjo in tako se odloči, da bo še 

. 
Vendar pa se hujšanje ne ustavi in nenadoma se 

ve, da nima več nadzora v svojih rokah. V tej fazi 

A a
nervozo čuti intenziven strah 
telesne teže. Ves čas je prepr
telesne posledice podhranjenos
konča celo s smrtjo. 

 
 

 

m

12 letih starosti). V ozadju je pogo

Začetek je večinoma nedolžen. Dekle se odloči 
shujšati za nekaj kilogramov in vse sošolke opazijo, 
da je sedaj lepša in ji to tudi povedo. Fantje

malo shujšala. Teža ji pada, ona pa se počuti vedno 
boljše, saj jo okolica opazi, ji posveča pozornost

za
motnje pride do izgube kontrole, ki vodi v vedno 
večji občutek neustreznosti, neuspešnosti in 
posledično do še slabše samopodobe ter nižjega 
samospoštovanja kot na začetku opisanega 
začaranega kroga. 

dnjih 100 let za duševno bolezen. Oseba z anoreksijo 
pred debelostjo, ki se ne zmanjša niti ob zniževanju 
ičana, da je debela, četudi so v resnici že izražene 
ti. Zdravljenje je zelo zahtevno in bolezen se lahko 

noreksija nervoza velja že z
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OGOVOR Z DR. ANDREJO MOLIČNIK 

emo, da so zaradi sodobnega načina življenja v porastu nekatere bolezni, ki 
časih niso poznali. Zato smo obiskali mlado zdravnico, dr. Andrejo 

Moličnik, da nas z njimi seznani. 
  
 

č
zni, ki so posledica nezdravega načina 

 
lezni srca in ožilja so posledica neustreznega vnosa živil, pomanjkanja telesne 
tivnosti, kajenja, stresnega načina življenja. Narašča incidenca rakavih obolenj - 
k debelega črevesa, rak prostate, dojke, kožni rak, rak pljuč.  Poznamo določene 
kotvorne snovi, veliko teh se žal še vedno uporablja v  prehrambeni industriji, celo 

v
r
t oporoza (krhkost kosti), debelost. 

 
P
 
V
jih v

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na in življenja se je v zadnjih  nekaj desetletjih močno spremenil. Nam lahko 
poveste, katere so najpogostejše bole
življenja (nezdrava hrana, stres …)? 
-
Bo
ak
ra
ra
 bonbonih za otroke, sladoledu. Raziskave so pokazale, da ima vsak drugi zemljan  v  
azvitem svetu eno od oblik alergije - kožne spremembe, rinitis, astmo, prebavne 
ežave. V porastu so tudi depresije, oste
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atopični 
stno telo, zakaj 

e 
odljivo kajenje, kakšno škodo povzroči uživanje alkohola in drugih prepovedanih 

avo človeško telo dobro 
rilagodljivo. Problem so srčni bolniki; zaradi vročinskih valov vsako leto po svetu 

a bitja, tudi za ljudi, velja zakon naravne selekcije – preživijo le najbolje 
rilagojeni. 

sline in aminokisline; iz teh snovi zna ustvariti vse potrebno za svoje 
elovanje. Hrana je naše zdravilo. Idealno bi bilo, da bi bila vsa hrana biološko 

eri so opisani ti dodatki (E-ji), ki jih uporablja prehrambena industrija. 
i niso brez stranskih učinkov, nekateri so celo rakotvorni in so v nekaterih 

Katere bolezni pa so najpogostejše v dobi odraščanja in zakaj pride do njih?  
 
Odraščanje je povezano s spremembami telesnega, duševnega in socialnega stanja. 
Mladostniki so negotovi glede lastne identitete. S stališča  zdravja moramo biti 
pozorni na rabo opojnih substanc, (alkohol, druge droge),  depresijo, debelost in 
motnje hranjenja (anoreksija, bulimija). Pogosto navajajo glavobole, bolečine v  
vratu in ramenih. Opozarjati jih je treba na pravilno držo, zdraviti akne, 
ekcem. Pomembno je, da mladostniki dobijo informacije o skrbi za la
so pomembne dobre prehranjevalne navade in redna telesna aktivnost, zakaj j
šk
drog, katere nevarnosti prinaša nezaščiten spolni odnos itd. 
 
Kako pa podnebne spremembe (npr. ogrevanje ozračja) vplivajo na zdravje 
ljudi? 
 
Ogrevanje ozračja vpliva na zdravje našega planeta in posredno gotovo tudi na 
zdravje ljudi. Vse, kar pošiljamo v okolje, dobimo vrnjeno nazaj. Najbolj očiten je 
učinek ozonske luknje. UV-žarki poškodujejo celice v koži in povzročajo nastanek 
kožnega raka. Glede temperature življenjskega okolja je zdr
p
umre precej ljudi. Največ smrti pa je zaradi poškodb ob naravnih katastrofah. Za 
vsa živ
p
 
Vse pogosteje tudi mladi razmišljamo o tem, kakšno hrano uživamo. Predvsem 
nas skrbijo razni dodatki v prehrani (E-ji), pa gensko spremenjena hrana, 
pojavlja se problem čiste pitne vode … Zanima nas, kako kot zdravnica gledate 
na vse to? 
 
Prav je, da razmišljate o tem. Človeško telo potrebuje vitamine, minerale, esencialne 
maščobne ki
d
predelana in da bi jo zaužili takoj, npr. češnje so najboljše, če jih jemo na drevesu. 
Hrana v postopku predelave izgubi velik del tistih snovi, zaradi katerih hrano 
potrebujemo. Dodajo pa se razni konzervansi, barvila, ojačevalci okusa. Obstaja 
knjiga, v kat
T
državah prepovedani, drugi povzročajo nedolžne prebavne motnje, glavobol. 
Industrijsko pridelana hrana je dejansko lahko strup, če jo uživamo v prevelikih 
količinah. Miši, ki so jih hranili samo z belim kruhom, so pocrkale. Zob se raztopi v 
koka koli, koka kola in mentos bonboni povzročijo nastanek eksplozije. Torej pazite, 
kaj uživate. 
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Vse pogosteje se tudi pri šolarjih pojavljajo razne alergije. V čem vidite glavni 
vzrok, da pridete do njih? 
 
Dejstvo je, da otroci staršev, ki imajo alergijsko bolezen, pogosteje zbolijo za 
katero od oblik alergije, torej dedni vzrok. Otroci iz ruralnega okolja redkeje 
zbolijo za alergijo kot mestni otroci. Torej verjetno na razvoj alergije vpliva tudi 
nesnaževanje zraka, elektrosmog. 

i, kot so npr. alergije? 

rispevke o probl na Supin, Tamara 
amernik, Izabela Supin, Klavdija Plesnik, Ema Moličnik, Manca Fale. 
iri naših člankov so vzeti iz številnih internetnih naslovov, s pomočjo katerih smo 
roučile tematiko.  

o
 
Kako bi bilo potrebno preventivno ukrepati, da bi bilo med šolsko mladino manj 
bolezni in drugih nevšečnost
 
Dedni material imamo takšen, kot je, na to ne moremo vplivati. Vplivamo lahko na 
dejavnike okolja. Pomembno je, da vsak pozna  »navodila za uporabo« svojega oz. 
človeškega telesa in se ravna po njih. Pomembno je, da šolarji dobite pravo mero 
informacij (zdravstvena vzgoja). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P emih sodobnega sveta smo pripravile: Adrija
Z
V
p
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MINILO JE OSEM LET 
 
      Moja mama pravi, da čas teče prehitro. To se mi je včasih zdelo trapasto, češ, 
saj vsako leto traja 365 dni. Sčasoma pa sem spoznala, da je imela prav. Vsi nekam 
hitimo; nikoli nimamo dovolj časa, da bi opravili vse dolžnosti. 
      Tudi moje obiskovanje osnovne šole se bo zaključilo, pa čeprav imam občutek, 
da še ni minilo osem let.  
      Še danes se spominjam svojega prvega šolskega dne. Bil je lep in sončen 
septembrski dan. Takrat sem spoznala svoje sošolce in sošolke in skupaj smo krenili 
na pot učenja in dela. Lepo smo se imeli. Veliko smo se igrali, še več pa smo se učili. 
Tudi do prepirov je prišlo, ampak pustimo slabe stvari ob strani. Ta štiri leta na nižji 
stopnji so hitro minila, od petega razreda pa je vse šlo še hitreje.  
      Zadnje leto je prineslo še več obveznosti, skrbi in odgovornosti, zato je večina 
mojih želja ostalo na stranskem tiru. Veliko pa sem razmišljala o tem, kam po 
osnovni šoli. Za mladega človeka je to zelo velik korak, zato sem se težko odločila. 
Vse, kar mi je prišlo na misel, mi je vzbudilo strah pred neznanim in vprašanja, kot 
so: »Bodo profesorji zelo strogi? Ali bom našla tako dobre prijatelje, kot jih imam 
zdaj?« Mama mi je rekla, naj se odločim sama, ker sama najbolje vem, kaj želim 
narediti iz sebe. Za te besede sem ji zelo hvaležna, ker ni nasprotovala moji želji in 
me je pri odločitvi podprla.  
         V februarju so bili informativni dnevi, ki sem se jih veselila, hkrati pa me je 
bilo zelo strah. A strah je bil skorajda zaman. Gimnazija Celje –Center mi je bila 
zelo všeč, ker je skoraj podobna naši osnovni šoli, samo večja je. K  sreči tu ne bom 
sama iz Luč, saj bo tudi sošolka Monika z mano gulila šolske klopi v Celju.  
          Od informativnih dni pa se je pritisk v šoli le še stopnjeval. Priprave na NPZ-
je, na preizkuse, na spraševanja in kot da to še ni dovolj, smo se pripravljali tudi na 
sveto birmo. A  največ časa sem porabila za pripravo na NPZ-je. Pred kratkim smo 
pisali vse tri preizkuse in verjemite mi, da niso bili lahki. Zdi se mi prav, da 
preverimo, kaj smo se naučili v štirih letih, ne zdi pa se mi prav, da imajo tako 
pomembno vlogo pri vpisu v srednje šole. 
    Maj se bliža  koncu, v juniju pa nas čakajo le še končni izlet, predaja ključa in 
valeta. Prehitro je minilo. Z vsakim dnem se mi zdi, da smo povezani bolj kot 
kdajkoli prej, hkrati pa se zavedam grenke resnice, da se bodo naše poti zdaj zdaj 
razšle.  
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       Upam, 
bdržala stike  s sošolci iz tako imenovane »Pampers generacije«. 
      Neki mislec je dejal, da vsak konec pomeni nov začetek. Tudi nas čaka konec in 

 šole, novi ljudje in nova spoznanja bodo v jeseni začela 
isati nov list v knjigi življenja.                             

eljstva. 

Jerica Bezovnik, 9. razred 

da sem se prav odločila za nadaljnje šolanje, zelo pa si želim tudi, da bi 
o
  
hkrati nov začetek. Nove
p

 
 Ema Škrubej, 9. razred 

 
 
 
 
MINILO JE OSEM LET 
 
Minilo je že osem let, odkar smo začeli obiskovati osnovno šolo, odkar smo se prvič 
usedli za šolske klopi in odkar so se med nami začela spletati prijat
Kot včeraj se spominjam prvega šolskega dne, ko sem z veseljem, z žarom v očeh in 
hkrati s strahom prestopila šolski prag. Ker nisem obiskovala vrtca, svojih sošolcev 
nisem poznala. Na prvi šolski dan me je najprej nagovorila naša učiteljica Olgica in 
nas zatem naučila pesmico o šoli, ki jo še vedno znam. 
Skupaj smo preživeli veliko prijetnih trenutkov in med nami so se spletle prave 
prijateljske vezi, kijih ne bo mogoče zlahka pretrgati. Smo zelo povezan razred, saj 
se držimo gesla: »Vsi za enega, eden za vse!« Kar pomeni, da vedno zagovarjamo 
sošolca in njegovo besedo. 
Ker se bliža konec našega skupnega šolanja, se verjetno kot drugim tudi meni 
porajajo različna vprašanja, na katera še nimam odgovorov. Ob odhodu se v meni 
zbuja neprijeten občutek. Dvom o mojih odločitvah in strah pred široko odprtimi 
vrati pa se le večata. 
Že kratka misel na razhajanje naših poti v meni vzbudi grenak občutek žalosti, v 
sebi čutim enak strah kot pred prvim šolskim dnem. Skupaj smo prepotovali le 
delček poti, ki jo bomo nadaljevali vsak po svoje. Vsi pa se verjetno zavedamo, da je 
za nami najbrezskrbnejše obdobje našega življenja. 
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ČLOVEK JE TO, KAR ZNA NAREDITI IZ SEBE 
 
Pred osmimi leti, prvega septembra, smo s polnim zagonom stopili na novo pot 
osnovnošolskega življenja. 
Na tej poti so nas spremljali in spodbujali starši, učitelji, sorodniki, prijatelji … To
je bila pomembna prelomnica v našem življenju in začetek n

 ta pot končuje in prišli smo do razpotja. Tukaj se bomo razšli vsak na svojo 
ran, svojim ciljem naproti … 

 teh osmih letih so se stkale mnoge vezi. Nekateri smo postali nerazdružljivi 
ijatelji, z nekaterimi pa žal nismo našli skupnega jezika. 

in staršev je že izgubljalo živce zaradi nas. Po resnici 
ovedano, včasih tudi nismo prenesli drug drugega, a smo se kljub temu ves čas 

devetem 

semi temi nalogami, ki so nas 

etovalno delavko mi je zelo koristil. 

evna pot, na kateri te čaka kar nekaj preprek. Mi smo jih 

Tjaša Pečovnik, 9.r. 

 
ečesa novega. Sedaj pa 

se
st
V
pr
Veliko učiteljic, učiteljev 
p
podpirali in se imeli radi. 
Na nas so vsi prenesli veliko znanja, ki ga bomo še kako potrebovali. V 
razredu smo imeli dosti priložnosti, da pokažemo naše sposobnosti, ki smo jih urili 
celih osem let. Udeleževali smo se tekmovanj, pisali smo številne teste, v maju tudi 
nacionalno preverjanje znanja. Trudili smo se po svojih najboljših močeh in dokazali 
smo sebi in drugim, koliko znamo in zmoremo. Med v
čakale, je vsak izmed nas lahko občutil veliko mero strahu, dvomov in negotovosti. 
Najtežja odločitev je bila izbira šole. Meni so se v glavi prepletali številni dvomi. Ali 
bom zmogla? Me bo čez nekaj let smer, ki sem jo izbrala, še veselila? 
Pogovor s starši in šolsko sv
Ker imam že od malega veliko veselje do jezikov, sem se vpisala v Celje na gimnazijo 
Lava – evropski oddelek. Moje največje želje za prihodnost pa so, da bi po uspešno 
končani gimnaziji lahko študirala slovenščino in angleščino. 
Osnovna šola je zaht
premagali in na cilju smo. Ta cilj pa je v bistvu spet nek nov začetek. Začetek 
novega dela poti, poznanstev, ovir in izkušenj. 
A prepričana sem, da bomo s trudom prišli do zastavljenega cilja in postali 
zmagovalci. 
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VTISI DEVETOŠOLCEV OB SLOVESU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta šola mi je nudila vesele in 
tudi žalostne trenutke. Upam, 
da se bom spominjala 
predvsem veselih. Mednje prav 
gotovo sodijo sošolci, saj smo 
se skupaj zelo zabavali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osnovnošolski dnevi so bili 
zanimivi, smešni in zabavni. Bilo 
je kar nekaj neumnosti, ki se jim 
pri obujanju spominov radi 
nasmejemo. Predvsem Emine 
akcije (protestiranje) so bile zakon, 
saj se je znala zelo razjeziti in 
dominantno nastopiti proti krivici.

Dogodek, ki se ga v devetih 
letih šolanja najraje 
spominjam, je bil naš nastop 
na predaji ključa. Bil je res 
zanimiv. 

V spomin se mi bo za vedno 
vtisnila razbita šipa v 
učilnici nemščine. Razbili 
smo jo na koncu letošnjega 
šolskega leta, ko smo si 
podajali vazo. Vazo je ostala 
cela, šipo pa smo razbili. 

 
Zanimivo je bilo, ko sem v 8. 
razredu morala pri uri slovenščine 
voditi oddajo Najšibkejši člen, s 
katero smo ponovili Prešerna. Ko se 
je oddaja že začela, sem ugotovila, 
da imam premalo vprašanj, zato 
sem si jih morala sproti izmišljevati. 
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Devetošolci v Gardalandu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prav gotovo si bom najbolj 
zapomnil izlet v Gardaland. 
Fantje smo preizkusili prav 

e, 
o 

Najboljši so bili zadnji 
dnevi, ko smo obujali 
s
n
j

pomine na pretekla leta in 
a vse lumparije, ki smo 
ih ušpičili. 

vse adrenalinske naprav
videli pa smo tudi mnog
lepih punc. 

.Mislim, da bom najbolj 
rešal druženje s sošolci, 

edno držali skupaj 
avali. 

pog
saj smo v
in se zab
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a literarn et iz besed je sodelovalo tudi nekaj naših sedmošolk. 
jihova nal godbo, v katero vpletejo devet že naslikanih ilustracij. 
ve zgodbi 

RAVA LJUBEZEN JE MOČNEJŠA OD VSE
 

Taja si je vedno želela živeti v drugem svetu. Čepr
a Zemlji najboljšega prijatelja Eneja in kužka Nuxa, si je vedno 
elela več. Trenirala je karate, ni je bilo strah navideznih duhov, a 

vedno je sanjarila, da spada drugam. In končno se je zgodilo nekaj, 

Zajč eja in mu z 

njari, in jo je 
jenju o 

 
 

kam.
nikoli ve

ez, je bil 
čnimi 

očali in ko ga je vprašala zakaj, si je želela, da ga ne bi. Njegov glas je 
val po prostoru, tako da ga je bilo skoraj mučno poslušati. 

Sončna očala pa je nosil, ker je drugače s svojim pogledom nehote 
zanetil ogenj. Povedal ji je, da ima na Ilmezu vsak kakšno posebno 
moč. Tru, na primer, lahko upravlja s kakršnimkoli vozilom, ne da bi 
se te

Taja je bila prevzeta. H a Zemljo in ga 
okazati Eneju. Tijan ni ime se namestili v 
rutaxi in se odpeljali nazaj proti Zemlji. Ko so prispeli, ju je Taja 
dpeljala k Eneju, ki je pazil na njenega kužka. Prvi je skozi vrata 
okukal Tijan in Enej je skoraj zakričal. Nato pa je zagledal vso 
asmejano Tajo in jo veselo objel. Taja je prosila Eneja, naj Tijanu 
zkaže mesto, medtem pa bo ona pospremila Truja do vesoljskega 

lovila, da se poslovita. 

 
N em natečaju Gradim sv

oga je bila, da napišejo z
objavljamo tudi za vas. 

N
D
 
 
P H OSTALIH HREPENENJ 

av je imela 
n
ž

kar je bilo blizu njenim sanjam. Na računalniku je ustvarila 
vesoljskega zajčka, ki ga je poimenovala Tru. Samo za trenutek je 
zapustila sobo in ko je prišla nazaj, ni mogla verjeti svojim očem. 

ek je oživel. Še preden se je prepričala, če slučajno sanja, je poklicala En
ukazovalnim glasom rekla, naj pride k njej takoj, ko je možno. 

Enej ni okleval. Pograbil je svojo rolko in se kot blisk odpeljal do Taje. Ko je zagledal 
Truja, je bil čisto preč. Vedno si je mislil, da Taja pač rada sa
takšno tudi sprejel. Nikoli pa si ni mislil, da je v njenem sanjar
drugem svetu kanček resnice. Ko pa je Tru spregovoril, je postala Taja
zanj prava uganka. Usedel se je na stol in zamaknjen poslušal pogovor
med Trujem in Tajo. True je Taji povedal, da še obstaja nek drug svet, 
podoben našemu. Imenuje se Ilmez. Povabil jo je s sabo, da si ga ogleda. 

Taja je pogledala Eneja in ta ji je samo pokimal, češ, pojdi, tvoje 
sanje so se uresničile. Obljubil je, da bo pazil Nuxa. Ko so pogledali 
skozi okno, se je zunaj od neznano kje pojavilo vesoljsko plovilo, ki 
ga je Tru imenoval Trutaxi.  

Taja je samo še pomahala Eneju in izginila s Trujem neznano 
 Enej je bil pretresen. Vesel je bil za Tajo, toda kaj, če je ne bo 

č videl. Četudi se je trudil zadrževati solze, so mu same lile iz oči.  
Taja pa je medtem uživala. Prvo bitje, ki ga je zagledala, ko sta prispela na Ilm

fant ognjenih las. Imenoval se je Tijan. Oči je skrival za son

rezko odme

ga moral naučiti.  
otela ga je odpeljati n
l nič proti, zato so p

T
o
p
n
ra
p
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e mu 
je to ravno všeč, a se je vdal v usodo. Enej je moral Tijana vsakokrat 
opominjati, naj vendar utihne, ker na Zemlji pač nismo navajeni takih 

a.  
Taji je bil Tijan zelo všeč, a malo se ga je tudi bala. 

aenkrat jo je Tijan zgrabil in poljubil. Njegov poljub je bil tako 

Takrat pa ji je Tijan dejal, da je bil to poljub v s lji 
ne mor

a 
go na svetu njena ljubezen 

j mu je, jo je odrinil stran 
il presrečen. Tudi on se je 

j z Nuxom pospremila Tijana na 

. Saj me moje 
sošolk

z
spremeniti. Večino sv
voziva z rolko. Rad p
kreiram kakšne ikone.
pa ne maram preveč.
spremenilo. 

e 
tu. Iz sna pa me je 
, ali ti je nova sošolka 
ljica in nam predstavila 
 

 
 

Enej je bil presenečen, da bo Tijan ostal. Ni bil prepričan, č

glasov. Ker je bilo obema dosti druženja, je Taja odpeljala Tijana na 
igrišče. Dobili naj bi se spet čez kakšno uro, da bodo gledali Tajin 
trening karatej

N
goreč kot njegovi lasje. Taja ni bila prepričana, če ji je bilo všeč. 

lovo, saj na Zem
e ostati, ker je preveč drugačen. Zvečer bo Tru prišel ponj in 

verjetno se ne bosta več videla. Taji je tako močno odleglo, da se 
je začudila sama nad sabo. Vedno si je želela biti del tujega sveta. Gl
nekje obstaja, a ta trenutek se je zavedala, da je močnejša kot vse dru
do Eneja. Ni pa vedela, da je Enej videl, kako se je poljubila s Tijanom.  

Cel trening je bil Enej mrk in ko ga je Taja hotela vprašati, ka
od sebe. Stekla je za njim in mu povedala, kaj se je zgodilo. Enej je b
zavedel, kako močno jo ljubi, šele ko je mislil, da jo bo za vedno izgubil. 

In tako je srečna dvojica skupa

oboko v sebi je vedela, d

vrh najvišje stolpnice, kjer ga je že čakal Tru. Poslovili so se in Tijan je 
še zadnjič s svojim zvenečim, gromkim glasom dejal: »Prava ljubezen je 
vedno močnejša od vseh ostalih hrepenenj!« Namestil se je v Trutaxi in 
odpotoval nazaj v svoj svet. Taja in Enej pa sta si obljubila večno 
ljubezen in nič več sanjarjenja o drugih svetovih. 

 
 

MARIJA ROBNIK, 7. razred  
 
 
  
KO SANJE POSTANEJO RESNIČNOST 
 
Moje ime je Gorazd. Na svoje ime nisem prav nič ponosen

e v šoli zafrkavajo z najrazličnejšimi vzdevki. Posmehujejo se mi tudi 
ure. Ampak imam svoj stil in ga zavoljo sošolcev ne mislim 
ojega prostega časa preživim pri prijatelju, s katerim se 
a tudi ustvarjam na svojem računalniku. In sicer zelo rad 
 Najboljši sta gotovo zeleni zmaj in pa modri zajec. Šole 
 A se je ravno po dogodku v njej moje življenje temeljito 

zaradi odštekane fri

 
Ko sem prišel pred kakšnim tednom dni v šolo in vstopil 
pogled ustavil na prelepi deklici. Obstal sem na mes
prebudila sošolka Mila s posmehljivim glasom: »Gorazdek
ujela sapo?« Vsi so se smejali. V razred je prišla učite
novo sošolko. Klementina! Popolno ime za popolno punco. 

v naš razred, se mi j
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Miho zamišljeno st
zagledala Klementin
zbadljivke na račun 

 o 
eč v neki hiški, a je 
koj sem se prebudil in 

obrnila

s
vesoljskem plovilu, 
računalnika. Oba st
 
Naslednji dan so mi šoli sem se usedel 
v klop čisto za njo i  to je že vzbudilo sumničenje pri mojih sošolkah. Nisem se 

, da moje srce pripada le njej. Ponoči sem spet 
anjal o njej. Bile so prekrasne sanje. S Klementino sva se namreč poljubila.  
jutraj sem se zavedel, da je ona ta prava. Po pouku sem zbral pogum in ji 

util, a slišati te besede iz njenih 

 

PNIK, 7. razred devetletke 

Priznam, takoj sem se zaljubil vanjo. Ko je bilo konec pouka, sva s prijateljem 
opala po Čopovi ulici. In kar naenkrat sva pred sabo 
o in Milo. Mila je seveda že spet imela pripravljene 
 nas fantov. Klementina pa je rekla: »Meni pa sta Gorazd 

in Miha všeč.« Pa sem le uspel pri dekletih! 
 
Še doma nisem mogel nehati misliti na Klementino. Pono
njej. Sanje so bile moraste. Skupaj sva bila namr
Klementina iznenada odšla z drugim fantom. Grozno! Ta
komajda uspel nazaj zaspati. 
Naslednje jutro se v šoli nisem mogel zbrati. Nisem sledil pouku, saj sem 
nenehno strmel v Klementinin hrbet. Pri uri matematike se je Klementina 

či se mi je še sanjalo

 in se mi nasmehnila. To pa je bilo nekaj! 
 
Ko sem prišel domov, sem taval med oblaki in z obema nogama sem stal trdno v 

em spet sanjal o njej. Tokrat se je Klementina vozila v 
zraven nje pa je sedel modri zajec, moja ikona z 

a mi mahala iz plovila.  

 misli tavale spet le okrog Klementine. V 

zraku. Tisto noč 

n
zmenil zanje. Spoznal sem
s
Z
povedal, kaj čutim. »Veš, tudi ti si meni vš
šesih njene besede. Saj sem potihoma sl

eč. Zelo všeč,« še vedno zvenijo v 
u
ust… Počasi sva se poljubila.  
 
Zmotil naju je Miha: »No, golobčka, sta za sprehod po mestu?« Najboljšega 
prijatelja nisem hotela razočarati, pa smo se šli sprehajat po mestu. Ustavili 
smo se pri zidu z grafiti. Klementini sem ponosno pokazal svoj grafit, zmaja. 
Klementina pa se mi je nasmehnila in mi rekla: »Zdaj te bom klicala pa kar 
zmaj.« Meni je vzdevek zelo všeč. Mojo sobo pa zdaj poleg njenih krasijo tudi 
slike zmajev.
 
S Klementino zdaj živim svoje sanje. 
 
 
 
 

DOROTEJA SLA
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RAZMIŠLJANJE 
 

e vprašam, 
mogoče kdo ve – mar to je trpljenje? 

silne višave 
in zopet se vprašam, je to hrepenenje? 

e na svetu stvari ni nobene. 
Z mislimi svojimi malo postojte 

Kot ranjena zver se zjutraj oglašam, 
ko rožic planinskih začne se cvetenje, 

ob sončnem zahodu pa zmeraj s

 
Mi misli kar same polete v daljave, 

kjer vidim med smrekami jagod zorenje, 
tu gore se dvigajo v 

 
Ko sonce nad mano zjutraj posije, 

utrujena noga že stopi na vrh, 
pogled se prekrasen pred mano razkrije, 

ob tem me prizoru spreletel je srh. 
 

Hodite v gore, vriskajte, pojte, 
saj lepš

in vzkliknite vsi: »Res, to je življenje!« 
 

 
Adrijana Supin   
 
 
 
 
 
 
 
 

 SPASN  2008  -32- 



Poročamo, komentiramo 
 
 
 
 

v daljavo jaz se zastrmim. 
In misli mi kar same polete 

do bližnjih host, tja med travnike. 

Svojo mrežo pajek pridno plete, 

Ko prve ptice veselo zažvrgolijo 
in vs ijo, 

d  

na to ga spomne pomladanski kres. 

pomlad ta naša bo izginila. 
Mesto svoje prepustila bo poletju 

in rekla: »Vidimo se v cvetju!« 

Adrijana Supin 

POMLAD 
 

Zjutraj, ko se prebudim, 

 

po smrekah so njegove niti spete, 
a rože so kot že nešteto let, 

sramežljivo spet prikukale na svet. 
 

eh barv metulji se po travnikih pod
takrat še sonce staro spregovori, 

res lepi so zeleni travniki. 
 

Posije zopet kot v starih časih, 
olgčas mu je pa vitkih žitnih klasih.

Narava naša hitro se prebuja, 
pomlad k nam letos ne zamuja. 

 
Če kdo še misli, da vse ni res, 

Ko v prvem maju ogenj zagori, 
so mladi končno vsi zaljubljeni. 

 
In čisto tiho tako, kot je prišla, 
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DOSEŽKI IZ ZNANJ
 
VESELA ŠOLA

A 

 

ZLATO PRIZNANJE: ANA MAROLT, 8. razred 

             V

            NIN

--------------------------- ---------------------- 
ZGODOVINA 

ERONIKA MAROLT, 4. razred 

A OŠEP (Solčava) 

-----------------------------------------
                 

ZLATO PRIZNANJE

SREBRNO PRIZNANJE:

    KLAVDIJA PLESNIK, 8. razred 

--------------------------- ---------------------- 
MATEMATIKA

:  ANA MAROLT, 8. razred 

 KRISTINA GOLOB, 8. razred 

-- ---------------------------------------
 

ZLATO PRIZNANJE: KRI

SREBRNO PRIZNANJE: KRISTINA GOLOB, 8. razred 

    

      KLAVDIJA PLESNIK, 8. razred 

----------------------------- ------------------------- 
FIZIKA

STINA GOLOB, 8. razred 

 ANJA JEZERNIK KNAUS, 8. razred 

------------------------------------
 

SREBRNO PRIZNANJE: 

               

------ ------------------------- 
NGLEŠČINA

KRISTINA GOLOB, 8. razred 

 LUKA PRELESNIK, 8. razred 

------------------------ -----------------------------------
A  
SREBRNO PRIZNANJE: EMA ŠKRUBEJ, 9. razred 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
LOVENŠČINA

-
S  
REBRNO PRIZNANJE: KRISTINA GOLOB, 8. razred S
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OSTALI DOSEŽKI 
 
PEVSKI ZBOR (otroški) 

ATO PRIZNANJE na državnem tekmovanju pevskih zborov v Zagorju 

---------------------------------------------------- 
EBELARSTVO

ZL

--------------------------------------
Č  

ZLATO PRIZNANJE: ROK KRIVEC, JOŽE PRUŠNIK 

     JURE VAVDI, ŠTEFAN KLEMENŠEK 

     TILEN MAROLT, FLORJAN PAHOVNIK 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

LIKOVNO PODROČJE 

riborili na mednarodnem natečaju 

a v šoli so na 
 6. razreda; 

- a na čaju inis z 7.a in Matevž 

šolskega leta se je 
m 

Breznik, Tamara Zamernik, Kristina 
 Jezernik Knaus in 

Slovenj Gradcu, kjer so 
b 

dnevu miru. V galeriji so bili 
ni njihovi barvni linorezi 

ih 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
Učenci so z likovnimi deli sodelovali na 7 natečajih, 3 jih 
še čakajo, izidi 5 natečajev so znani: 

- največji uspeh sta diplomi učenk Ines Germelj 
iz 3. razreda in Jasmine Prek iz 9. razreda, ki 
sta ju p
otroških portretov; 

- na natečaju Zveze prijateljev mladine  z naslovom Evrop
nacionalni izbor uvrstili sliko z baloni Anje Ošep iz
n te  M trstva za obrambo sta se Nika Čopar i
Vršnik iz 6. razreda uvrstila na republiški izbor na temo suša; 

- že na začetku 
šest osmošolcev (Gabi Robnik, Ada

Golob, Anja
Klavdija Plesnik) udeležilo otvoritve 
razstave v 
potekale različne prireditve o

razstavlje
delfinov. 

- na razstave v različnih krajih Slovenije se je uvrstilo preko 30 naš 
likovnih del. 

 
-
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ŠPORTNO PODROČJE 
 
SMUČANJE 
- Državno prvenstvo:   
2. mesto v smučanju na državnem 
prvenstvu (ekipno) 
- Področno tekmovanje: 

1. mesto Jasna Funtek 

Kosmač in D
3. mesto Krist

Viki Molični

Starejše deklice so bile medobčinske prvakinje v nogometu. 
udi področne prvaki

 Bile pa so tudi tretje v polfinalu državnega prvenstva v nogometu. 
--------- 

- S jki. 
- Mla
----- --------- 
NAMI
- P r
Bili so
1. 
3. me

 

 

- F a
a Rosc 

---------------------------------------------------- 

2. mesto Gabi Robnik,Kaja 
ominik Germelj 
ina Breznik in 
k  

----------------------------------------------------- 
OGOMET N

- 
- Starejše deklice pa so bile t nje v nogometu. 
-
--------------------------------------------
ODBOJKA 

tarejše deklice so bile medobčinske prvakinje v odbo
jše deklice so bile področne prvakinje v odbojki. 
---------------------------------------
ZNI TENIS 

od očno tekmovanje:  
 področni prvaki ekipno. 

mesto Sara Rosc in Nace Selišnik 
sto Kaja Gregorc 

 
- Četrtfinale: 

2. mesto: Sara Rosc    
3. mesto: Nace Selišnik 
Ekipno tretje mesto. 

- Polfinale: 
4. mesto: Sara Rosc, ki se je

uvrstila v finale. 
 

in le: 
6. mesto: Sar

-
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ATLETIKA 
- Medobčinsko tekmovanje: 

 SPASN  2008  -37-

o: deklice – štafet
nik Jerica (tek na 60m) 

nje krogle) 
ik Klara (tek na 600m) 
abi (skok v daljino)   

3. mesto: Zagradišnik Luka (tek na 60m) 
3 k na 600m) 

- P r
1 ek na 60m) 
2 a Polanšek (tek na 60m) 

 KROS
- Med
  

1. mesto: Luka Zagradišnik  
to: Jasna Funtek 

eža Plesnik 
 

1. mesto: Klavdija Voler (tek na 60m) 
1. mest a (4 x 100 m) 
2. mesto: Bezov
2. mesto: Gregorc Kaja (suva
2. mesto: Suhodoln
2. mesto: Robnik G

. mesto: Simon Valte (te
očno tekmovanje: od
. mesto: Klavdija Voler (t
. mesto: Julij

3. mesto: Kaja Gregorc (suvanje krogle) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------
 

--------------------- 

 
občinsko prvenstvo: 
1. mesto: Jure Funtek

 
 2. mes
 2. mesto: Klara Suhodolnik 
 2. mesto: N

 
 
Pripravili: Nina Moličnik in Sara Kladnik 
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Pevsko tekmovanje v Zagorju 

 2. aprila 2008, je v 
potekalo DRŽAVNO 

JE OTROŠKIH 
ZBOROV. Na njem je 

al tudi naš OPZ z zborovodjo 
Mitjo Venišnikom. 

Zarad  tudi to šolsko leto naš otroški 
pevski zbor uvrstil n  

ojim lasovi smo ga okrepile tudi nekatere učenke predmetne stopnje.  

jutraj smo pri  prijetno vznemirjeni, saj  
s je čakala pot v Zagorje, na katerega smo se pošteno pripravljali. 
ed potjo smo seveda malicali in se zabavali. Kmalu po prihodu smo imeli tonsko 
jo. Gospa ravnateljica ter tovarišici Alenka Kac in Bernarda Matijovc so nas  
hvalile, da smo zapeli odlično. Zadovoljen je bil tudi naš zborovodja. 
išel je tudi čas, da zapojemo pred komisijo. 

apeli smo odlično!!! 

plačalo se je, saj smo dobili tri različna priznanja: 
 
- zlato priznanje z odliko, 

roški pevski 

- g. Mitja Venišnik pa je dobil priznanje 
za najbolj prepričljivo izvedbo celotnega 
programa. 
 
 
 
 

omov smo se vračali zadovoljni, saj smo na tekmovanju dali vse od sebe. Takrat 
ezultatov še nismo poznali. Toliko bolj smo se jih razveselili naslednje jutro, ko nas 

ateljica. 

 

 
 
V sredo,
Zagorju 
TEKMOVAN
PEVSKIH 
sodelov

 
i uspešnih nastopov v preteklih letih se je

a državno tekmovanje, ki že tradicionalno poteka v Zagorju. S
sv i g
 
Z šli učenci otroškega pevskega zbora v šolo
na
M
va
po
Pr
Z
 
S

- priznanje za najboljši ot
zbor (93,3 točk), 

 
D
r
je o njih po zvočniku obvestila gospa ravn
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Zlato priznanje otroškega pevskega zbora je seveda zelo odmeven
aterega smo zelo ponosni. 

 rezultat, na 

animalo pa nas je tudi, kaj o tem uspehu meni naša ravnateljica, gospa 

č

k
Z
Valerija Robnik. 
 
Gospa Valerija Robnik: Že ko so u enci OPZ Luče stopili na oder, sem nekako 
čutila, da bodo dobro odpeli in ponovili uspeh izpred štirih let. Žal nisem slišala vseh 
zborov, a po poslušanju nekaterih sem vedela, da je bil naš zbor najboljši. Tudi po 
vrnitvi v Luče se nisem ločila od mobilnega telefona, saj sem nestrpno čakala 
rezultate. Lahko si mislite, da sem bila presrečna, ko sem izvedela novico, da je naš 
zbor dobil zlato priznanje z odliko. 
Naj vam ob tej priliki prenesem tudi čestitke gospe Blaženke Arnič, ki vsem 
pevcem otroškega pevskega zbora iskreno čestita. 
 

 
GLASILA SE NAM JE GOSPA BLAŽENKA O

ARNIČ 
 

Ker nam je gospa ravnateljica zaupala elektronski 
naslov hčerke Blaža Arniča, po katerem šola 
ponosno nosi ime, smo jo poprosili za kratek 
komentar. Ker je odgovor gospe Blaženke A

javljamo v celoti. 
rnič 

 Vsakršna  povezava z vašo šolo, ki nosi im  Arniča, me   poveže  z 
mojo mladostjo in   duhovno prisotnost
razveselijo tudi  uspehi vaše šole, ne gl
dosegli na  literarnem  in likovnem področ
rojakom,  skladateljem   Arničem, prav  uspeh ga zbora še bolj povzdigne  
njegovo ime  in   poveča  opaznost vase šo  v slovenski javnosti. Vam vsem ob tem 
priznanju  najiskreneje čestitam, ter va   želim še v naprej enako vztrajnost, 
gorečnost  in doslednost. Ne nazadnje  so prav vaša grla  dar  vašega rojstnega 
raja Luče. 

Blaženka Arnič 

 

zelo simpatičen, ga ob
 
 
Draga Nina,  
  
predvsem hvala za e-mail, ki me je zelo razveselil. 

e skladatelja  Blaža
jo  mojega očeta  Blaža. Tem bolj me 
ede na  področje. Velike uspehe ste že 
ju, ker pa je glasba skupna točka  z vašim 

vaše
le
m

k
  
Vse dobro in najlepše pozdrave  

rispevek pripravila: Nina Moličnik P
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ELJEM GLASBENE VZGOJE - MITJO 

OLE IN VI KOT NJIHOV MENTOR. 
KAJ VAM POMENI USPEH NAŠEGA 

EM TEKMOVANJU V 
ZAGORJU? 

e 
ilo tudi moje delo dobro zastavljeno. Vsi 
kupaj pa smo dokazali, da se lahko 

najboljšimi slovenskimi 

je in voljo do petja ter dodatno 

 
POGOVOR Z UČIT

VENIŠNIKOM 
 
Želja vsakega učitelja je prav gotovo, da so njegovi učenci uspešni.  Takšna 
želja se je gotovo izpolnila našemu učitelju glasbene vzgoje, Mitji Venišniku, 
saj pevci njegovih zborov pogosto dokazujejo svojo odličnost. Nazadnje so jo 
dokazali pevci otroškega pevskega zbora, saj so na državnem tekmovanju v 
Zagorju prejeli zlato priznanje z odliko.  
 
 
PONOSNI SMO NA USPEHE, KI JIH 
DOSEGATA PEVSKA ZBORA NAŠE 
Š

OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA NA 
DRŽAVN

 
Uspeh otroškega zbora na letošnjem 
državnem prvenstvu mi veliko pomeni. Je 
dokaz, da je kvaliteta pevcev v vseh 
prejšnjih letih naraščala, se pravi, da j
b
s
kosamo z 
otroškimi zbori, na kar smo nemalo 
ponosni. Ti rezultati dajejo meni in pevcem vesel
spodbudo za takšno delo tudi vnaprej. 
 
 
KAJ VAS JE PRINESLO NA NAŠO ŠOLO? SAJ VSI VEMO, DA NISTE 
DOMAČIN. 
 
Res je. Doma sem v Gornjem Gradu. Kljub temu pa se počutim kot domačin, saj že 
več kot 20 let poučujem na lučki šoli glasbeno vzgojo. V tem času pa so mi Luče, 
ljudje in predvsem vi, učenci, zlezli pod kožo. V Luče pa sem prišel po naključju, ko 

kazala priložnost za službo in ni mi žal, da sem jo se mi je po končanem študiju po
izkoristil. 
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S ČIM A ŠE 
UKVARJATE? 

 SE POLEG POUČEVANJA GLASBE IN VODENJA PEVSKEGA ZBOR

 
Poleg službenih dolžnosti se zaposlim tudi z vodenjem odraslih pevskih skupin, igram 
v ansamblu, v prostem času pa se rad ukvarjam z rekreacijo, pozimi predvsem 
smučam, poleti pa kolesarim in hodim v hribe. 
 
 
AJ VAM POMENI GLASBA? K

 
To pa je najtežje vprašanje. Predvsem mi p
s tistimi, ki jo ravno tako nosijo v srcu in si t
bilo moje življenje najbrž zelo pusto in prazn
 
Ema Moličnik 
 
 
 

omeni eno veliko LJUBEZEN, ki jo delim 
ako obogatijo življenje. Brez glasbe bi 
o. 
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Osmošolci na Klemenči jami 

 

 
 

 
 
 
 
Planinski športni dan 

 
              Tetka Jesen 

 
 
 
 
 

                                                       
 
 
 
 
Rogla 2007 
 
 
 
 
 
 

 

 

     
 

 
 
 

 
 

 

Šestošolci so pozirali za nas! 

Tetka Jesen pa vsako leto bolje izgleda. 

 SPASN  2008  -42- 



Poročamo, komentiramo 
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Uganite, kdo sta. 
Pustne maske so vsako leto boljše! 
 

 

 

 
                         Pust 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vsi osnovnošolci smo plesali,  na plesišču pa so 
se pridružile tudi učiteljice! 

 
  Novoletno praznovanje 
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 vtise. 

 bil zelo všeč. Najboljše je bilo v Celovcu, ker smo 
e morali znajti po svoje, se pogovarjati z ljudmi v nemščini in ker smo hodili po 
rgovinah. 

Tudi Minimundus mi je bil zelooooo  natančno 
zgrajene. Verjetno je bilo treba za vse to veliko dela.  
       
Ekskurzija je bila                 !!! 
 
Na avtobusu  smo se imeli FUL FAJN.  
Zelo mi je bilo všeč, ko smo hodili po Celovcu in reševali naloge. 
Tudi v Minimundusu se nismo dolgočasili, saj smo občudovali veliko zanimivih stavb. 
Boljše pa bi bilo, da ne bi bilo tako vroče, ampak vremena se ne da spreminjati. 
 
Bilo je fajn, a zelo hitro je vse minilo. Organizirajte, prosim  še kakšno takšno dobro 
ekskurzijo.                                                                  
                                                                          Nina Moličnik in Sara Kladnik 
 
 
 

Avstrijska Koroška 

 

 
Sedmošolci pa so nam zaupali tudi svoje
 
Izlet na Avstrijsko Koroško mi je
s
t

 všeč. Vse stavbe so bile lepe in

Sedmošolci - vladarji svetaaaa! 

,
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POLFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V NOGOMETU ZA 

STAREJŠE DEKLICE 

 Tekmovanje je potekalo 26. 
ola.  

 
 

Naša dekleta so se v nogometu uvrstila v polfinale.
3. 2008.v novi športni dvorani v Mozirju, organizirala pa ga je naša š
 
-OTVORITEV 
             -Prihod ekip: 
                        -OŠ TRŽIŠČE 
                        -OŠ LITIJA 
                        -OŠ SLIVNICA PRI SELJU 
                        -OŠ BLAŽA ARNIČA  
 
            -Prireditev:     
 
 
 

Pozdrav gospe 
ravnateljice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
     
 
 
 
 

Nastop folklorne skupine 
»NAVIHANCI« 

Himna pevskega zbora naše šole 
 

Govor gospoda župana - 
Cirila Rosca 
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-TEKME:                

-OŠ SLIVNICA PRI CELJU/OŠ LUČE 
as: 0:2 

KUPNO: 0:3 
Prvi polčas gi polč: 0:1      Dru

S
                                     STRELKI GOLOV: Jasna Funtek /2/ Gabi Robnik /1/ 

-OŠ TRŽIŠČE/OŠ LITIJA 
Prvi polčas: 1:0     Drugi polčas: 0:1 
SKUPNO: 1:1 

istina Ermenc /1/ Strelka avtogola /1/      

 TRŽIŠČE/OŠ SLIVNICA

STRELKA GOLA: Kr   
 

-OŠ  
polčas: 2:0    Drugi polčas: 2:0 

 4:0 
 Ermenc /3/ Barbara Repovš /1/ 

 
OŠ LITIJA/OŠ SLIVNICA

  Prvi 
SKUPNO:

ristina                  STRELKI GOLOV: K

-  
1:1 

KU
A

Prvi polčas: 1:0    Drugi polčas: 
S PNO: 2:1                                

-OŠ LUČE/OŠ LITIJ  
čas: 0:0 

OŠ LUČE/OŠ TRŽIŠČE

                          Prvi polčas: 0:1   Drugi pol
   SKUPNO: 0:1 

                        STRELKA GOLA: Sara Dakič /1/ 
-  
rvi polčas: 1:1  Drugi polčas: 0:1 
KUPNO: 1:2 
TRELKI GOLOV: Kristina Ermenc/2/ Kaja Gregorc/1/ 

O

P
S
S
 
 
 
-K MENTARJI 
 
        - PRED TEKMO:         Na vprašanje, kakšni so
ovedale: 

MAČE TEKMOVALKE:

 občutki pred tekmo, so 
p
  
DO#  
         - JASNA FUNTEK (KAPETANKA) 
Upam, da bomo čim bolje igrale, mislim, da smo dobro pripravljene in upam, da nam 

udi sreča naklonjena.« 

o dobro pripravljene in boljše.« 
 VOLER (IGRALKA) 

Občutki so mešani, mislim pa, da smo dobro pripravljene.« 

  
»
bo t
         - GABI ROBNIK (IGRALKA) 
Mislim oziroma vem, da sm
       - KLAVDIJA

»  upam na naj
  
»
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#TEKMOVALKE DRUGIH EKIP: 
 
            - SARA DAKIČ (IGRALK
»Upam na zmago in mislim, da smo kar dobro pripravljene.« 
          

avljene in upam na čim boljši rezultat« 

- PO PRVI TEKMI:    utki po prvi tekmi, so 
povedali: 
 
#DOMAČ

A  OŠ LITIJE) 

  - ANDREJA SIMEONOV (IGRALKA OŠ TRŽIŠČE) 
»Mislim da smo dobro pripr
 
 
 

      Na vprašanje, kakšni so obč     

E TEKMOVALKE: 
 

K (IGRALKA) 
a, še sreča, da so med njimi odmori.« 

»Mislim, da še imam  tekmi obrnili v 
naš prid.« 
             - RAJKO RU

 smo, ampak punce še imajo rezervo in upam, da jo bodo 

NAVIJAČI:

               - TJAŠA PEČOVNI
»Mislim, da bo vsaka tekma težj
             - JERICA BEZOVNIK (VRATARKA) 

o veliko rezerve in upam, da se bosta obe drugi

DNIK (TRENER NAŠE EKIPE) 
»Občutki so lepi, zmagali
znale izkoristiti.« 
 
 
#  

    -g. VIKI KOŠEC (ŽUPNIK) 
dosegle čim boljši rezultat, me je pripeljala sem, da jih 

podbudim. Všeč mi je, da je veliko navijačev.« 

L  ROSC (ŽUPAN IZ LUČ) 
eseli bomo, če bodo prišle v finale, in se bomo potrudili, da bomo tudi v prihodnje 

pogum. Ker pa sreča spremlja pogumne, sem prepričan, 

 
  
»Želja, da bi punce 
s
       
   - g. CIRI
»V
mi organizatorji. Pokazale so 
da uspeh ne bo izostal.« 
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DRUGOUVRŠČENE – OŠ LITIJA

 -GREGOR PRODNIK(NAVIJAČ) 
stijo nasprotnic do gola in vztrajno  napadajo. 

o dokazuje, da si res želijo zmage.« 

 
                                               

ONCU TEKMOVANJA:        Na vprašanje, kakšni so občutki po 

 PRVOUVRŠČENE - OŠ TRŽIŠČE 
Zelo smo vesele in upamo na najboljše  

slim, da smo si finale  
di zaslužile, s trdim delom in  

 
 

 
# DRUGOUVRŠČENE - OŠ LITIJA 
»Mislim, da bi si lahko s kančkom 
 sreče prišle v finale, a tudi drugo 
 mesto ni slabo.« 
 

 

»Naše imajo dobro obrambo, ne spu
T
 
 
 
                                                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzpodbuda navijačev je bila res nujna  
 
      -PO K
tekmovanju, so povedale: 
 
 
#
»
tudi v finalu. Mi
tu
trudom na treningih.« 
 
 

 
 

ZMAGOVALKE 
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NAŠE - TRETJEUVRŠČENE

# TRETJEUVRŠČENE -  OŠ 
LUČE  
»

ČETRTO UVRŠČENE –
OŠ SLIVNICA

Verjetno nismo pokazale čisto  
se in žal ne bomo mogle braniti 
aslova 

 
 

 
 
# ČETRTOUVRŠČENE - OŠ SLIVNICA 
»Čeprav ni videti na uvrstitvi, smo se trudile, 
žal pa nismo pokazale vse, kar znamo, škoda.« 
 

 

 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

Ema Moličnik 

v
n državnih prvakinj.« 
 
 
 

 

 
 

RES LEPI POKALI, VREDNI  
TEKMOVANJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        

ZA DOBRO VZDUŠJE JE 
POSKRBEL FRANCI PODBREŽNIK.

STROGI POGLED SODNIKOV, KI 
 STA OPAZILA VSAKO NAPAKO.



Bivši učenci 
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 RAHELA PAHOVNIK 

juh. 

 učenci po končani devetletki zabrišejo. Zato smo v 
asopis vnesli novo rubriko, v kateri se bomo pomenkovali z bivšimi učenci naše 
ole. Tokrat smo obiskali Rahelo Pahovnik, ki se je radi spominjamo kot vestne 
 prijazne učenke, ki je s svojim lepim glasom povezovala marsikatero 

prireditev. 
 
 
Rahela med prireditev 
 

A 

GIMNAZIJO 
(UČENJE, DELO ZA ŠOLO, 
IZLETI …)? 

Največjo razliko prinese prevoz v 
Celje in nazaj. Drugače pa razlik v 
čenju in delu za šolo sploh ne 

opazim. Srednja šola ima pač 
drugačen sistem in način dela kot 

eveda učenje 
rugače pa so profesorji 

#  
(2. letnik  I. GIMNAZIJE CELJE) 
Dijaki šolo ljubkovalno kličejo Ka
 
Pogosto se sledi za našimi
č
š
in

 iziz osnovnošolskih let na eni

 
*KAKŠNA SE TI ZDI RAZLIK
MED OSNOVNO ŠOLO IN 

 

u

OŠ. Najbolje je s
sproti, d
razumevajoči in se zamujeno da 
nadoknaditi tudi kasneje. (Če ne 
prej, pa na popravnih izpitih).       
Izletov nimamo, imamo pa 
strokovne ekskurzije in pa 3 
športne dneve (zimski, poletni, še 
kakšen vmes). Nudijo nam možnost 
izletov v okviru obveznih izbirnih 
vsebin (London, Švica, Barcelona....). 
 
 

 
 
 



Bivši učenci 
 
 
*KAKO POTEKA POUK NA VAŠI ŠOLI? 
 
Mislim, da pouk na naši šoli poteka podobno kot na vseh ostalih slovenskih šolah. 

ačne se ob 8.00, včasih ob 7.10 zaradi ničte ure. Ko profesor (po nekaj minutah 

, ko imamo čas za malico, pa traja 20 minut – kar malo kratek je! 

)? 

itelji v OŠ.  
dela in sploh odnos do dijakov. Meni je ljubo to,  
vseh zahtevajo enako. Tudi poznanstva se v gim dnos 
med profesorji in dijaki je odvisen od vsakega posameznika, predvsem pa od 
njegovega obnašanja in spoštovanja ostalih. Seve časih 
»primažejo kak šus«, česar v OŠ nismo bili nava
 
 
*KAKŠNI SO TVOJI SPOMINI NA OSNOVN
 
To je bilo obdobje mojega življenja, na katereg
lepi spomini.  Če bi mi kdo prve dni gimnazije p
verjetno takoj sprejela, saj pravijo, da je 
spoznala nove prijatelje, katerih sem zelo vese
vse življenje.  
 
Ema Moličnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z
minutah        običajnega zamujanja) pride v razred, napiše v dnevnik manjkajoče 
dijake. In takrat vsi vemo, kaj nas čaka … spraševanje!!!! (2-3 dijaki na uro). Po 
spraševanju ponavljamo ali pa jemljemo novo snov. Seveda pa so ure s pisnimi 
preverjanji znanja malo drugačne. Šolska ura traja 45 minut, odmor pa 5 minut. 
Glavni odmor
 
 
*KAKŠNI SO UČITELJI  (STROŽJI KOT V OŠ
 

 Vendar  imajo drugačen način
 da med dijaki ne delajo razlik in od
naziji ne upoštevajo več.     O

Profesorji ne bi rekla, da so strožji kot uč

da pa profesorji  veliko raje v
jeni. 

O ŠOLO? 

a me bodo vedno vezali lepi in manj 
onudil možnost vrnitve v OŠ, bi to 

vsak začetek težak. Kasneje sem 
la, in upam, da me bodo spremljali 
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Letošnje poletje so v modi zelo žive barve: rumena, oranžna, 
rdeča, modra, zelena, roza, zlata in srebrna. 
Čeprav so modne žive barve, sta še vedno na lestvici najbolj 
riljubljenih črna in bela (zlasti pri večernih oblekah).   

ODA ZA PUNCE:  

os še posebej popularne; 
- tunike zelo živih barv; 
- obutev: lahki sandalčki ali pa čeveljci z nizko petko, sandali s 

a so zaželjene tudi 

 črna s kakim odštekanim besedilom, 
o kolen, ki tudi po možnosti niso črne, dodajte kak zanimiv 

pas (pa ne emo style ali pa kaj podobnega...)  
- nepogrešljiva so sončna očala, ki imajo barvna stekelca in tak 

odsev, da se lahko v njem vidiš (delujejo kot ogledala),  
- obutev: športni copati ali moške japonke.  

ara Kladnik 

p
 
 
M

- lahka kratka oblekica z naramnicami, najbolje z dvema mešanima 
barvama, lepo je, da je bela vmes, spodaj pa tanke pajkice, ki 
pridejo malo čez kolena ter se barvno skladajo z oblekico;  

- če pa niste ravno ljubiteljice oblekic, lahko oblečete kavbojske 
kratke hlače ali bermuda hlače, ki so let

polno peto ali balerinke, za bolj vroče dni p
japonke s petko ali brez.  

 
 

 
MODA ZA FANTE: 

- majica, ki po možnosti ni 
- hlače d

 
S
 
 
 
 



Moda 

 

     
 
 
NASVETI DIJAKINJE FRIZERSKE ŠOLE - MAJE KLADNIK 

ričeska, ki je moderna letos, je še vedno oblika paža.  

ne pričeske za fante? 
Pri n
 
Zakaj
De t
se unič
 
Kak e jati proti uničenim konicam las? 
Up
Kupijo
se je t
 
Ali likalniki za lase uničujejo lase? 
ikalnik se uporablja samo za kakšne spremembe pričeske za posebne priložnosti. 

orabo, ker lase in konice zelo uničuje! 

Kak s
Že i
sami. Z sti, z glavnikom in z malo 
utr v
 
Ali

a, a  peroksid in jih 
Dobijo pa se že tudi barve, ki so bolj naravne. 

ateri pripomočki za lase ne škodijo lasem? 
a nego las uporabljajte kvalitetne šampone, balzame, maske za lase… 
a oblikovanje pričeske pa se uporabljajo tudi: pene, laki za lase, želeji, voski… 

 
Maja Kladnik je dijakinja 3. letnika frizerske šole v Celju. Nasveti, ki smo jih 
dobili v pogovoru z njo, so še kako dobrodošli.  
 
Katere pričeske so pri dekletih letos najbolj moderne? 
P
 
Katere so najbolj moder

 fa tih pa se še vedno nosi pričeska s kratkimi lasmi in rahlo vidna irokeza. 

 ima veliko mladih deklet in fantov uničene konice las? 
kle a imajo uničene konice predvsem zaradi vsakodnevnega likanja las. Lasje pa 

ijo tudi, če si ne strižete  konic, saj se le-te razcepijo. 

šn  izdelke je treba uporabl
orabljajo se posebni šamponi in balzami za utrjevanje lasnih konic. 

 se tudi posebne maske za utrjevanje konic. Če pa so lasje zelo razcepljeni, pa 
reba postriči! 

L
Ne pa za vsako dnevno up
 

o i lahko sam najlažje oblikuješ pričesko? 
pr  striženju se moramo odločiti za takšno pričesko, ki si jo z lahkoto oblikujemo 

a čim bolj naraven videz si lahko pomagamo kar s pr

 

je alca. 

 barvanje las škodi lasem in zakaj? 
 b rvanje las lahko škodi lasem!  Posebej barve, ki vsebujejoJ

pogosto belimo. 
 
K
Z
Z
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o časa si je treba skrajšati lase? 
se oziroma konice je priporočljivo krajšati 1× na mesec ali pa vsaj 1× na  dva 
eseca. 

kšne frizure so najbolj moderne za valeto?   

ara Kladnik

 
a kolikN

La
m
 
Ka
Za valeto so moderne čimbolj preproste in sproščene pričeske. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S
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Razvedrilo 
 
 

 
RBD je mehiška glasbena pop skupina. Nastala je leta 2003. V njej pojejo 3 
dekleta: Anahí, Dulce María in Maite in 3 fantje: Christian, Christopher  in 

0. novembra 2007 pa so izdali četrti album v španskem jeziku: Empezar 
o. Do zdaj je bilo prodanih 25 milijonov izvodov. Na zgoščenki so 

esmi, ki so malce drugačne od prejšnjih, malce bolj zrele. To so:  
 

 ×Inalcanzable
 ×No digas nada

 ×Hoy que

 ×Fui la ni
 ×A la orilla
 ×Amor Fugaz
 ×Sueles v
 ×Si no es

 
ISKOGRAFIJA: 

 
     Španski Studio Albumi: 
Rebelde (2004) 
Nuestro Amor (2005) 
Celestial (2006) 
Empezar desde cero (2007) 
 
 
Angleški Studio Albumi: 
Rebels (2006) 
                                                             
Portugalski Studio Albumi: 
Rebelde (brazilska verzija) (2005) 

osso Amor (brazilska verzija (2006) 
elestial (brazilska verzija) (2006) 

Alfonso. 
 
2
desde cer
p

 ×Empezar desde cero 
 ×Y no puedo olvidarte 

 
 

 ×El mundo detras 
 te vas 

 ×Llueve en mi corazon 
ña 

 
 

olver 
tas aqui 

 ×Extraña sensacion 

D

N
C
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Razvedrilo 
 
NASTOPI V LETU 2008: 
 
 V okviru turneje Empezar desde cero bodo leta 2008 nastopili v ZDA, Mehiki, 
Čilah, Hondurasu, El Salvadorju, Argentini, Paragvaju, Braziliji, Španiji, 
SLOVENIJI, Slovaški, Srbiji, Romuniji in še nekaterih drugi državah Južne 
Amerike, Azije in Evrope. Pri nas bo skupina imela kar tri koncerte. Za prvi 
koncert so bile karte razprodane v 46. urah, za drugi koncert pa v rekordnih 
46. minutah, zato so se odlocili, da bodo pri nas imeli še en koncert.  

Anahí, Poncho, Cristian in Dulce Maria

 
 
TELENOVELA REBELDE: 
 

 so že prej igrali v mnogih telenovelah, 
prv li v telenoveli Clase 406ič pa so skupaj zaigra . Največjo slavo pa jim je 
prinesla mladinska telenovela Rebelde, kjer so igrali najstnike, ki jih druži 
ljub in ista šola. V tej telenoveli so tudi predstavili svoje pesmi. 
Telenovela je postala zelo popularna predvsem zaradi glasbe ter dejstva, da se 
razlikuje od podobnih serij znotraj istega žanra

ezen do glasbe 

; ne pripoveduje o nemogoči 
ljubezni med moškim in žensko, ki jima srečo onemogočajo zlobneži in rasne ali 
sta  čisto navadnih najstnikih. Producenti so se odločili, 
da posnamejo tri sezone, saj je bila serija zelo uspešna in požela veliko 
uspehov v južni in severni Ameriki, Evropi, Avstraliji in Aziji. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

upin 
 

novske razlike, ampak o

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                   Izabela S
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Razvedrilo 
 
 
 
 
 

 
 
Igro rešiš tako, da izpolniš tabelo, kjer: 
vsaka vodoravna vrstica, 
vsak stolpec in 

ak 3 x 3 kvadrant 
. 

ara Kladnik 

vs
vsebuje številke od 1 do 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S
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Zadnja stran 
 
 
 
 

Pri šolskem časopisu smo sodelovale: 
 

Tamara Zamernik 
ičnik 

Izabela Supin 
Adrijana Supin 
Sara Kladnik 
Nina Moličnik 

Klavdija Plesnik 
 

Mentorica: Simona Funtek 
 

Uredila: Tamara Zamernik 
Mentorica: Alenka Kos 

 

Ema Mol
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