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Pozdravljeni! 
Zopet se vam oglašamo člani šolskega novinarstva, tokrat v spomladanski različici 

časopisa Špasn. Polni svežih idej smo komaj čakali, da vas seznanimo s preteklimi 

dogodki. 

Za vas smo zbrali vse rezultate tekmovanj, povprašali učitelje in tehnične delavce šole 

o spomladanski utrujenosti in izvedli anketo med učenci celotne šole za naj fanta in naj 

punco posameznega razreda. Dodali smo tudi športni kotiček, kjer boste lahko prebirali 

o športnih dogodkih. Seveda pa nismo pozabili na kotiček za smeh in horoskop. 

Uživajte ob branju časopisa! 
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1. razred 

V prvem razredu so sami ustvarjalni učenci. Nedolgo nazaj so sami s pomočjo 

učiteljice izdelali lutke v obliki zajčkov, ki bi jih lahko uporabili v primerni lutkovni 

igrici. Povedali so, da so se ob izdelovanju lutk neizmerno zabavali. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. razred  

Drugošolčki so letos delali veliko zanimivih stvari. Opisali so se kot zabaven, prijazen, 

ustvarjalen  in malce navihan razred. Radi rišejo in barvajo. Zelo radi pa se učijo to, kar 

jih veseli. Pri likovni vzgoji so s pomočjo prstkov narisali drevesa in nekaj listov na njih. 

Izdelali so tudi čebelice, ki letajo okoli teh dreves. Ob tem delu so se zelo zabavali.  
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3. razred 

 

V tretjem razredu so učenci pesniško nadarjeni, saj so ustvarili pesem, ki jih 

opisuje kot pridne, družabne in ustvarjalne učence, pa tudi takšne učence, ki se radi 

učijo. 

 

Mi smo tretješolci, 

radi se zabavamo in družimo, 

smo pridni in marjivi učenci, 

radi pomagamo učiteljici  

in se ob tem neizmerno zabavamo. 

Radi se učimo in kaj novega spoznamo, 

še posebej pri tistem predmetu, ki nas veseli.  

 

 

4. razred 

 

Učenci so čez celotno letošnje šolsko leto spoznali človeško telo, okrasili različne 

stvari za materinski dan  in še bi lahko naštevali. Pri učiteljici Nataši pa so izdelali 

lutke v podobi fantov in deklet, ki so jih pustili obešene na steni v razredu. 
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5. razred 

 

Petošolci so zelo nadarjeni pisatelji. Morebiti nekoč napišejo kakšno svojo knjigo, pa 

vendarle je ena izmed učenk 5. razreda napisala prijetno pravljico z naslovom Gremo 

v vesolje.  

 

GREMO V VESOLJE 

»Glej Bobi koliko zvezd je tam gori. Obljubim ti, da ko bom velik, bom šel tja gor,« je 

premišljeval Bine, medtem ko je božal svojega kužka. »Ja, ja, seveda boš šel!« je v 

svojih mislih malo dvomljivo premišljeval njegov ljubljenček. 

»Hmmm… pravzaprav bom šel kar jutri in to z Lizo ter s tabo moj mali kuža.« 

Drugo jutro je Bine šel do Lize in jo vprašal, če bi šla z njim v vesolje. »Kaj?!!« se je 

začudila Liza. »Kje pa boš dobil raketo?«  

»Ja… hmmm… Moj dedek jo ima, saj sem ti jo že velikokrat pokaza,l« je odgovoril Bine. 

»Da prav imaš. Zdaj sem se spomnila. Dobro pa pojdimo!!!« 

Trije prijatelji so se odpravili na dogodivščino. Vžgali so staro, ampak še delujočo 

raketo in se popeljali v višave.   

Že čez pol ure so občudovali planete. Toda kot vedno je tudi tokrat moralo biti nekaj 

narobe. Odprla so se vrata ...  In v raketo je vstopil velik, strašen dinozaver!!! Toda Bine 

je vzel dedkovo pištolo in » POK POK« pokončal strašnega mesojedca. 

Ta strašni stvor jih je tako prestrašil, da so se takoj vrnili na Zemljo …. 

Kmalu pa je budilka naznanila začetek novega dne in tako je Bine ugotovil, da so vse to 

bile le strašne sanje. 

                                                                                       

  Učenka 5. razreda 
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6. razred 

 

Šestošolci so se odločili, da bodo postali naravoslovci in pesniki, zato so pri pouku 

slovenščine napisali nekaj pesmi o človeških organih. Ema se je odločila, da nam pokaže, 

kaj je ustvarila sama.  

 

 

 

MOŽGANI 

 

Možgani so vrvica pameti. 

Lahko so dolgi, kratki, suhi, debeli, 

a nikoli niso beli. 

 

So kot skrinjica za shranjevanje, 

a vanje shraniš le najpomembnejše reči, kot so 

učna snov, 

kdaj moraš priti domov, 

koliko moraš pojesti  

in kdaj moraš počiti in sesti. 

 

Možgani v glavi svoj dom imajo 

in ga nikoli ne dajo. 

 

Če bi si možgani radi spočili, hitro zaspijo, 

dokler jih zvoki ne zbudijo.  

 

 

Ema Metulj 
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7. razred 

 

Učenci sedmega razreda so očitno najbolj zaljubljen razred na šoli. Pišejo različne 

pesmi o ljubezni, pri tem pa prav zagotovo razmišljajo o svojih simpatijah. Špela je 

prava pesnica pa tudi o ljubezni ima kar dosti za povedati.  

 

 

ČAS LJUBEZNI 

Ljubezen nikoli ne zarjavi, 

tako star pregovor se glasi. 

Ljubezen ni le puhla beseda 

na papir izlita,  

ampak so čustva za ljubezen prelita. 

 

Ljubezen je, ko se  

imamo neskončno radi. 

 Čas ljubezni napoči pomladi, 

ko vse cveti in  

krasi to ljubezensko pesem. 

 

Ljubezen je, ko srce spregovori. 

Ljubezen je, ko duša zaboli, 

takrat solze poteko in misli umro. 

 

Ljubezen je cvet. 

Ljubezen je svet. 

Ljubezen živi 

in spremlja vse ljudi.  

 

Ljubezen sooča se s preprekami 

in preoblekami ljudi, ki z  

ljubeznijo se igrajo ter 

nikdar njenega bistva ne spoznajo. 

 

 

                                  Špela Lipnik 
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8. razred 

 

Osmošolci radi pišejo nadaljevanja že znanih del, saj pri tem obudijo svojo domišljijo in 

se podajo v svet pravljic, balad, zgodb, pesmi … A kmalu morajo iz te domišljije nazaj v 

realnost, saj se morajo potruditi tudi pri pouku. Tako se je potrudila tudi Karolina, ki je 

napisala nadaljevanje že znane Prešernove balade Povodni mož. 

 

V nedeljo popoldan, ko je Uršika zala izginila v Ljubljanici, so bili vsi zelo žalostni. Tega si niso 

znali razlagati. Nekateri so mislili, da je utonila, drugi, da jo je tok Ljubljanice odnesel daleč v 

druge dežele, tretji pa so imeli drugo mišljenje. A le malo ljudi ve resnico. Triindevetdeset 

centimetrov od levega brega Ljubljanice leži nepremični kamen že 521 let. Kamen je poraščen z 

algami in je najbolj zelen kamen v reki. Ta kamen lahko dvignejo le povodni možje. Ja, tja sta 

odšla Urška in Povodni mož. Pod kamnom je povodno mesto, povodnih mož. Cilj vsakega 

povodnega moža je, da žensko iz zgornjega sveta privedejo v podvodno mesto. Ljuba 23 je bila 

hišna številka povodnega moža Henrika, ki je ugrabil Urško. Ker poti iz podvodnega sveta ni, je 

bila Urška na Henrika zelo jezna in je kuhala mulo kar en mesec, tri tedne, štiri dni in devet ur. 

V Henrikovi razkošni hiši je preživela večino časa, potem pa je začela hoditi na čajanke z 

drugimi ženskami iz zgornjega sveta, vzljubila je mesto, če pa vam bi povedala vse, kar ji je 

postalo v mestu všeč, bi porabila pol stoletja, za kar pa nimam časa, saj hočem iz te zgodbe 

narediti še film. Ja, ker je vzljubila vse v mestu, je vzljubila še Henrika. Začela sta se 

pogovarjati, saj veste, kako to poteka v filmih. Poročila sta se in imela 8 prečudovitih otrok. Še 

dandanes pa se skupaj smejita tistim, ki berejo Povodnega moža in se sprašujejo, kam je Urška 

zares izginila.  

 

                                                                                                             Karolina Pahovnik 
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9. razred 

 

Devetošolci smo se odločili, da vam pokažemo, kaj smo ustvarjali pri urah slovenščine. 

Naše izdelke ste si sicer že lahko pogledali, a kljub temu morate biti dovolj pametni, da 

razumete bistvo naših Konsov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

Vesna Tkavc, Špela Zamernik, Natalija Pečovnik in Klara Sevčnikar 
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Tradicija na naši šoli je, da pustni dan poteka malo drugače od ostalih, saj ni pouka. Letos pa se 

je to spremenilo. Najprej smo imeli učenci štiri ure pouka, nato toplo malico in temu je sledil 

čas za maskiranje. Odpravili smo se vsak v svoj razred in drug drugemu svetovali ter priskočili 

na pomoč. Ob 13. uri  smo se zbrali pred šolo in se sprehodili skozi vas Luče. 

 

Ko smo se vrnili iz sprevoda po Lučah, smo se zbrali v telovadnici, kjer nas je že čakal Nejc 

Slapnik, ki je skrbel za glasbo. Vrtel je različno glasbo, učenci pa smo plesali in se zabavali. 

Kasneje je sledila predstavitev razredov. Vsak razred je imel glasbo in se predstavil celi šoli. 

Najprej so bili na vrsti naši najmlajši. Z učiteljico Silvo Robnik so na oder prišli prvošolčki. 
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Za prvim razredom se je predstavil 2. razred z razredničarko Sašo Vrabič. 

 

Sledila je predstavitev 3. razreda z  razredničarko Alenko Kac. 

 

Kot četrti so se predstavili četrtošolci z razredničarko Eriko Jamnik in za njimi še 5. razred z 

razredničarko Anjo Celinšek. 
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Za tem je sledila predstavitev predmetne stopnje. Najprej so se nam predstavili 6. razred z 

razrednikom Rajkom Rudnikom, za njimi pa 7. razred z razredničarko Polono Škrubej. 

 

Kot predzadnji so se nam predstavili  8. razred z razredničarko Alenko Kos. 

 

Za konec predstavitve razredov smo se predstavili še  9. razred z razredničarko Simono 

Funtek.  
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Tudi učitelji so se namaskirali in se nam predstavili kot mornarji. 

Sledila je zabava in čisto za konec se je komisija odločila, kdo si je prislužil nagrado za izvirno 

masko. Zmagali smo devetošolci, ki smo predstavljali živali iz živalskega vrta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po razglasitvi smo nadaljevali s plesom in ob 16. uri zaključili naš pustni dan. 

 

                                                                                     Karmen Zamernik in Janja Slapnik 
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V torek, 25. 3. 2014, je v kulturni dvorani v Lučah potekala prireditev za vse mamice, 

očke, babice in dedke. 

Materinski dan je praznik, ki ga praznujejo skoraj po vsem svetu. 

V dvorani pa so ob materinskem dnevu nastopili učenci razredne stopnje. 

Ker ta praznik praznujemo pomladi, so se učenci nižje stopnje odločili, da na odru 

uprizorijo mavrico.  

Učenci 1. razreda so si izbrali oranžno barvo, saj naj bi ta prinašala toplino, občutke 

svežine in sreče. 

Učenci 2. razreda so zastopali modro barvo, ki je barva harmonije in miru. Prinaša tudi 

zadovoljstvo in zaupanje v ljudi. 

3. razred so imeli najsvetlejšo barvo mavrice, in sicer rumeno. Ta simbolizira sonce, 

veselje, srečo in optimizem. 

4. razred so si izbrali barvo pomladi, zeleno barvo. Simbolizira naravo, mladost in nas 

pomirja ter sprošča.  

Kot zadnji pa so se predstavili 5. razred z rdečo barvo, ki predstavlja veselje, energijo 

in ljubezen. 

Nastopili so tudi CICI OPZ in Lucija Zamernik s pesmijo 'Somewhere over the 

rainbow'. 

 

 

 

 

Celoten program pa sta popestrila in vodila Kristina Kosmač in Domen Lokan.                       

Natalija Pečovnik in Klara Sevčnikar 
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 ŠPORTNA TEKMOVANJA 

 

Naši smučarji in smučarke so se na področnem prvenstvu v veleslalonu, ki je 19. 2. 

2014 potekalo na Golteh, odlično odrezali. Osvojili so kar deset medalj (3x zlato, 4x 

srebro, 3x bron) in ekipno zmago v starejši kategoriji. 

Vsem iskrene čestitke! 

     

Na Krvavcu je 6. 3. 2014 potekalo 

državno tekmovanje v veleslalomu, kjer je naša učenka Manja Pančur osvojila odlično 4. 

mesto. 4. mesto so osvojili tudi v ekipni konkurenci. Žal pa se je pri ogrevanju pred 

tekmovanjem huje poškodoval naš učenec, Tom Kladnik, in se žal ni potegoval za 

najboljša mesta. 
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Iskrene čestitke mlajšim deklicam, ki so 14. 3. 2014 tretje leto zapored osvojile 

naslov medobčinskih prvakinj v košarki. Izkazale so se tudi na področnem 

tekmovanju, kjer so prav tako že tretjič zapored lovile rezultat za nastop na 

državnem tekmovanju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V torek, 8. 4. 2014, je v Mariboru potekalo četrtfinale državnega prvenstva za mlajše 

deklice v košarki. Naše punce so se odlično izkazale in pometle s konkurenco ter 

zmagale. S tem so si priborile vstopnico za polfinalno tekmo, ki je bila  9. 5. 2014 v 

Šmarju pri Jelšah. Čestitke in veliko zadetih košov še v bodoče. 

 

 OSTALA ŠOLSKA TEKMOVANJA 

 

V torek, 10. 12. 2013, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz zgodovine. Letošnja 

tema tekmovanja je bila  Začetki in razvoj radia, televizije in filma na Slovenskem. 

Udeležilo se ga je kar nekaj učencev in učenk iz naše šole. Bronasta priznanja so 

osvojili: Karmen Zamernik, Manja Pančur, Natalija Pečovnik, Gašper Lipnik, Klara 

Sevčnikar, Karolina Pahovnik in Katarina Resnik. Področno tekmovanje iz zgodovine 

je potekalo 11. 2. 2014 v Nazarjah. Iz naše šole so se ga udeležile tri učenke:  

Karmen Zamernik, Natalija Pečovnik in Manja Pančur. Karmen Zamernik je osvojila 

srebrno priznanje, za uvrstitev na državno tekmovanje pa ji je zmanjkalo nekaj 

točk. 
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12. 3. 2014 je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz Vesele šole. Najboljše 

rezultate so dosegli naslednji učenci in učenke: 

                                                       

Ime in Priimek Osvojene točke 

Maj Dogaris, 4. razred 30,5 

Jan Robnik, 4. razred 30 

Ana Strmčnik, 4. razred 28 

 

Ime in Priimek Osvojene točke 

Florijan Podbregar, 5. razred 32 

Lina Bezovnik Strmčnik, 5. razred 29 

Lucija Suhodolnik, 5. razred 28 

 

Ime in Priimek Osvojene točke 

Luka Moličnik, 6. razred 35,5 

Blaž Zamernik, 6. razred 35 

Daniel Kladnik, 6. razred 34,5 

Nejc Funtek, 6. razred 34 

 

Ime in Priimek Osvojene točke 

Zala Pahovnik, 7. razred 27 

Oskar Roban, 7. razred 23,5 

 

Ime in Priimek Osvojene točke 

Katarina Resnik, 8. razred  27,5 

Neža Prušnik, 8. razred 27,5 

 

Ime in Priimek Osvojene točke 

Natalija Pečovnik, 9. razred 25 

Filip Kladnik, 9. razred 24,5 

Domen Lokan, 9. razred 23,5 
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Državno tekmovanje je potekalo 16. 4. 2014 v Mozirju. Našo šolo so zastopali Luka 

Moličnik, Blaž Zamernik, Daniel Kladnik in Nejc Funtek.  

Nejc je postal državni prvak in osvojil zlato priznanje, ostali trije pa srebrna priznanja.

  

 

Letos je potekalo 48. državno tekmovanje iz znanja kemije 

za Preglova priznanja. 

Šolsko tekmovanje za osnovne šole je bilo 20. januarja 

2014. Udeležilo se ga je 11 učencev iz 8. razreda in 7 

učencev iz 9. razreda. Bronasto priznanje so prejeli 4 

učenci iz 8. razreda (Ana Golob, Karolina Pahovnik, Katarina 

Resnik in Urban Romšak). Na državno tekmovanje so se 

uvrstili prvouvrščeni tekmovalci s šolskega tekmovanja v 

posameznem razredu in tisti, ki jih na podlagi doseženih 

rezultatov določi komisija. Tekmovanje je potekalo 8. marca 

2014 na Osnovni šoli Antona Aškerca v Velenju. Iz 8. 

razreda se je državnega tekmovanja udeležila Ana Golob, iz 

9. razreda pa Domen Lokan. Ana Golob je na 

tekmovanju dosegla 73,21 %, Domen Lokan pa 72,22 %. 

 

 

 

Šolskega tekmovanja iz znanja materinščine, ki je letos 

potekalo pod naslovom V NAROČJU BESED, so se udeležili 

učenci od 3. do 9. razreda. Najboljši so prejeli bronasta 

priznanja. Na področnem tekmovanju lahko sodelujejo le 

učenci 8. in 9. razreda. Zaradi majhnega števila tekmovalcev 

na šolskem tekmovanju sta se lahko področnega tekmovanja, 

ki je bilo 23. 1. 2014 na OŠ Šempeter, udeležili le 2 učenki, 

in sicer Karolina Pahovnik iz 8. razreda in Karmen Zamernik 

iz 9. razreda.  Obe sta našo šolo odlično zastopali, saj sta 

dosegli srebrni priznanji. 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_m3UG3ckTswSnM&tbnid=zWubkcolucAkHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.livade.si/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=229:podrono-tekmovanje-iz-slovenine-za-cankarjevo-priznanje&catid=19:dogodki-kategorija&Itemid=105&ei=T1pqU6WMF8Xe7AaxqICQDQ&psig=AFQjCNG47XkR3laEZIvpoWbqs-b2cmf_gQ&ust=1399565255292383
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Na letošnjem matematičnem tekmovanju KENGURU je 47 učencev od 1. do 9. razreda 

osvojilo bronasto priznanje. 

Manja Pančur iz 9. razreda je osvojila diamantni kenguru za vseh devet bronastih 

priznanj. 

Najboljši učenci iz 7., 8. in 9. razreda so se udeležili na regijsko tekmovanje. To so bili: 

Maja Zamernik, Kristina Kosmač, Katarina Resnik, Manja Pančur in Domen Lokan.  

Učenki Manja Pančur in Katarina Resnik sta osvojili srebrno Vegovo priznanje. 

Katarina Resnik je na regijskem tekmovanju dosegla 2. mesto in se uvrstila na državno 

tekmovanje, vendar ji je zmanjkalo nekaj točk do zlatega priznanja. 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 
 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

Manja Pančur 
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Novinarji smo se odločili, da bomo v okolici šole povprašali ljudi,  kako se počutijo. 

Začelo se je pomladansko obdobje, zato je prišla na obisk tudi utrujenost. Šli smo 

na teren in jih povprašali, kako pomladanska utrujenost vpliva nanje in kaj bi 

svetovali bralcem časopisa. 

Najprej smo vprašali našo svetovalno delavko Polono Škrubej. Povedala nam je, da nanjo 

pomladanska utrujenost ne vpliva. Vsem ostalim, ki so utrujeni, pa priporoča veliko 

spanja.  

 

Tudi našo učiteljico za angleščino, Suzano Vozelj, in učiteljico Anjo Celinšek  smo 

povprašali o spomladanski nevšečnosti. Pravita, da prihod pomladi vpliva nanju in se 

počutita bolj utrujeno. Ostalim ljudem pa priporočata,  naj bodo čim bolj pozitivni, 

spijejo kakšen zeliščni čaj, se sprehodijo v naravo in naj čim manj ležijo pred televizijo.  

 

Kot četrto smo povprašali našo kuharico Bernardo Čopar. Povedala nam je, da sama sicer 

ni utrujena, vendar ima veliko predlogov, kako se znebiti utrujenosti. Ljudje naj pijejo 

veliko limonad, grejo zgodaj spat, se čim manj izpostavljajo stresu, gredo v naravo, 

poslušajo ptičje petje. 

Za mnenje smo vprašali tudi Urško Zamernik. Povedala nam je, da se počuti malenkost 

bolj utrujeno. To se pozna pri tem, da je bolj zaspana, ljudem pa predlaga, naj pijejo 

veliko tekočine in se sprehajajo v naravi. 

Kot zadnjo smo vprašali Slavko Tostovršnik. Tudi ona se počuti bolj utrujeno in to ve po 

tem, ker se ji ne ljubi delat. Starejšim ljudem predlaga, naj popijejo kavo, mladim pa, da 

popijejo veliko vode. 

Ugotovili smo, da ljudi kar precej muči pomladanska utrujenost. Zato se moramo 

sprehajati v naravi in popiti veliko tekočine. 

 

 

Janja Slapnik in Karmen Zamernik 
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Ovni boste pomlad začeli kar precej zabavno in razburljivo. Življenje se vam 

bo obrnilo na bolje, v ljubezni pa boste cveteli kot kakšne marjetice na 

travniku. Nekdo vam bo mogoče dal kakšno majhno darilce, ampak ne boste kaj preveč 

veseli, ko boste videli, kaj se skriva pod škatlico. Ampak saj veste, kako pravijo -  

PODARJENEMU KONJU SE NE GLEDA V ZOBE. 

Nekdo bo jezen na vas, pa če prav ste mu povedali samo resnico. Ta jeza bo 

samo začasna, saj bosta kmalu spet prijatelja kot včasih. V šoli boste  dobivali 

dobre ocene, kar pa se bo precej poznalo pri končnih ocenah. V ljubezni ne 

boste preveč sijali, vendar boste vseeno nasmejani in saj veste – VSAK JE SVOJE 

SREČE KOVAČ. 

 Dvojčki se boste morali pri ocenah v šoli kar precej potruditi, če boste hoteli, 

da bodo lepe. Poprijeti boste morali za zvezek, zlasti če pri pouku ne poslušate 

učiteljev in se ukvarjate z drugimi rečmi. In zapomnite si -  ZNANJE MOLČI, 

NEZNANJE KRIČI. 

V šoli se boste s svojimi sošolci malce sporekli, vendar boste kaj hitro spet med 

seboj normalno govorili. Če boste hoteli v šoli doseči več uspehov, pa se boste 

morali bolj potruditi in mogoče tudi malce počakati, saj veste – KDOR ČAKA, 

DOČAKA. 

Če hočete, da vas bodo ljudje razumeli, jim povejte, kaj vas teži ali pa jim 

povejte, zakaj se ne potrudite dovolj, saj vam pri skupinskem delu gre včasih 

vse kar precej na živce, za kar ste mogoče krivi sami ali pa mogoče tudi drugi, 

ker vam ne dajo dovolj možnosti - VSE SE ZMORE, ČE SE HOČE. 

Ne glede na to, na katerem področju boste želeli narediti korak naprej, se 

najprej posvetujte s prijateljem, prijateljico ali pa mogoče tudi starši. Počasi, 

a vztrajno boste začeli izpolnjevati svoje zastavljene cilje. Edino v ljubezni se 

lahko malce zatakne, ne skrbite, kaj pravijo prijatelji in prijateljice o vaši simpatiji in 

vsem povejte, DA IMAJO VSAKE OČI SVOJEGA MALARJA. 
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Spomladanska utrujenost kar precej vpliva na vas, zato se vam v tem 

spomladanskem času prav nič ne ljubi. Radi bi si popravili slabe ocene, ampak 

vam to nikakor ne gre od rok.  Zgrabite kakšen zvezek in se začnite učiti, saj je 

ZVEZEK OGLEDALO UČENCA. 

Malce boste zmedeni, ampak nič zato, poskusite se zbrati in bodite dobre 

volje, saj vam bo nekdo povedal nekaj zelo zanimivega, kar vas bo nasmejalo do 

ušes. Vsi bodo spraševali, kaj je novega, ampak vi jim boste odločno zanikali. 

Smejali se boste na račun drugega, ker je naredil majhno napako, zato NAJPREJ 

POMETITE PRED SVOJIM PRAGOM. 

Strelci, pred vami je zanimiva pomlad. Polni boste ljubezni in sreče, vaši 

prijatelji pa se bodo kar čudili. Velik uspeh boste imeli tudi v šoli, zato boste 

imeli dodaten motiv pri učenju, zato kar nazaj na delo, saj veste VAJA DELA 

MOJSTRA, ČE MOJSTER DELA VAJO. 

Šolo postavite na prvo mesto, šele na drugo pride zabava, za kar niste kaj 

preveč veseli. Potrudite se, saj je šola potrebna za vašo prihodnost. V ljubezni 

ne boste preveč navdušeni, a bodite vseeno nasmejani in veseli. KDOR NI 

UŽIL ŽALOSTI, NE ZNA CENITI ŽIVLJENJA. 

Postavite si cilje, ki so mogoče v tem trenutku kar zelo potrebni. Ljubezen kar 

žari, zato to izžarevanje uporabite za nekaj, kar bi vam pomagalo pri sprostitvi 

in zabavi, saj ste zadnje čase kar precej nezainteresirani za delo in saj veste 

da PRILOŽNOST IZGUBLJENA NE VRNE SE NOBENA. 

V šoli vam gre odlično od rok, zato kar nadaljujte s takšnim pozitivnim načinom 

dela. Mogoče potrebujete malce pomladnega spanca, saj vam nekaj ponoči v 

mislih ne da miru. Zaupajte se svojemu prijatelju in spanec bo boljši – SPANEC 

JE BOLJŠI KOT PIŠČANEC. 

  

 

 

Špela Zamernik 
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Novinarji smo se odločili, da v vsakem razredu izberemo naj fanta in punco. Razdelili 

smo ankete in dobili naslednje rezultate:  

Učenci 1. razreda so izbrali za naj punco Aljo Dežman, ker je prijazna in se ne krega. 

Za naj fanta pa so izbrali Erika Robnika, ker je prijazen in po mnenju nekaterih zelo lep. 

 

 

 

 

 

V 2. razredu je največ glasov dobila Iza Moličnik, ker je prijazna, dobra in pridna. Naj 

fant razreda pa je postal David Breznik, saj je zelo priden, rad pomaga, je prijazen in 

dober. 

 

 

 

 

 

Meta Suhodolnik zelo lepo igra citre in poje, lepo se smeji, je prijazna, pridna in lepa, 

zato so jo izbrali za naj punco 3. razreda. Za naj fanta pa so izbrali Toma Zamernika, 

ker je dober prijatelj, pameten, super, vse zna in dobro računa. 
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Učenci 4. razreda so se odločili, da naziv naj punca 4. razreda dobita Ana Strmčnik, 

ker je »fajna« punca, najlepša in super ter Zala Zamernik, za katero pravijo, da je lepa, 

prijazna, zabavna in rada pomaga. Največ glasov med fanti je prejel Maj Dogaris, ker je 

simpatičen, dober prijatelj, vredu in zabaven in zato so ga izbrali za naj fanta. 

 

 

 

 

 

5. razred so za naj punco izbral Kajo Pečovnik. Pravijo, da je najboljša, lepa, odgovorna, 

dobra prijateljica, kul, odločna, prijazna in pametna. Naj fant je postal Jaka Strmčnik, 

saj je smešen, dober nogometaš, prijazen, zanimiv in  zabaven. 

 

 

 

 

 

V šestem razredu so se učenci odločili, da bo punca razreda Manja Šumah. Izbrali so 

jo,  ker je prijazna, pametna, zanimiva in čedna. Naj fant 6. razreda je Nejc Funtek, 

ker se dobro uči in ima lepe ocene. 
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Sedmošolci so za naj punco izbrali Nino Melavc. Opisali so jo kot super punco, lepo, 

prijazno. Za naj fanta so se odločili za Domna Ošepa, ker je prijazen, super, odgovoren 

in punce so napisale, da je čeden. 

 

 

  

 

 

Kristina Kosmač je naj punca osmega razreda, ker je prijazna, čedna in pametna. Za naj 

fanta pa so osmošolci izbrali Roka Škrubeja. Opisali so ga kot zabavnega, prijaznega in 

pametnega.  

 

 

 

 

 

 V 9. razredu so se odločili, da naj punca postane Karmen Zamernik, ker je vedno 

pripravljena pomagati, si vedno vzame čas za vsakega, se potegne za razred, je 

samozavestna, prijazna, lepa, odločna, smešna.… Za naj fanta pa je rezultat izenačen. V 

devetem razredu sta naj fanta Lenart Prelesnik in Damjan Prepadnik. Lenarta so opisali 

kot šaljivca, prijaznega, zabavnega in osebo, ki rad pomaga. Kot pridnega učenca, 

zanimivega, odločnega, z lepimi ocenami pa ste opisali Damjana.  

 

 

Manja Pančur, Ines Germelj,Karmen Zamernik, Janja Slapnik  
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Da se v majhnih flaškah skriva strup, je Slovenija dokazala na zimskih olimpijskih igrah 

v Sočiju. Tako mala država, vendar toliko uspešnih športnikov. Slovenija je bila na 

olimpijskih igrah ena izmed glavnih tem novinarjev po vsem svetu. V Sočiju so naši 

športniki pokazali, kaj znajo in osvojili kar 8 medalj.  

Igre se še niso dobro začele, ko smo mi dobili že prvo medaljo. Za Slovenijo jo je dobil 

naš skakalec Peter Prevc. Od tega fanta je Slovenija zelo veliko pričakovala, saj je 

dobre rezultate kazal že čez celo leto. Peter je bil na manjši skakalnici drugi in zaostal 

samo za Poljakom Kamilom Stochom. Pri 21. letih je pokazal, da se zna spoprijeti s 

pritiskom, kajti pod skakalnico ga je spodbujala cela slovenska hokejska reprezentanca. 

Ob njegovem drugem mestu so ponoreli od navdušenja.  
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S to medaljo pa še Peter Prevc ni rekel zadnje 

besede. Bila je še ena tekma na veliki skakalnici. Po 

prvi seriji je bil četrti in v drugo je napadel iz ozadja. 

Imel je kar velik zaostanek za stopničkami, vendar 

Nemec Severin Freund ni zdržal pritiska in je zaostal 

za našim junakom. Tako je Peter dobil še bronasto 

medaljo.  

 

 

 

Na olimpijskih igrah je nastopila tudi Tina  Maze. Ker se ji v tej sezoni ni izšlo vse po 

načrtih, nismo imeli toliko pričakovanj. Črnjanka nas je vse presenetila. Prvo tekmo v 

super  kombinaciji je Tina končala na četrtem mestu. Do bronaste medalje ji je 

zmanjkalo samo deset stotink sekunde. Ostala je optimistična, saj je smuk odpeljala 

zelo dobro.  

12. februar je za Slovenijo zgodovinski dan. Dobili smo prvo zlato olimpijsko medaljo. 

Osvojila jo je Tina v smuku. Najvišjo stopničko si je delila s Švicarko Dominique Gisin, 

na tretjem mestu pa je bila Lara Gut.  
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Čez tri dni se je v Sočiju odvijal superveleslalom za ženske. Tina je bila peta in do 

tretjega mesta ji je zopet zmanjkalo le deset stotink. 

Sledila je tekma veleslaloma. Tina je že po prvi vožnji vodila in na koncu za sedem 

stotink ugnala drugo uvrščeno. Naše tekmovalke niso motile neugodne vremenske 

razmere, saj se je odlično znašla in zasluženo zmagala.  

Bila je še tekma v slalomu. Po prvi vožnji je Tini kar dobro kazalo, saj je bila tretja. V 

drugi vožnji pa je naredila par manjših napak in na koncu osvojila končno osmo mesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 2014 je bil dan Vesne Fabjan. Kvalifikacije je končala kot četrta, nato pa se je 

počasi prebijala vse do finala. Celo progo je imela odličen položaj. V ciljni sprint je 

prišla kot druga, vendar ji je za konec zmanjkalo moči in je zaključila kot tretja.  
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Še isti dan je nastopila tudi Teja Gregorin. Osvojila je tretjo mesto in si priborila 

bronasto medaljo.  Teja je bila popolnoma predana tem olimpijskim igram.  Poplačal se ji 

je ves trud, ki ga je vložila v trening. Na sprintu je bila 15. V zasledovalni tekmi je bila 

le enkrat nenatančna in si z izjemnim tekom v zadnjem krogu pritekla bronasto medaljo. 

 Tudi deskar Žen Košir se je zelo izkazal. V paralelnem veleslalomu je osvojil bronasto 

medaljo. Že pred tekmo je veljal za enega največjih favoritov.  

Čez tri dni je bil na sporedu še paralelni slalom, kjer je naš tekmovalec stopil še 

stopničko višje. Zasedel je drugo mesto in se veselil srebrne medalje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenski športniki so osvojili rekordno število medalj na enih olimpijskih igrah, za 

kar jim lahko iskreno čestitamo. Tako je Slovenija poznana po celem svetu po 

dobrih športnikih.  

 

 

 

 

 

Karmen Zamernik in Janja Slapnik 
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V mesecu februarju so se začeli izločevalni boji v Ligi prvakov. Med največjimi favoriti 

sta najboljši španski ekipi Real Madrid 

in Barcelona, ki sta trenutno v 

svetovnem vrhu. Velik favorit je tudi 

branilec naslova Bayern Munchen, saj 

ga letošnje leto vodi Pep Guardiola, ki 

je z Barcelono osvojil ligo prvakov v 

sezoni 2010/11. Neznanka pa so klubi, 

kot so CHELSE, PSG in ATLETICO 

MADRID. Kakorkoli obetajo se nam 

sami vrhunski boji za obstanek v 

najelitnejšem pokalnem tekmovanju. 

Zadnja tekma bo 24. 5. 2014 na stadionu Luz v Lisboni. 

12. 3. 2014 se je zaključila osmina finala.  

                  

Pari četrtfinala so bili : 

BARCELONA        1. tekma 1:1    2. tekma  0:1 ATL. MADRID  

REAL MADRID     1. tekma  3:0       2. tekma  2:0 BORUSSIA  

CHELSEA           1. tekma  1:3     2. tekma  2:0 PSG 

MENCHESTER U.  1. tekma  1:1       2. tekma  1:3 BAYERN  
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Pari polfinala so bili: 

ATL. MADRID 1. tekma  0:0     2. tekma  3:1 CHELSEA 

REAL MADRID 1. tekma  1:0      2. tekma  4:0 BAYERN 

V finale sta se uvrstila REAL MADRID IN ATLETICO MADRID. Tekma se bo odvijala 

24. 5. 2014. Rezultate si lahko sami ogledate na kateri koli športni spletni strani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenart Prelesnik in Simon Klemenšek 
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PONOS 

»Janezek, tvoj očka sploh ne hodi na roditeljske sestanke.« 

»Tovarišica, na enem je bil, pa je rekel, da ga je bilo sram povedati, da se piše isto kot 

jaz.« 

BUDILKA 

“Rad bi kupil budilko!” je rekel kupec, ko je vstopil v prodajalno k urarju. 

“Tole vzemite! Odlična je!” je rekel urar. “Če pa slučajno ne bo budila takrat, ko bi 

morala, jo malo potresite in takoj vas bo zbudil njen ropot!” 

PRAVA ŠTEVILKA 

“Pridite takoj k nam! Tašča hoče skočiti skozi okno.”  

“Napačno številko ste zavrteli, gospod. Mi smo mizarji in ne policisti.” 

“Je že prava številka. Problem je v tem, da ne more odpreti okna.” 

DVE BESEDI 

"Barbara, kateri dve besedi sta v šoli najpogosteje uporabljeni?" 

 "Ne vem!" 

"Točno!" je rekel učitelj. 

INTERNET 

Dve deklici v vrtcu se pogovarjata: “Ali ti tudi greš kaj 

na internet?” 

Ne, mi hodimo v Interspar.                                               

                                                                                                   

 

 

                                                                                                         

Ines Germelj 
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NOVINARKE, NOVINARJA IN MENTORICA 

 


