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Holla! 

Prvič v tem koledarskem letu - lep pozdrav.  Minilo je 
nekaj tednov in tu je nova številka našega in vašega 
časopisa. Vaš odziv na prejšnjo številko nas je 
pozitivno presenetil, zato upamo, da vam bo tudi ta 
izdaja všeč. Potrudili smo se po najboljših močeh in 
vam pripravili obilo zanimivih prispevkov. Prijetno 
branje želim! 

 Timotej Rosc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGRADNO VPRAŠANJE 

Tudi v tokratni številki vam postavljamo nagradno vprašanje. Najdete ga nekje v časopisu. 

Pravilne odgovore oddajte v knjižnici do 10. marca. 

Novinarji v nekoliko okrnjeni sestavi 
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NAŠ ROJAK - BLAŽ ARNIČ 
Ob koncu meseca januarja praznujemo dan šole. Vsako leto obeležimo spomin na rojaka Blaža 

Arniča, po katerem se naša šola imenuje. Prav je, da mu pozornost namenimo tudi v našem 

časopisu.  

 Blaž Arnič, skladatelj, * 31. januar 1901, Luče v Savinjski 

dolini, † 1. februar 1970, Ljubljana. 

Arnič se je rodil v Lučah v Savinjski dolini, na samotni 

kmetiji pod Raduho, in se ob prvih glasbeni vzgibih, ki jih je 

dobil v domačem okolju, odločil za glasbo. Študiral je na 

Akademiji za glasbo v Ljubljani, kasneje še na Novem 

dunajskem konzervatoriju (1930-1932), v Varšavi (1938) in 

v Parizu (1939). Deloval je kot učitelj v Bolu na Braču (1934-

1935), na srednji šoli Glasbene akademije v Ljubljani (1940-

1943). Leta 1947 je prejel Prešernovo nagrado za 

skladateljsko delo Gozdovi pojejo. Umrl je v prometni 

nesreči leta 1970. 

 

Napisal je vrsto samospevov, klavirskih in komornih del, 

vendar je bilo njegovo glavno delo posvečeno simfonijam. 

Njegov glasbeni izraz  izvira iz ljudskih pripovedk, podob 

slovenske gorske narave in okolja, v katerem je živel. O tem 

pričajo naslovi nekaj znanih skladb: Ples čarovnic, Pesem 

planin, Povodni mož,  Divja jaga ... 

 

BLAŽ ARNIČ KOT OTROK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bil je zelo razigran otrok, ki je mnogo časa preživel kot pastir na paši. Tu je ob pastirski žvegli – 
piščali že kar kmalu odkril svojo ljubezen do glasbe. Kasneje je pomagal očetu na kmetiji in v 
gozdu, piščal pa je nadomestil z orglicami in frajtonarico. Ustanovil je celo lučko godbo. Glasba ga 
je povsem prevzela.  

Spoznal je, da ga delo na kmetiji ne veseli dovolj, zato je odvrgel cepin in jo peš mahnil v 

Ljubljano. Ravno ob polnoči je prispel na kranjski Rak, od koder je poln upanja zrl proti glavnemu 

mestu.  
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IN KAKO JE BILO V LJUBLJANI? 

 

 

 

 

 

 

Tu in tam je Blaž Arnič obiskal tudi svoj dom pod 

Raduho, na katerem je gospodaril njegov brat. Tisti, 

ki se ga še spominjajo, z iskrico v očeh opisujejo 

srečanja z njim. Pravijo, da je bil zelo nesebičen. In da 

je okoliškim otrokom iz Ljubljane prinesel slaščice in 

razne prigrizke, podaril pa jim  tudi kakšen cekin. 

Lučki citrar Tonček Mlačnik ima na skladatelja prav 

posebno živ spomin.  Tončkova mama je bila Blaževa 

sestrična. Vse življenje sta bila dobra prijatelja. Ker je imel tudi Tonček odličen posluh in veselje do 

glasbe, ki mu še danes izpopolnjuje življenje, mu je Blaž Arnič obljubil pomoč. Pomagal mu je pri vpisu 

na glasbeno šolo in mu uredil stanovanje v dijaškem domu. Kot kmečki fant je Tonček kljub Blaževi 

spodbudi v Ljubljani obupal in se kar kmalu vrnil domov. Blaževa dobrota pa se mu je zavedno vtisnila 

v spomin.  

Blaž Arnič je nekoč dejal: »Ponosen sem na 

vztrajnost, vzdržljivost, ponosen sem, da vem in 

znam ceniti, kaj pomeni hlebček kruha cel dan in 

kaj pomeni samota nekje daleč v planini …« 

 

 

 

Ponosni pa bodimo tudi mi, saj se naša šola imenuje 

po velikem človeku, ki je nam vsem dokazal, da je z 

voljo in s trudom mogoče doseči svoje sanje.  

Miha Plesnik 

Ko je prispel v Ljubljano, ni imel stanovanja, ne obleke – le culo in obrnenek, ki mu ga je za na pot 

pripravila mati. Preživljal je težko obdobje, a je vztrajal. Na začetku so ga gledali malo postrani, 

saj ni ničesar znal – bil je samouk. A je kmalu pokazal svojo nadarjenost. 

Spoznal je dekle Mimo, ki je bila iz bogate družine. Zaljubila sta se. Mima ga je tudi finančno 

podpirala pri šolanju. In tako je lahko začel živeti svoje sanje. Kasneje so se jima rodili trije otroci: 

Lovrenc, Jernej in Blaženka – vsi trije so postali priznani glasbeniki. 

 

SPOMINI NA BLAŽA ARNIČA 
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5% 

95% 

Koliko let je minilo, 
odkar je umrl? 

43 let

 Ne vem oz.
narobe

61% 

9% 

14% 

16% 0% 

Imenuj vsaj enega 
njegovega otroka: 

Blaženka

Lovrenc

Blaženka in
Lovrenc

9% 

43% 

7% 

19% 

22% 

Kje se je rodil? Ne vem

Domačija Zales
pod Raduho
Strmec

Pod Raduho

Luče

Anketa: KAJ VEMO O SKLADATELJU BLAŽU ARNIČU? 

Zanimalo nas je, ali imamo učenci OŠ Blaža Arniča Luče dovolj znanja o življenju in delu skladatelja 

Blaža Arniča. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napiši vsaj dve mesti, kjer se je 

šolal: 

- Ljubljana 

- Varšava 

- Pariz 

- Dunaj 

- Luče 

 

Imenuj dve njegovi skladbi: 

- Divja jaga 

- Ples čarovnic 

- Prvi april 

- Pesem planin 

 

In nazadnje še nekaj misli 

učencev ob vprašanju, zakaj se 

naša šola imenuje po njem. 

˝Ker je bil zelo vzoren in nadarjen 

skladatelj in se je rodil v Lučah.˝ 

˝Ker je bil zelo znan slovenski 

skladatelj in smo lahko ponosni, da 

se je rodil v Lučah˝. 

˝Bil je zelo pomemben človek. Bil je 

zelo dober skladatelj, ki je prihajal iz 

naših krajev. Zato se naša šola 

imenuje po njem.˝ 
Janja Moličnik in Veronika Marolt 
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                                  PUST      

Pust je čas, ko se napravimo v pustno šemo, maškaro. Beseda pust je verjetno 

nastala iz besede mesopust, kar pomeni mesa se postiti (dobesedni prevod iz 

italijanske besede carneleva, kar pomeni opustiti meso).  

Pust je praznik veselja, ki je pri nas že dolgo 

zakoreninjen. Odganjal naj bi zimo, v deželo pa 

privabljal pomlad. 

 

Za pustni čas so značilni krofi in druge mastne jedi.  

PUSTNE JEDI 

Karnevalska hrana mora biti mastna, ocvrta in posuta s sladkorjem.  

 

In kaj naj bi ob pustu najbolj 

teknilo? 

- špehovka                                       

-flancati, krofi                                         

- ocvirkovica 

- ocvirkovi štruklji 

- kislo zelje in repa 
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PUSTNE MASKE 

Najbolj poznane slovenske maske so zagotovo 

ptujski kurenti, saj se pojavljajo na mnogih pustnih 

povorkah, prireditvah, vidimo jih celo na športnih 

tekmovanjih, kjer podpirajo naše športnike.   

 

Poznane maškare pa so tudi 

škoromati iz Brkinov, 

belokranjski zeleni Jurij, 

coprnica Uršula iz 

Cerknice, lavfarji s 

Cerknega  in še mnoge 

druge. 
ZNANI PUSTNI KARNEVALI 

- Rio de Janeiro 

- Benetke     

- Ptuj 

- Köln 

- Reka 
 

BENEŠKI KARNEVAL              

Beneški karneval slovi po značilnih elegantnih 

maskah, pri katerih se že na prvi pogled opazi, da 

so izjemno drage. Njihov prestiž in dragocenost  

sta se ohranila že krepkih osem stoletij. 

Najstarejši ohranjen dokument, ki govori o 

beneških maskah, sega v leto 1268. 

Beneške maske imajo zanimivo zgodovino, saj jih Benečani v preteklosti niso nosili 

le za pusta. V vsakdanjem življenju so jim omogočale anonimnost in početje 

mnogih nečednosti.  

 

lavfarji 

škoromati 

   kurenti 

lavfarji 

http://www.google.si/imgres?q=laufarji&um=1&hl=sl&sa=N&tbo=d&biw=1024&bih=561&tbm=isch&tbnid=21ih4C-1u5TvmM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/mateja-purgar/3306845975/&docid=LU880NlLWRSQwM&imgurl=http://farm4.staticflickr.com/3613/3306845975_a55a56468a_z.jpg?zz=1&w=640&h=464&ei=LtQWUcSQGMvWsgaxyYDQDw&zoom=1&iact=hc&vpx=713&vpy=6&dur=4047&hovh=191&hovw=264&tx=159&ty=112&sig=108746363026782528767&page=1&tbnh=133&tbnw=182&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:14,s:0,i:134
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KARNEVAL V RIU DE JANEIRU 

 

Med največjim karnevalom na svetu je ob plesu sambe in divjih ritmih dovoljeno 

vse in še več. Znan je po brezmejnem uživanju, tako rekoč golih dekletih (in 

fantih) ter zabavi brez meja. Karnevala naj bi se vsako leto udeležilo okoli 

700.000 obiskovalcev z vsega sveta.  

Najjbolj znani del karnevala je tekmovanje plesnih šol sambe, na katerem se 

plesne šole potegujejo za prestižni naslov najboljše šole tega najbolj 

priljubljenega brazilskega plesa.  

 

 

 

 

 

 

 

PTUJSKI KARNEVAL  

Najstarejše slovensko mesto Ptuj slovi po  

kurentovanju, največji organizirani pustno-

karnevalski prireditvi v Sloveniji in osrednji 

Evropi.  Najštevilčnejša maska je navadno 

Korant (leta 2010 jih je bilo po podatkih 

organizatorjev prijavljenih kar 660). Na povorki 

vsako leto nastopi prek 70 pustnih skupin.   
 

NAGRADNO VPRAŠANJE: Kaj pomeni spodnji pregovor? 

Če ima o pustu sonce moč, mrzla bo velika noč. 

Vir: http://www.razglej.se/pustni-karnevali/ 

Ana Mari Glojek in Polona Planinšek 
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                            VALENTINOVO 

 

Trenutkov, ko lahko nekomu pokažemo, da ga imamo radi, ni nikoli preveč. V 

vsakdanjem življenju smo vse manj pozorni in iznajdljivi. 14. februarja, na 

valentinovo, pa je čas, da se prebudimo. Valentinovo je predvsem praznik 

zaljubljencev, prijateljev in vseh, ki se imajo radi.  

To je čas, ko nas na vsakem koraku spremljajo srčki, rdeča barva in zaljubljeni 

pogledi ter nasmehi.                                                                                  

Kako pa se je vse skupaj začelo? 

Za eno izmed legend, ki opisuje valentinovo kot praznik zaljubljenih, naj bi veljalo, da je na 

večer, preden je bil sveti Valentin zaradi svoje krščanske vere mučen, ječarjevi hčeri predal 

ljubezensko pismo, na katerem je pisalo »Od tvojega Valentina«. 

Spet druga trdi, da naj bi se valentinovo rodilo, ko je cesar Klavdij II. prepovedal poročanje 

rimskih vojakov, sveti Valentin pa naj bi jim skrivoma pomagal pri njihovi izvedbi.                                                                                                           

Znamenita, a pogosto spregledana, je tudi omemba valentinovega v Shakespearovi tragediji 

Hamlet, ko Ofelija med svojim norim govorom v četrtem dejanju pravi: »Jutri je 

valentinovo.« 

 

Valentinovo lahko preživite v družbi svojih najdražjih, ali pa v udobnem zavetju 

vašega doma, z čokoladnimi bomboni in ob romantičnem filmu.                              

Nekaj predlogov za ogled romantičnih filmov:   

- Valentinovo                                                    

- Casablanca  

- Titanik 

- Duh 

- To je vojna  

- Čedno dekle 

- Pravzaprav ljubezen  

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=valentinovo&source=images&cd=&cad=rja&docid=YIldIWaR7tC06M&tbnid=LXO7Aqm_G1QlmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.roler.si/valentinovo/&ei=3MMYUbS6MITHtAac3IHACg&bvm=bv.42080656,d.Yms&psig=AFQjCNGUP1WmzkmTY-XGfVhDnXwoPjbT-g&ust=1360663882093377
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Danes je valentinovo eden najpriljubljenejših praznikov, saj je takrat odlična 

priložnost, da najdražjim pokažemo svojo ljubezen z majhno pozornostjo ali pa 

le s prijaznim nasmehom. Svojim prijateljem, sorodnikom ali pa svoji simpatiji 

poklonite čokoladne bombone  ali pa rdečo vrtnico. Tudi prisrčen SMS oziroma 

voščilnica bo razveselil vaše najdražje. 

Če pa se želite bolj potruditi, vam ponujam nekaj nasvetov za izvirnejša darila. 

 Album s skupnimi fotografijami  

 Izberite vajine najljubše fotografije in jih razporedite v koledar ali knjigo, 

ponekod lahko dodate celo komentarje ali lepe misli. 

 Vrečke, napolnjene z bomboni   

 Naredite prisrčne vrečke v obliki srca in jih napolnite 

z bomboni.                                                                             

 CD z njenimi oziroma njegovimi 

najljubšimi skladbami  

 

 Skodelica s skupno fotografijo 

 

 Zapestnica prijateljstva  

Eno zapestnico podarite prijatelju ali prijateljici, 

drugo pa obdržite zase. Tako bosta imela vedno 

stvar, ki vaju povezuje.  

 

 

 Valentinova skodelica 

Skodelico kave oblecite v pisan papir, nanj pa prilepite 

še srčke ali pa skupne fotografije. V skodelico vlijte še 

vročo čokolado ali najljubši napitek ljubljene osebe in jo 

presenetite. 
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RECEPTI ZA PRIPRAVO VALENTINOVIH DOBROT 

Čokoladni srčki 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

Koktejl 

 

 

 

 

  

 

Patricija Resnik 

Sestavine: 

Čokoladno testo: 

-pol žličke naribane pomarančne lupinice    -1 jajce 

-100 g mletih neolupljenih mandljev             -100 g čokolade v prahu 

-150 g masla ali margarine                              -100 g rjavega sladkorja 

-1 vanilin sladkor                                               -pol žličke cimeta 

-150 g moke 

 

 

 

Čokoladni obliv: 

-200 g čokolade 

-malo kokosove maščobe 

Priprava: 

Sestavine za testo na hitro zgnetemo v krhko testo. Testo zavijemo v folijo in ga damo za 2-3 ure v 

hladilnik. Na tanko razvaljamo in izrezujemo srčke. Pečemo 8 min na 180°C oz. dokler se keksi ne 

obarvajo svetlo rjavo. Zelo pazimo, da se keksi ne prepečejo, ker bodo sicer grenki. Ohladimo. 

Z malo kreativnosti lahko pričarate čarobne Valentinove piškotke. Le od vas je odvisno, ali jih boste 

bogato okrasili ali pa le prelili s sladko čokolado. 

 

Sestavine: 

led 

2 dela pomarančnega soka 

2 dela borovničevega soka 

1 del ananasovega soka 

1 del  radenske 

 

 

 

Priprava: 

V mešalnik damo led, dolijemo pomarančni, 

borovničev in ananasov sok ter radensko. 

Dobro pretresemo in precedimo v kozarec ter 

ga okrasimo s kosom pomaranče ali kivija. 
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PREHLAD – VZTRAJNI SPREMLJEVALEC ZIME 

V tem letnem času prehlad na nas preži od vsepovsod. Okrog hodimo po mrzlem vremenu, 

ob ostrem vetru, premočeni in takrat je naš imunski sistem še posebej občutljiv za različne 

bolezni. Prehlad povzročajo virusi. Zaradi njihove številčnosti in spreminjanja na njih ne 

moremo postati odporni.  

Prvi znaki prehlada so blago žarenje ali srbenje v grlu. To naj bi počasi postalo šibkejše ali 

izginilo. Po tem se prehlad začne lotevati našega nosa. Iz nosu nam teče izcedek, nos je ves 

čas deloma ali povsem zamašen. Nastopi tudi kašelj, ki lahko povzroči tudi druge simptome, 

kot so glavobol, kihanje, povečano telesno temperaturo …  

Da preprečimo prehlad, je pomembno da imamo močan imunski sistem, ki je naš obrambni 

mehanizem.  

 

 Za ohranjanje močnega imunskega sistema je pomembno, da se držite naslednjih pravil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Uživajte veliko sadja, zelenjave, oreščkov, semen in polnovrednih žit. 

• Jejte manj jajc in mlečnih izdelkov. 

• Dovolj pijte – zlasti čisto vodo in zeliščne čaje. 

• Uživajte česen, ki deluje protivnetno in spodbuja imunost. 

• Pomemben je spanec in izogibanje stresu. 
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NAPITEK ZA ZDRAV IMUNSKI SISTEM 

Za ohranjanje imunskega sistema si lahko doma redno pripravite sadni ali 

zelenjavni napitek, ki vsebuje celo vrsto vitaminov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                                                                                                                              Liza Vršnik 

PREGOVORI  O ZDRAVJU 

- Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran. 

 

- Kdor se redno smeji, si zdravje zagotovi. 

 

- Ne umreš, od česar si bolehal, ampak od tistega, od česar si živel. 

 

- Če nimaš zdravnika, naj bodo tvoji zdravniki vedra duša, počitek in zmerno življenje. 

 

- Veselo srce podarja zdravje, potrt duh pa suši kosti. 

 

Ana Mari Glojek in Polona Planinšek 

   NAPITEK, ki prebudi možgane« 

• 1 skodelica mleka 

 •1/2 skodelice zdrobljenega ledu 

 •1 skodelica pomarančnega soka 

 •2  čajni žlički medu 

 •1 skodelica zelenega čaja 

 •2 banani 

 

 

»Če ni časa za obrok« 

•1 skodelica mleka  

•1 skodelica pomarančnega soka 

 •1 skodelica zdrobljenega ledu 

 •1 skodelica špinače ali ohrovta 

 •sok 1 stisnjene limone 

 •1 čajna žlička medu 

 •1/2 šalice dateljnov  
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    UTRINKI Z NOVOLETNE ZABAVE   (21. 12. 2012) 

Eva Suhodolnik&Janja Moličnik 
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POMERILI SMO MOČI V SMUČANJU (28. 1.2013) 

V ponedeljek, 28.1.2013, smo imeli športni dan, šli smo smučat na lučko smučišče MADONA 

DI PURI, nekateri pa so se podali na zimski pohod. Kljub slabšemu vremenu je športni dan 

dobro uspel. Vrhunec dneva je bila smučarska tekma, na kateri je gospod Rudnik izbiral 

tekmovalce za področno tekmovanje. Pohvala velja prav vsem tekmovalcem, ki so se podali 

na progo!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Eva Suhodolnik  
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DAN ŠOLE   (31. 1. 2013) 

V četrtek,  31.1.2013, smo praznovali dan šole. Prvi dve uri smo imeli pouk, nato pa so učenci 

s pomočjo mentorice Jasmine Voler predstavili kratek kulturni program, s katerim smo 

počastili spomin na našega rojaka Blaža Arniča.  Sledilo je še podeljevanje nekaterih priznanj  

z različnih tekmovanj.  

Po končanem programu smo se učenci prijetno sprostili na zabavi, ki nam jo 

je popestril DJ Nejc Slapnik.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eva Suhodolnik :) 
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PODROČNO TEKMOVANJE V SMUČANJU (7. 2. 2013) 

Najboljši smučarji s šolskega tekmovanja smo se pomerili še s smučarji z drugih šol na področnem 

tekmovanju, ki je potekalo na Ravnah na Koroškem. Dosegli smo odlične rezultate. Najboljši uvrstitvi 

sta dosegla Simon Klemenšek  (1. mesto med starejšimi dečki) in Manuela Bezovnik (3. mesto med 

mlajšimi deklicami). Tudi vsi ostali tekmovalci in tekmovalke smo dosegli lepe uvrstitve – večina se 

nas je uvrstila med deseterico, kar jim je prineslo naslov ekipnih področnih prvakov tako med 

mlajšimi kakor tudi med starejšimi učenci.  

ČESTITKE IN VELIKO SREČE NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU!!! 

 

Tjaša Čopar 
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Slovenski kulturni praznik – Prešernov dan (8. 2. 2012) 

V četrtek, 7. 2., smo imeli v šoli prireditev,  posvečeno največjemu slovenskemu pesniku Francetu 

Prešernu.  

France Prešeren se je rodil 3.12.1800 v Vrbi na Gorenjskem. Večino svojih pesmi je napisal v svojem 

zrelem obdobju, ko je delal kot odvetniški pripravnik  v Ljubljani. Navdih za svoje največje umetnine 

je našel v Juliji Primic,  v katero je bil nesrečno zaljubljen. Prešeren je slovensko pesništvo dvignil na 

evropsko raven. Dokazal je, da je tudi v slovenskem jeziku mogoče ustvarjati vrhunsko književnost.  

Prešernova Zdravljica je tudi slovenska himna. Umrl je 8.2.1949 in njemu na čast ob obletnici njegove  

smrti praznujemo Prešernov dan. 

 

Proslavo so nam tokrat pripravili učitelji. Brez dvoma so se zelo potrudili. Učiteljice so recitirale kar 

nekaj Prešernovih pesmi, tako smo imeli možnost spoznati nekaj njegovih čudovitih del. Obiskali so 

nas tudi gostje iz glasbene šole Nazarje in skupaj z njimi smo se potopili v svet glasbe.  

Večini je bil verjetno najbolj všeč tisti del predstave, ko sta naša učitelja Mitja in Silva zapela 

Prešernovo pesem Od železne ceste. S harmoniko ju je spremljal Andrej Rak, član ansambla Golte. 

Pesem je bila izvedena zelo radoživo in vsi smo bili prijetno presenečeni.  

                                Liza Vršnik in Eva Suhodolnik 
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Pustno rajanje (12. 2. 2013) 

Kot  vsako leto smo se že tedne pred rajanjem veselili pusta. V šolo smo prišli zamaskirani 

in radovedno opazovali drug drugega.  

 

Nekateri učenci so nas 

presenetili s svojo 

iznajdljivostjo in 

kreativnostjo, saj  je 

bilo tokrat videti 

precej unikatnih 

kostumov in mask. 
Razveselili smo tudi 

vaščane, saj smo v 

sprevodu po vasi  

svojo dobro voljo 

raztrosili tudi med 

njih.  

 

    

 

 

 

 

Letos so zmagovalci SEDMOŠOLCI! 

Najbolj izvirna maska 
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Timotej Rosc 
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V gosteh - URŠKA ŽOLNIR 

PREIZKUSILA JE ZNANJE NAŠIH JUDOISTOV 
Prva Slovenka z zlato olimpijsko medaljo, športnica leta, Slovenka leta 2012 in lepa mlada 

dama, s katero ni najbolj pametno češenj zobati. In ker je bilo zadnje čase njeno življenje 

precej naporno, je logično, da Urški Žolnir, 31. judoistki kluba Z' in varovanki legendarnega 

trenerja Marjana Fabjana, misli trenutno uhajajo daleč na tropski otok. Tudi novinarji smo 

uspeli poklepetati z njo v torek, 22. 12. 2013,  ko je prišla na obisk na našo šolo. Zastavili 

smo ji par vprašanj, nekaj zanimivih stvari o njenem življenju pa smo našli tudi po drugih 

revijah.  

 

 

 

TA TRENUTEK…. 

1.) Se počutim ... utrujeno, ker je za mano zares naporen teden. 

2.) Razmišljam o ... količini snega, ki je zunaj. 

3.)Sem nora na  ... športne copate - imela bi jih vse po vrsti!! 

4.) Varčujem denar za . .. svojo lastno savno. 

5.) Sanjam o  ... toplem vremenu, zima se mi zdi vedno predolga. 

6.) Klikam na ... 24ur in youtube.com 

7.) Se učim ... česar še ne vem. 

8.) Se igram  … s hišnim ljubljenčkom. 

9.) Bi najraje šla na kavo ... z nekom, ki mi ne bi težil. 

10.) Preizkušam ... kavo z okusom zelenega čaja- zanimivo in niti ne tako slabo. 

11.) Ne morem razumeti  ... da lahko dogovori tudi ne veljajo. 

12.) Bi se najraje znašla ... nekje ob morju, kjer bi bila voda kristalno čista, plaža peščeno bela, zadaj 

pa veliko živega zelenja.                                                                            (Vir:  Cosmopolitan- Februar 2013) 
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Judo in judoisti na naši šoli 

 

Veliko učencev naše šole je v 

preteklih mesecih pridno obiskovalo 

učne ure juda, ki so potekale ob 

torkih zadnjo šolsko uro pod budnim 

očesom odlične judoistke Lucije 

Polavder. Zdaj so s prvo stopnjo 

»urjenja« zaključili, zadnji trening pa 

je bil še posebej zanimiv, saj so ta 

dan opravljali izpit. 

 

Kot vedno so se za začetek ogreli s tekanjem v krogu po blazinah, na katere lahko stopiš le bos in če 

se pred tem prikloniš. Potem so delali še prevale, poskakovali so na mestu, delali različne vaje med 

tekom ter druge vaje raztezanja in fitnes vaje. Potem pa so v parih vadili prijeme  in padce, ki so se jih 

naučili v preteklih mesecih. In končno je sledil izpit. Pri tem so se upoštevale tri stvari:  disciplina, 

prijemi in padci  ter teorija.  Vse tri pogoje so vsi učenci odlično opravili in tako prijeli posebne 

diplome in pasove, Urška pa jih je razveselila še z avtogrami. Za konec je sledilo še skupno 

fotografiranje. 

 

 

 

Prav vsi novopečeni judoisti so bili navdušeni nad tečajem, nekaj mnenj in vtisov pa 

najdete spodaj:  

 

MATIC  

Bilo je zelo zabavno, prav vse mi je bilo zelo všeč. Naučil sem se novih stvar in 

judo mi je postal tako všeč, da vadim tudi doma.  



ŠPASN  2012/13                                                                              Št. 4 

23 
 

 

Judo me je zelo prevzel. Prijavila sem se predvsem zato, ker sem se želela 

naučiti nekaj novih stvari in prijemov za samoobrambo pa tudi za zabavo. Zelo 

mi je bilo všeč! 

JULIJA 

Prijavila sem se, ker sem se želela zabavati in ker so mi to predlagali prijatelji, ki 

so se z judom že ukvarjali. Lahko rečem, da sta mi Lucija in Urška pravi vzornici.  

LARS 

Zelo sem se zabaval, bilo je super fajn! Lucija je bila prijazna in potrpežljiva in 

naučil sem se zelo veliko novih stvari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjaša Čopar in Patricija Resnik 
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      UTRIP NA ŠOLI 

                        Miha Plesnik 
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Anketa o našem časopisu 

Odločili smo se, da malo poizvemo, kako vam je všeč naš časopis. 
Dobili smo zanimive rezultate. 
 

 

 

 

 

Ali si že prelistal kakšno številko našega 
časopisa? 

Da

Ne

Ali ti je bil všeč? 

Da

Ne
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Če imate še kakšne kreativne predloge, kar na plano z njimi. Oddate 
jih lahko v knjižnici. 

Veronika Marolt 

Nobene 
73% 

Zanimive 
6% 

Slike razredov 
3% 

Šale 
9% 

TV napovednik 
3% 

Šport 
3% 

Detektivske uganke 
3% 

Katere vsebine bi dodal? 

Nič 
84% 

Vse 
1% 

Dodal/a bi več slik 
6% 

Dodal/a bi 
zanimive vsebine 

3% 
Skrajšal/a 

3% 
Manj besedila 

3% 

Kaj bi spremenil? 
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