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ŠPASN 
 
 

 

 

 

Vsak dan je nov  čas za sanje, za male in velike želje, za smeh 
in radost, za veselje! 
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Živijo! 

Drage bralke in bralci kar nekaj časa je že minilo, odkar smo zakorakali v novo 
šolsko leto. Zdaj že vsi spet posedamo za zvezkih in učbenikih in si pridno 
nabiramo nova znanja. 

Letos bomo za vas pisali novi devetleki, ki se seveda moramo preizkusiti tudi v 
vlogi novinarjev. Trudili se bomo, da se bo v letošnjem šolskem časopisu našlo 
nekaj za vsakega izmed vas. 

Novo ekipo za letošnji šolski časopis, pod vodstvom naše mentorice Karmen 
Oset, sestavljamo: 

 Katarina Resnik, 
 Ana Fužir, 
 Karolina Pahovnik, 
 Ana Golob, 
 Alja Jurič, 
 Kristina Kosmač, 
 Urban Romšak, 
 Luka Robnik in 
 Justin Funtek. 

 

Za vas bomo pripravili čim več številk šolskega časopisa,  v katerih bomo pisali o 
dogodkih, ki bodo zaznamovali letošnje šolsko leto, poročali o različnih uspehih 
naših učencev, objavljali slike in razne zanimivosti. 

 

 

Želimo vam prijetno branje in upamo, da vam bo všeč. 
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PREDSTAVITEV NOVINARJEV 

Ekipo novinarjev sestavlja šest deklet in trije fantje. 

KATARINA je pridna in zagnana učenka. Obožuje nogometaše Barcelone in 
drugih klubov. Tudi sama rada igra nogomet in je zelo dobra športnica. 

ANA F. je zgovorna in prijazna. V prostem času rada igra kitaro in računalniške 
igrice. 

ANA G. je zelo uspešna na področju glasbe. Rada poje in igra klavir. Je tudi zelo 
pametna in pridna učenka. 

KAROLINA  je mala, nasmejana športnica. Je zelo zgovorna in zagnana učenka. 

ALJA  je zelo uspešna na športnem področju. Je mala, prijazna in polna 
energije. 

KRISTINA je prijazna in vedno nasmejana. Obožuje nogomet in nogometaše 
madridskega Reala. 

LUKA je glasen, mali, poreden fant, ki vedno sodeluje pri vseh norčijah. 

URBAN je vedno v družbi punc. Je zgovoren, domišljav in zelo zaljubljen. 

JUSTIN je prijazen, zanimiv, nasmejan in skuliran fant. Je tudi odličen 
računalničar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Kosmač 
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ZABAVNA NOČ 
 

Iz srede na četrtek, 8. – 9. oktobra, so učenci prvega in drugega razreda noč 
prespali v šoli. 

V tednu otroka so se v sredo, 8. oktobra, naši najmlajši udeleženci naše šole ob 
petih popoldne vrnili v šolo s svojimi pižamami, naglavnimi svetilkami in raznimi 
igračami.   

Pri šoli so se poslovili od svojih staršev in se z učiteljicama odpravili v razred. V 
drugem razredu so si pripravili ležišča, kjer so potem tudi spali. Po postavljanju 
ležišč, so se zabavali v telovadnici z razno raznimi rajalnimi igrami. Temu je 
sledila malica. Ko so vsi pojedli, pa so se odpravili na nočni sprehod po vasi, kjer 
so pridno uporabili svetilke, ki so jih prinesli s sabo. Po sprehodu pa je nastopila 
zabava – ples v maskah. Otroci so veselo plesali in se zabavali. Po igrivi zabavi, 
pa so bili otroci utrujeni in sestradani, zato so si privoščili večerjo.  

A zabavne noči še ni bilo konec! Po večerji so se otroci usedli pred televizor in 
imeli pravi kino! Zraven so grizljali še prestice, čips in pokovko ter se sladkali z 
raznimi sladkarijami. Po kinu so se počasi odpravili na zaslužen počitek. 

Udeleženci so mi povedali, da je bil ples res zabaven in da jim je bil zelo všeč 
kino, ker so lahko jedli čips. 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Golob 

UTRINKI IZ ŠOLE 
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OB KRUŠNI PEČI 
Z letošnjo temo Dnevi evropske kulturne dediščine so želeli po Sloveniji v 
ospredje postaviti pomen izobraževanja o dediščini. Njihov izziv je bil, kako 
dediščino približati vsem starostnim skupinam, predvsem najmlajšim vrtčevskim 
otrokom, osnovnošolcem, srednješolcem in tudi šolajočim se odraslim. Nosilec 
projekta je bil Zavod za kulturne dediščine Slovenije. Tudi na naši šoli se je 
odvijal kulturni dan s tem namenom. Učenci so v okviru kulturnega dne 
spoznavali kulturno dediščino domačega kraja.  V petek, 3. oktobra, so vsi učenci 
lučke šole, od vrtca pa do devetega razreda, sodelovali v delavnicah. Vrtec se je 
predstavil s petjem in plesom, peli so ljudsko pesem Perice. Prvi razred je 
spoznaval stare igre. Drugi razred je spoznal, kako so včasih plesali. Učenci 
tretjega razreda so spoznali stari običaj jajčnica in pekli so šnite. Četrti razred je 
izdeloval korobače za tepežni dan. Učenci petega razreda so kuhali stare jedi, 
flancate in obrnek. Šesti razred je izdeloval volnene igrače in volnene cofke. 
Sedmi razred je filcali in spoznali so ljusdski običaj ofiranje. Učenci osmega 
razreda so prav tako ofirali in poleg tega so še izrezovali pastirske palice. Deveti 
razred pa je izdeloval staro igro, pretikalce. Učenci so izdelovali razne stare 
igre, filcane izdelke, cofe ali pa so se naučili kakšne pesmi ali plesa. Spoznavali 
so, kako so živeli naši predniki. Dan so zaključili s kulturno prireditvijo  z 
naslovom Ob krušni peči pred Juvanovo hišo v Lučah. Učenci so predstavili 
svoje delo in se hkrati tudi poveselili. 

 

 

 

 

 

Alja Jurič, Karolina Pahovnik 
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ŠPORTNI DAN 
V petek, 27. Septembra, smo učenci predmetne stopnje imeli športni dan.  V šoli 
smo vzeli malico, nato pa smo se odpravili na pot. 

Učenci 6.a in 6.b razreda so v spremstvu učiteljic Mire Erjavec, Polone Škrubej, 
Branke Anželak in gospe Jožice Voler šli na pohod na Veliko planino. Najprej so 
se peljali z avtobusom in kombijem, nato pa so se peš podali na pot. Ta je bila 
kratka in ne preveč naporna, zato so na Veliko planino prišli brez težav. Na vrhu 
so imeli kljub megli lep razgled.  

 ALJAŽ P.: Bilo je sončno in lepo. Veliko smo se smejali, tudi skregali in tepli 
smo se. Obmetavali smo se s storži. Bilo je fajn!  

JAKA: Bali smo se psa. Med potjo smo bili zelo lačni, a smo imeli dobro hrano. 
Ves čas smo imeli lizike. Nagajali smo učiteljicam. Bilo je zabavno. 

 

 

 

 

 

 

Sedmošolci so se v spremstvu učiteljic Karmen Oset, Majde Nerat in učitelja 
Rajka Rudnika podali na Klemenčo jamo. Najprej so se z avtobusom peljali do 
razpotja v Logarski dolini, potem pa so peš odšli na Klemenčo jamo. Z lahkoto 
so prišli na vrh, saj pot ni 
preveč naporna. 

ALMA: Bilo je fajn, lepo 
vreme, dolgo smo hodili. 

DANIEL: Bilo je lepo 
vreme, ne preveč naporno, 
zabavno, videli smo 
najdebelejši macesen, bilo 
je fajn. 
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Devetošolci pa smo se v spremstvu razredničarke Alenke Kos, gospe Marije 
Robnik ter učitelja Mitja Venišnika povzpeli na Raduho. Izpred šole smo se s 
kombiji peljali do Arte, kjer smo začeli našo pot. Hodili smo dve uri, a smo se 
med potjo večkrat ustavili. Na vrhu smo imeli najprej čas za malico, nato smo se 
fotografirali, potem pa smo bili krščeni vsi, ki smo bili na Raduhi prvikrat. Ker je 
bilo vreme lepo in sončno, smo imeli lep razgled. Po kratkem premoru smo se 
podali proti Loki, kjer so nas čakali kombiji. Tam smo ostali pol ure, nato pa smo 
se kljub naporni poti veseli in razigrani vrnili v šolo. 

SLAVKA: Dolgo smo hodili, bila je kar naporna pot, a na koncu smo imeli lep 
razgled. Ko smo prišli v šolo, smo bili malo utrujeni, a kljub temu je bilo zelo 
fajn. 

LUKA: Bilo je sončno in lepo vreme. Veliko smo se smejali, slikali in jedli čips. Bili 
smo zelo utrujeni, ampak bilo je v redu. Raduha je super, mi še pa bolj!:) 

ANA G.: Bilo je zelo zabavno, a tudi naporno, videli smo sneg.:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Resnik 
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POTEPALI SO SE ... 
V ponedeljek, 23. septembra 2014, so se učenci osmega razreda odpravili na eno 
tedensko šolo v naravi v Rakov Škocjan. 

Kje se nahaja Rakov Škocjan? 

Rakov Škocjan je kraška dolina, po kateri teče reka Rak. Leži 
med Cerkniškim in Planinskim poljem, jugovzhodno 
od avtocestnega odseka Postojna-Unec. Dolina je dobila ime po cerkvi sv. 
Kancijana, katere ostaline so pri Velikem naravnem mostu domnevno ob 
prehodu iz 15. v 16. stoletje, danes pa so od nje vidne le še ruševine. 

 V Zelških jamah, Prunkovcu in Kotlu so bili najdeni polžki Belgrandiella kuščeri, 
ki so endemiti podzemske Ljubljanice. V dolini pa raste razmeroma 
redka praprot, močvirska krpača. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Kras
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dolina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Reka
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rak_(reka)
http://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkni%C5%A1ko_polje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Planinsko_polje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Avtocesta
http://sl.wikipedia.org/wiki/Postojna
http://sl.wikipedia.org/wiki/Unec
http://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev_(zgradba)
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Kancij,_Kancijan_in_Kancijanila
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Kancij,_Kancijan_in_Kancijanila
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Belgrandiella_kusceri&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Endemiti
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Praprot&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mo%C4%8Dvirska_krpa%C4%8Da&action=edit&redlink=1
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Kako je potekal teden? 

Odhod iz Luč je bil ob 8.uri zjutraj.Vožnja je trajala približno štiri ure. Ko so 
prišli v Rakov Škocjan, so se najprej izkrcali s svojo prtljago  in se nastanili v 
sobe. Takoj po tem so jim učitelji predstavili potek tedna in jim razložili hišni 
red. Sprva so imeli pripombe na red in disciplino, a so se dan za dnem hitro 
privadili. Običajni dan je potekal po sledečem protokolu: najprej so vstali ob 
7.00, nato je sledil zajtrk ter priprave na dnevne dejavnosti, kot so plezanje, 
pohodi, okostrelstvo in vožnja s kanujem. Po končanih dejavnostih je sledilo 
kosilo, prosti čas, popoldanske dejavnosti, nato pa  večerja in večerne dejavnosti, 
kot so družabni večeri ter animacije. Po lepo preživetem tednu, polnem novih 
izkušenj, zabave, novih simpatij in polni energije ter volje po novem znanju so se 
odpravili proti Lučam. 

  

DOŽIVETJA:  

 

 
 
 

 

 

 

Urban Romšak 

UROŠ Bilo je 
zanimivo, polno 

presenečenj, 
doživetij,ljubezni, 

polno zabave. 

TIM  Bilo  je 
zanimivo,super, 

nova doživetja. 

       

DOMEN Bilo je      
fajn,zanimivo,najbolš!!Bi 

lahko še šli enkrat. 

 

NINA Zabavno,lepo, 
polno doživetij, veliko 

simpatij in druženj. 
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NADARJENI SO PREIZKUŠALI SIVE 
CELICE 

 

V soboto, 15. 11. 2014, so na naši šoli potekale ustvarjalne delavnice za nadarjene 
učence. Bilo je šest delavnic, ki so se odvijale od devetih zjutraj do enih 
popoldne. 

 

1. DELAVNICA 

Prva delavnica je bila poslikava obraza. Izvajalka je bila mentorica ga. Marija 
Bec z dijakinjami  4. letnika programa kozmetični tehnik.    

V tej delavnici so učenci delali v dvojicah in drug drugemu poslikali obraz. 
Najprej so spregovorili o pomenu barv, o tehnikah poslikave telesa in 
pripomočkih za ustvarjanje. Nato so si izbrali motiv, ki so ga želeli naslikati na 
obraz in ga narisali na papir. Na koncu pa so skice prenesli iz papirja na obraz. 
Za eno poslikavo obraza so porabili približno eno uro. 

2. DELAVNICA 

Druga delavnica je bila astronomija-izdelava modela osončja. Izvajalki sta bili 
Jana Pahovnik in Silva Dešman. 

Učenci so se poglobili v del astronomije o našem osončju. Po premišljenih 
meritvah, izračunih in pretvarjanjih so izdelali model osončja. Odšli so tudi na 
Prode, kjer so po pomanjšanih razdaljah postavili količke, ki so predstavljali 
planete in njihovo oddaljenost od sonca. 

3. DELAVNICA 

Tretja delavnica je bila izdelava modnih dodatkov. Izvajalke so bile mentorica 
ga. Veronika Kokot ter Ana Čopar in Maja Kavnik, dijakinji Srednje šole za 
storitvene dejavnosti in logistiko.  

V delavnici so si učenci izdelali šal iz pletenih trakov, ki ga lahko uporabijo kot 
modni dodatek. Uporabiti so morali svojo domišljijo in ustvarjalnost. 
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4. DELAVNICA 

Četrta delavnica je bila izdelava načrta za geografsko ekskurzijo-potuj z nami. 
Izvajalki sta bili Andreja Mavrič in Petra Lončar. 

Vsak učenec je izdelal program za geografsko ekskurzijo po Sloveniji. Najprej so 
izdelali časovno razporeditev ekskurzije, nato so opisali posamezne destinacije, 
predstavili stroške in podali pisno ponudbo za izlet. 

5. DELAVNICA 

Peta delavnica je bilo raziskovanje z GeoGebro. Izvajalki sta bili Dušanka 
Colnar in Anda Kavčič. 

Na delavnici so učenci povezovali znanja iz biologije, fizike, matematike in 
računalništva. Z računalniškim programom GeoGebra so raziskovali odboj 
svetlobe, opazovali nastanek zanimive matematične krivulje in se prepričali o 
tesni prepletenosti narave in človeškega ustvarjanja. 

6. DELAVNICA 

Šesta delavnica je bila o obnovljivih virih - lesna biomasa. Izvajalec je bilo 
podjetje Biomasa d.o.o. v sodelovanju z OŠ Luče. 

Delavnica je potekala v podjetju Biomasa d.o.o. v Lučah. Učenci  so si pobliže 
ogledali in spoznali podjetje, njihove proizvode ter storitve. Izračunali pa so tudi 
porabo lesne biomase za različna poslopja. 

MNENJA IN VTISI UDELEŽENCEV: 

Adam Vošnjak: »Bilo mi je všeč, ker sem spoznal program GeoGebra«. 

Ana Strmčnik: »Bilo je zelo zanimivo. Najbolj mi je bilo všeč, ker smo zbirali 
barve in delali šale«. 

Lana Turk:  »Bilo je zabavno, všeč mi je bil način dela«. 

Klemen Budna: «Bilo je super. Najbolj mi je bilo všeč, ker smo bili v podjetju in 
spoznali veliko novih stvari«. 

 
 

Kristina Kosmač 
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BOŽIČNE DOBROTE 
Zakorakali smo v december, praznični čas. Vsi v tem obdobju radi preživljamo 
čas z družino, sorodniki, prijatelji. Ko ob praznikih sedimo ob jelki, jaslicah in 
kaminu ter se pogovarjamo s prijatelji, se pri tem radi posladkamo. Za pripravo 
prazničnih dobrot imamo nekaj predlogov. 

POLMASLENI PIŠKOTI 

SESTAVINE: 
200 g na koščke narezanega masla (ogretega na sobno temperaturo) 

100 g sladkorja 
300 g moke 
2 žlici sladkorja za posipanje piškotov 
 

POSTOPEK: 

1. Nizek pekač za piškote obložimo s papirjem za peko. V skledo presejemo 
moko. V drugi skledi z električnim mešalnikom zmešamo na koščke narezano 
maslo in sladkor. Na visoki hitrosti mešamo 4 do 5 minut, da dobimo rahlo 
kremasto zmes. 

2.  Dodamo moko in jo z lopatko ali kuhalnico vmešamo v masleno zmes. 
Pazimo, da sestavin ne mešamo predolgo časa - samo toliko, da nastane 
drobtinam podobna zmes. Vse skupaj z rokami povežemo v enotno testo, ki 
ga iz sklede preložimo na čisto delovno površino. Po potrebi delovno 
površino rahlo potrosimo z moko. Testo najprej z rokami nekoliko 
sploščimo, nato pa ga zvaljamo 0,5 cm debelo. 

3.  S pomočjo modelčkov iz testa izrežemo piškote poljubnih oblik. Z lopatko 
jih preložimo na pripravljen pekač. Pekač s piškoti za pol ure postavimo v 
hladilnik, da se piškoti dobro ohladijo. 

4. Pečico segrejemo na 160 stopinj Celzija. Preden piškote potisnemo v ogreto 
pečico, jih potrosimo s sladkorjem. Piškote pečemo v ogreti pečici 15 do 20 
minut. 

5. Pečene piškote iz pekača takoj preložimo na mrežico (ali rešetko) in povsem 
ohladimo. Ponudimo jih s čajem ali kavo. 

PO PRAZNIKIH DIŠI 
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MASLENI PIŠKOTI 

 SESTAVINE: 

 600 gmoke 
0,75 vrečke pecilnega praška 
300 g sladkorja v prahu 
350 g masla 
4 rumenjaki 
1 žlička vanilijevega ekstrakta 
1 dl kisle smetane 
 
POSTOPEK: 

1. Moko in pecilni prašek presejemo v skledo. Dodamo sladkor in na koščke 
narezano maslo. Zmes zmanemo s prsti, da dobimo drobtinam podobno 
zmes, nato pa dodamo še rumenjake, vanilijev ekstrakt in smetano. Vse 
skupaj zgnetemo v testo. 

2. Testo oblikujemo v kepo in zavijemo v prozorno folijo za živila, nato pa ga 
za pol ure shranimo na hladnem (v hladilniku), da počiva. 

3. Vklopimo pečico in jo naravnamo na 200 °C. Pekač obložimo s papirjem za 
peko. Testo na pomokani delovni površini tanko razvaljamo (približno 4 mm 
na debelo). Iz testa z okroglim modelčkom izrežemo kekse, ki jih položimo 
na pekač. 

4. Kekse pečemo v ogreti pečici 8 do 10 minut oziroma toliko časa, da se 
robovi obarvajo rahlo rjavo. 

5.  Pečene piškote preložimo na servirni krožnik, ohladimo in postrežemo. 
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PRAVA VROČA ČOKOLADA: 

Za božične dni je značilna tudi vroča čokolada. 

SESTAVINE: 

500 ml mleka 
50 g temne čokolade 
1 žlička javorjevega sirupa 
  

   POSTOPEK: 

1. Temno čokolado razlomimo na manjše koščke. Na kuhalnik pristavimo 
kozico, v kateri segrejemo mleko. V mleko damo koščke čokolade in 
mešamo toliko časa, da se čokolada razstopi. Pazimo, da mleko ne zavre! 
Nato primešamo še javorjev sirup. 

2. Vročo čokolado natočimo v dve skodelici in po želji poleg ponudimo 
stepeno sladko smetano. Ponudimo še vročo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alja Jurič, Karolina Pahovnik 
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IDEJE ZA PRESENEČENJA MED 
PRAZNIČNIM ČASOM 

Vsi med prazniki radi prejemamo darila in jih nakupujemo. A velikokrat 
ostanemo brez idej za darila za naše najbližje. Da pa bi 
vam malo olajšali delo, vam bomo predstavili nekaj idej za 
darila.  

 Izdelaj koledar s slikami vaših skupnih trenutkov; 
 Doma speči pecivo in ga odnesi sorodnikom; 
 Najbližjim  kupite bon za masažo, kopališče, 

nakupovanje; 
 Nepogrešljiva je čokolada; 
 Skodelica z imenom in kakšen dober čaj za zraven; 
 Oblačila-božični puloverčki, tople nogavice, copate, kape, šali, rokavice…; 
 Parfumi, laki za nohte, ogrlica, zapestnice, uhani…; 
 Sveče; 
 Knjige, stojala za knjige…; 
 Božična zvezda; 
 Okviri najljubšo sliko s prijateljem in mu jo podari; 
 Za otroke: igrače, knjige s pravljicami, čokoladni adventni koledar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     Alja Jurič, Karolina Pahovnik 
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MOZOLJI 
Mozolji - tipičen problem mnogih najstnikov, ampak kaj storiti, da se jih znebiš, 
kateri miti o mozoljih so resnični in kateri ne? Tovrstne težave se prvič pojavljajo 
v mladosti, ko se hormonsko stanje začne spreminjati, pojavljajo se pa tudi pri 
dojenčkih in odraslih. 

K mozoljavosti pa poleg hormonskih sprememb pripomorejo tudi neustrezna 
prehrana, stres, premalo gibanja, kajenje in tudi geni (če so imeli tvoji starši 
mozolje, je možno da jih boš imel/a tudi ti).  

Če je stanje kritično, lahko obiščeš tudi dermatologa, ki ti bo predpisal zdravila 
oziroma kreme, ki mozoljavost blažijo. 

ODSTRANJEVANJE MOZOLJEV DOMA 

Poznamo veliko metod odstranjevanja ali blaženja mozoljev kot na primer: 

-LED: Led lahko pomaga pri hitrem odstranjevanju mozoljev, saj pospeši pretok 
krvi ter zamrzne pore.    

-LIMONA: Vsebuje vitamin C in pomaga, da se mozolji hitro posušijo. Uporabi 
navadno svežo limono in ne limoninega soka v plastenki!   

-ZOBNA PASTA: Čeprav za kožo ni najbolj zdravo, vendar zobna pasta kot 
limona mozolje posuši.    

-PARA: Je odlična za kožo tako kot tudi za njene nepravilnosti, odpre pore ter 
omogoča koži, da diha.   

 

 

 

 

 

 

NEGA IN ZDRAVJE 
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-UMIVANJE OBRAZA: Če umiješ umazanijo iz obraza vsak dan preden greš 
spat s toplo vodo, lahko pomaga pri počasnejšem zmanšanju mozoljavosti.  

 

 

 

 

 

 

O mozoljavosti poznamo veliko mitov, vendar kateri so resnični in kateri niso? 

1. Odrasli nimajo mozoljev. 

To nikakor ne drži, saj se lahko pojavljajo tudi v 30. 40. ali 50. letih. 

2. Čokolada in mlečni izdelki povzročajo mozolje. 

Čeprav kot pogosti krivec za mozoljavost krivimo čokolado oz. mlečne izdelke 
to ne drži.  

3. Stres povzroča mozolje  
 
Delno drži, saj ko smo pod stresom, se v našem telesu sprošča več stresnih 
hormonov, ki povzročajo mozoljavost. 

 
4. Mozolje imajo tisti, ki se ne umivajo dovolj. 

Ta mit ni popolnoma resničen, saj prekomerno umivanje obraza izsuši obraz in 
povzroča druge kožne težave. 

5. Ličila aknasto kožo samo poslabšajo. 

To drži v primeru, da uporabljate težke, goste pudre in to vsakodnevno. Za                 
mozoljasto kožo so priporočeni čim bolj naravni pudri. 

6. Akne se učinkovito odstranijo s stiskanjem in praskanjem. 

Ta mit nikakor ne drži, saj strokovnjaki opozarjaj, da praskanje in stiskanje 
povzročata trajne brazgotine. 
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POVEČANJE ODPORNOSTI V ZIMSKEM ČASU 

Prehlad ali gripa se pogosto pojavita v zimskem času, zato je tukaj nekaj 
nasvetov, kako povečati odpornost in krepiti imunski sistem tudi brez cepiv. 

1.UJEMI ČIM VEČ SONČNIH ŽARKOV.   

Četudi dobiš sonce samo še na obraz, to pomaga proizvesti več vitamina D v 
telesu. 

  

 

 

 

 

 

2. OBROKI S PIKANTNIMI ZAČIMBAMI 

Pikantne začimbe kot curry, rožmarin, ingver, timijan ali muškatni orešček so ene 
izmed začimb, ki krepijo imunski sistem in so zelo okusne. 

 

 

 

 

 

 

3.TELOVADBA 

Ker povečuje krvni obtok in imunsko moč, je priporočena redna telovadba, 
ampak ne preveč, saj lahko ogrozi imunski sistem. K telovadbi spada tudi hoja do 
šole, če boš le hodil/a hitro.  
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4. PRIMERNA PREHRANA 

Pretirana količina sira ali mlečnih izdelkov lahko povzročijo zamašene sinuse in 
tako pride do virusov. 

5. SPANJE 

Pomankanje spanja ogroža imunski sistem, zato poskrbi, da boš dovolj spal/a. 

 

 

 

 

 

 

 

6. VELIKO SE SMEJ! 

Oglej si kakšno komedijo, ali preživi čas s prijatelji ali z družino. To je dobro za 
tvoje telo in duševno zdravje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Fužir 
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POSPEŠITEV RASTI LAS 
Kako pospešiti rast las na naraven način je lahko zelo težko, saj moraš tudi sama 
vedeti, kakšni so tvoji lasje. 

Poznamo veliko metod, a te so lahko drage ali neučinkovite, zato si lahko izmed 
teh metod sama izbereš kakšno, ki tvojim lasem najbolj ustreza. 

1. STRIŽENJE LAS VSAKA 2 MESECA 

Ko boš šla k frizerju, ga prosi naj ti postriže samo konice, ki bodo kmalu zrastle 
nazaj in svojo dolžino še zdaljšale. 

 

 

 

 

 

 

2. OLJE 

Naravna metoda, ki pospeši rast la, je gotovo olje (najboljše za lase je kokosovo 
ali olivno olje), ki si ga vsak dan po 5 minut vtiraš v glavo. Če pa tega nimaš, lahko 
to storiš tudi brez vsega.  
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3. VODA 

Če spiješ vsak dan 8 kozarcev vode, se ne bo samo tvoje telo počutilo sveže, 
ampak tudi tvoji lasje bodo močnejši.  

 

 

 

 

 

 

4. ČESANJE LAS 

Prekomerno česanje las ni priporočeno, pomaga pa, da si lase zjutraj počešeš 
enkrat ali dvakrat. Ko imaš mokre lase, si ne razčesavaj las, saj jih to lahko 
poškoduje. Priporočeno je tudi naravno sušenje las. 

 

 

 

 

 

 

 

5. PRIMERNO UMIVANJE LAS 

Če si lase prepogosto umivaš, se lahko uničijo, zato je najbolj priporočeno 
umivanje las na vsake 3 ali štiri dni, pri tem pa lahko uporabiš tudi balzam za 
lase. Če si lase umivaš pogosto, so najboljši čimbolj naravno šamponi (koprivni 
šampon).      

                             Ana Fužir 
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NOGOMET 
Nogomet je moštvena igra z žogo in eden najbolj priljubljenih športov na svetu z 
izjemo Severne Amerike. Zato mu pravijo tudi najbolj priljubljena postranska 
stvar na svetu. Znanih je več zvrsti nogometa. Ta članek obravnava najbolj 
priljubljenega, ki ga igrajo tudi pri nas in mu v angleško govorečih deželah z 
izjemo Britanskega otočja pravijo soccer. V Severni Ameriki je 
priljubljen ameriški nogomet, v Avstraliji pa avstralski nogomet, nobeden izmed 
njiju ni posebno podoben našemu. Igra poteka na nogometnem igrišču. To je s 
travo prekrita in z belimi črtami označena štirikotna površina. Pri mednarodnih 
tekmah mora biti dolžina med 100 in 110 metri, širina pa med 64 in 75 metri. Za 
tekme nižjih kategorij so dovoljena tudi manjša igrišča. Sredi obeh krajših 
stranic stoji škatla višine  2,44 m in širine 7,32 m, ki je z vseh strani z izjemo 
ploskve, ki je obrnjena proti notranjosti igrišča, obdana z mrežo. Z belo barvo so 
označene še črte, ki po dolžini delijo igrišče na dve enaki polovici, sredina igrišča 
in osrednja krožnica okoli sredine igrišča s polmerom 9,14 m. Pred vsakimi vrati 
sta ravno tako belo obrobljena dva piškota. Manjši označuje mesto, od koder se 
izvede knockout, daljša stranica je od golove črte oddaljena 6 jardov (5,46 m), za 
toliko sta od obeh vratnic oddaljeni krajši stranici. Večji pravokotnik se 
imenuje kazenski prostor, v žargonu tudi šestnajsterec. Njegove stranice so od 
golove črte oziroma vratnic oddaljene 16,5 m. Znotraj kazenskega prostora je 
označena tudi točka, s katere se izvaja kazen - penal ali enajstmetrovka. Del 
krožnice s središčem v tej točki in s polmerom  9,5  m, ki pade izven kazenskega 
prostora, je ravno tako označena s črtami in označuje mesto, kjer se med 
izvajanjem najstrožje kazni lahko nahaja samo tisti, ki jo izvaja in tisti, ki jo 
prejema. Vsa štiri oglišča igralne površine so označena s polkrogi pravil, okoli njih 
je označena tudi četrtina krožnice polmera 91 cm, od koder se izvaja udarec iz 
kota. Premer nogometne žoge je lahko največ od okoli 30 do 40 cm. 

 

 

 

 

RAZNO… 
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SODNIKI 

Tekme so dolgo sodili po trije sodniki, pred nekaj leti so uvedli še četrtega. 
Dolgo so bili skoraj brez izjeme oblečeni v oblačila črne barve (od tod pogovorni 
izraz »možje v črnem«), pred leti pa so se začeli oblačiti tudi v barvna oblačila. 

IGRALCI 

Moštvo sestavlja 11 igralcev. Eden izmed njih je vratar, njegova oprema se mora 
razlikovati od opreme soigralcev. Ostali igralci se delijo na obrambne igralce, 
igralce sredine in napadalce. Ta delitev je neuradna in se nanaša 
na »usmeritev« posameznih igralcev, za samo igro pa je popolnoma nepomembna, 
saj npr. ob prekinitvah, ko se pričakuje podajo v kazenski prostor, večkrat 
priskočijo napadalcem na pomoč tudi obrambni igralci, ki so praviloma višji od 
hitrih napadalcev. Poleg tega se lahko igralcem med igro spremeni njihova vloga, 
če to zahteva sprememba taktike. Taktično postavitev opišemo s tremi 
številkami, katerih vsota je 10. 

Postavitev 3-5-2 tako pomeni, da so po trenerjevi zamisli trije igralci v obrambni 
vrsti, pet jih povezuje igro na sredini igrišča, dva pa sta napadalca. 

PRAVILA 

Cilj ekipe je, da doseže več zadetkov (golov, iz angleške besede goal ) od 
nasprotnika. Če obe moštvi dosežeta enako število zadetkov, je 
rezultat neodločen. Igra se lahko konča, če pa tekmovalni sistem zahteva, da eno 
moštvo kljub vsemu zmaga, se odigrata dva podaljška, ki trajata vsak po največ 
15 minut. V podaljških lahko velja pravilo zlatega, srebrnega gola in bronastega 
gola. Zlati gol pomeni, da če igralec doseže gol v podaljšku, njegova ekipa zmaga 
v tistem trenutku. Zadnje čase pa se uveljavljata pravilo srebrnega in 
bronastega gola. Srebrni gol pomeni, če neki igralec v podaljšku zadane gol, 
rezultat pa do konca tistega podaljška ni izenačen, zmaga ekipa, ki je zabila več 
golov. Bronasti gol pa pomeni, da tekma kljub temu ni končana do izteka obeh 
podaljškov. Če tudi po podaljških ni zmagovalca, ga odloči izvajanje najstrožjih 
kazni. Najprej strelja 5 igralcev iz vsake ekipe, nato pa po en igralec dokler ena 
ekipa ne vodi. 

TRAJANJE IGRE 

Redni del igre je razdeljen na dva polčasa, vsak je dolg 45 minut. To je le okvirna 
vrednost, ker ni uradnega merjenja časa, tako da je odločitev o koncu polčasa 
odvisna od glavnega sodnika. Proti koncu polčasa mu četrti sodnik pokaže, 
koliko časa se je izgubilo s prekinitvami in glavni sodnik praviloma za toliko 
podaljša polčas. 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C4%8Das&action=edit&redlink=1
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KAZNI 

Glavni sodnik lahko kaznuje igralca s kartoni. Če v isti tekmi prejme isti igralec 
drugi rumeni karton, mu sodnik pokaže najprej rumenega in nato še rdeč karton, 
igralec mora zapustiti igro in na naslednji tekmi ne sme igrati. Vsak karton 
ostane v evidenci tudi po igri, ko igralec v več igrah zbere tri ali štiri rumene 
kartone (odvisno od tekmovalnega sistema), na naslednji tekmi ne sme igrati. Če 
igralec prejme rdeči karton, mora takoj zapustiti igrišče in ne sme odigrati vsaj 
naslednje tekme. Število tekem, na katerih ne sme igrati, določi tekmovalna 
komisija, ki se sestane po tekmi. S kartoni se kaznujejo grobi prekrški (npr. če 
igralec podre nasprotnika in se pri tem ne dotakne najprej žoge), namerno 
zavlačevanje ob prekinitvah, ugovarjanje sodniškim odločitvam in podobne 
nešportne poteze. Tudi če sodnik kakšne nešportne poteze ni kaznoval s 
kartonom, lahko tekmovalna komisija po tekmi pregleda posnetek in igralcu 
določi kazen. Trenerja in vse ostale funkcionarje lahko odstrani s klopi, kartona 
pa jim ne sme pokazati. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOGOMETNA ŽOGA SKOZI ČAS 
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Člani šolskega novinarstva smo na šoli izvedli anketo. Učence od 6.do 9. razreda 
smo spraševali o najljubšem klubu, naj nogometašu, naj stadionu in zmagovalcu 
svetovnega prvenstva 2014.  

Punce so za naj nogometaša izbrale Messija (34 %), sledi mu Ronaldo (32 %), 
Ibrahimović (20 %) , ostale so izbrale druge nogometaše.   

 

Naj nogometaš po izboru punc

Messi

Ronaldo

Ibrahimović

Drugi

                                                                                                  

Fantje so za naj nogometaša izbrali Ronalda (46 %), sledi mu Messi (25 %), 
Ibrahimović in drugi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naj nogometaš po izboru fantov

Messi

Ronaldo

Ibrahimović

Drugi
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Za najljubši klub so punce izbrale FC Barcelono (72 %), sledi Real madrid (17 %), 
FC Bayern Munchen (8 %) in drugo. 

Najljubši klub po izboru punc

FC Barcelona

Real Madrid

FC Bayern Munchen

Drugi

 

Za naj klub so fantje izbrali Real Madrid (36 %) in FC Barcelono (30 %), FC 
Bayern Munchen (20 %) in drugi. 

 

Najljubši klub po izboru fantov

FC Barcelona

Real Mdrid

FC Bayern Munchen

Drugi
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Za naj stadion so dekleta izbrala Camp Nou (60 %), sledi mu Santiago Bernabeu 
(32 %) in Ljudski vrt  (8 %). 

 

Naj stadion po izboru punc

Camp nou

Santiago Bernabeu

Ljudski vrt

 

Za naj stadion so fantje izbrali Santiago Bernabeu (44 %), sledil mu je Camp Nou 
(37 %), Ljudski vrt. 

 

Naj stadion po izboru fantov

Camp nou

Santiago Bernabeu

Ljudski vrt

 



Špasn št. 1                                                                                          šol. l. 2014/15  

27 

  

 

Za pravilen odgovor, kdo je letos zmagal WORLD CUP BRASIL, so punce in 
fantje odgovorili pravilno. Pri puncah je napačno odgovorilo 2 % in pri fantih 
prav tako 2 % anketiranih. 

 

ZMAGA WORLD CUP BRASIL - fantje

pravilno

nepravilno

 

 

ZMAGA WORLD CUP BRASIL - punce

pravilno

nepravilno

 

Justin Funtek 
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GLASBA MESECA 
 

V tej rubriki bomo predstavili deset novih in najboljših hitov za vsak mesec. 

MESECA SEPTEMBRA SO BILI NAJBOLJŠI HITI SLEDEČI; 

Iggy Azalea Feat. Rita Ora - Black Widow 

David Guetta Feat. Sam Martin - Lovers On The Sun 

Hozier - Take Me To Church 

Lilly Wood & The Prick & Robin Schulz - Prayer In C 

Edward Maya - Historia De Amor 

Eli Lieb - Zeppelin 

Echosmith – Cool Kids 

Linkin Park – Final Masquerade 

Ariana Grande – Break Free (feat. Zedd) 

ToveLo - Habits (StayHigh) 

MESECA OKTOBRA SO BILE NAJBOLJŠE PESMI DOLOČENE TAKOLE; 

Meghan Trainor – All About That Bass 

Taylor Swift - Shake It Off 

Nicki Minaj - Anaconda [Explicit] 

Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj - Bang Bang 

Iggy Azalea - Black Widow (Feat.RitaOra) 

Sam Smith – Stay With Me 

MAGIC! - Rude 

Ariana Grande – Break Free (feat.Zedd) 

Maroon 5 – Maps 

Sia – Chandelier 
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MESECA NOVEBRA PA SO BILI NAJBOLJ PREDVAJANI HITI SLEDEČI; 

Gwen Stefani – Baby Don't Lie 

Calvin Harris & John Newman - Blame 

The Avener - Fade Out Lines 

David Guetta Feat. Sam Martin - Dangerous 

Sigma Feat. Paloma Faith - Changing 

Robin Schulz Feat. Jasmine Thompson – Sun Goes Down 

Clean Bandit Feat. Jesse Glynne - Real Love 

Hozier – Take Me To Church 

Maroon 5 - Animals 

Aron Chupa - I'm an Albatraoz 

 

Torej, najboljši hiti  teh mesecev so sledeči;  

-Black Widow 

-All About That Bass 

-Baby don'tlie 
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V čarobnem mesecu decembru, ko že diši po praznikih, radi poslušamo božične 
pesmi. 

V sledečem seznamu vam bom predstavila petnajst najboljših božičnih pesmi; 

-Dean Martin – Rudolph The Red-Nosed Reindeer 

-Bing Crosby - White Christmas 

-Chris Rea - Driving Home For Christmas 

-EarthaKitt - Santa Baby 

-Mud – Lonely This Christmas 

-Mel &Kim - Rockin' Around The Christmas Tree 

-Frank Sinatra - Santa Claus is Coming to Town 

-Paul McCartney &Wings – Wonderful Christmastime 

-Bony M – Jingle Bells 

-Queen - Thank God It's Christmas 

-Johnny Mathis - It's Beginning To Look A Lot Like Christmas 

-Slade – Merry Xmas Everybody 

-Aaron Neville - Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow 

-Wham! - Last Christmas 

 

 

 

 

 

 

Ana Golob 
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ČOKOLADNI DAN 
 

27. december – narodni dan čokolade 

Mislim, da vsi obožujemo čokolado in si življenja brez čudovitih tortic, raznih 
keksov in naše vijolične krave, ne moremo predstavljati.Prav v čarobnem mesecu 
decembru pa praznujemo dan čokolade. 

 

 

 

 

Čokolada je prehrambeni izdelek, narejen iz kakava, ki ga v tropskih pragozdih 
Južne Amerike pridelajo iz drevesa kakavovca. 

 

 

 

 

 

 

Kakavovcu utrgajo zrna in ta zrna nato fermentirajo in jih posušijo na soncu. 
Nato ta zrna pražijo na več kot 100 °C in s tem pridobijo bogat okus in značilno 
barvo kakava. Nato jih kar se da hitro ohladijo. 

Na koncu pa vsa zrna zmeljejo in izločijo kakavovo maslo s stiskanjem in dodajo 
razne okuse; vanilija, cimet, marcipan. 
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ZDRAVO 

Temna čokolada je koristna za vaše zdravje. 

 

V temni čokoladi se namreč nahajajo snovi, ki se jim reče flavonoidi. Flavonoidi so 
snovi, ki se nahajajo v rastlinah in imajo v njih mnogo vlog. 

Poleg tega, je znanstveno dokazano, da temna čokolada vsebuje določene snovi, 
ki imajo pozitiven vpliv na človeško telo. Te snovi pa se pri izdelavi mlečne ali 
bele čokolade izgubijo, kar pomeni, da ti dve čokoladi resnično nimata toliko 
pozitivnih vplivov na telo kot pa črna oziroma temna čokolada. 

Temna čokolada ugodno vpliva na relaksacijo krvnih žil ter na strjevanje krvi. To 
pomeni, da ima temna čokolada tudi pozitiven vpliv pri zniževanju krvnega 
pritiska. 

NAJLJUBŠE ZNAMKE 

Nekatere znamke za čokolado so zelo prepoznavne. 

Med drugimi so ene najljubših znamk:  

- Milka, 
- Toblerone, 
- Lindt, 
- Dorina, 
- Gorenjka, 
- Côte d’Or, 
- Kinder. 
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UPORABA 

Uporablja se v veliko sladicah, kot so pudingi, torte, razne sladkarije in sladoled. 

Lahko je v trdnem stanju (kot tablica čokolade) ali v tekočem stanju (vroča 
čokolada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Golob 
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ŠALE 

Zakaj se blondinka pred delom z računalnikom toplo obleče? 

Ker odpira okna. 

 

POUK MATEMATIKE 

Pri pouku matematike v osnovni šoli. 

"Janezek, povej nam koliko je tri krat tri !" 

"Deset." 

"Koliko je tri krat tri ?"                                             

"Deset !" 

"Janezek! Koliko je tri krat tri ?!" 

"Deset!! Kaj ste gluha ?!" 

 

MOZOLJI IN PUBERTETA 

Pride Lidija domov pa reče mami: 

"Jaz več ne bom mela mozoljev!! 

pa reče mama: "Zakaj ne?" 

pa reče Lidija: "ker ni več placa!!! 

 

 

 

ZABAVNI KOTIČEK 
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UČENJE ZGODOVINE 

Očka, kajne da so tebe po krivici vrgli iz šole? 

Seveda. Zakaj sprašuješ? 

Ker se je zgodovina ponovila.                                 

 

MORNARSKA ŠALA 

"Kapitan! Kapitan!" preplašeno sporoča mornar 
ladijskemu poveljniku. 

"Pod krovom je luknja, skozi katero prodira voda v 
ladjo!" 

"Molči in ne deri se! Pojdi in izvrtaj poleg še eno luknjo, 
da bo voda lahko odtekala!" 

 

ZAKONSKA ŠALA 

Star zakonski par se je sprehajal po parku in nenadoma je rekla žena: "Poglej 
tisto klop! Tam si mi prvič ukradel poljub!" 

"Saj se spominjam. Zaradi te tatvine sem še danes v zaporu!" 

 

PARADIŽNIK 

Janezek pride v šolo z buško na glavi. 

Sošolci ga vprašajo: »Kaj je bilo?« 

»Sestra mi je vrgla v glavo paradižnik«. 

»Od paradižnika menda nimaš take buške«. 

»Paradižnik je bil v konzervi«. 
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VOZNIK 

Možakar, ki v teh prazničnih dneh pokliče na policijo:"Halo, je kdo tam?" vpraša 
glas iz slušalke dežurnega policista.                 

"Da, vsi smo tukaj." 

"Me zelo veseli. Kar ostanite tam." 

"Zakaj pa?" 

"Ker bom drugače ob vozniško 
dovoljenje." 

 

ŠALA ODVETNIK IN ZDRAVNIK 

Zakaj hodiš s pomočjo palic? 

Prometna nesreča. 

Ali res ne moreš brez njih? 

Zdravnik pravi, da lahko, odvetnik pa trdi, da ne morem. 
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UGANKE 
Ukradeni denar 

  Eden od trojice gangsterjev znanih po vzdevkih: Trdi, Boss in Vanč,  je ukradel  
vrečo denarja.  Na zaslišanju je vsak od njih dal tri izjave: 

Boss: 

Denar je ukradel Vanč. Če bi jo jaz ukradel, ne bi priznal. 
Jaz imam dovolj denarja in mi ni treba krasti                    

Vanč:                                                                                       

Jaz nisem ukradel denar. Že nekaj časa želim priti do 
nekaj denarja. Trdi res ni bil v mestu, ko se je zgodil rop. 

Trdi: 

Jaz nisem ukradel denarja.Tisti dan, ko se je to zgodilo, 
nisem bil v mestu. Denar je ukradel Vanč. 

Med preiskavo se je ugotovilo, da sta med temi izjavami dva stavka pravilna 
eden pa nepravilen. Kdo je ukradel denar? 

DENAR  JE UKRADEL BOSS. 

 

Polde 

Kmet Polde ima v hlevu pet rjavih, štiri bele in dve belo-rjavi svinji. Koliko 
Poldetovih svinj lahko pove, da so enake barve kot ostale svinje? 

NOBENA! 

NAMREČ SVINJE NE MOREJO GOVORITI :)   

Ime otroka 

Jakova mama ima štiri otroke. Najstarejši hčerki je ime Maja. Najmlajši sin je 
Avgust. Mlajša od hčerk je Julija. Kako je ime četrtemu otroku? 

Jaka 

Alja Jurič, Karolina Pahovnik 
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KAJ VAM NAPOVEDUJEJO ZVEZDE? 

 

Oven  

V letu 2015 ti bo šlo dobro, pazi, da se ne ušteješ, 
ker če se ne boš, ti bo veliko prišlo na roko in bo 
bolje zate. V ljubezni se je treba zelo potruditi in 
pridno delati, da ti bo uspelo. Si energičen in močan 
in to vnovči pri svojih načrtih.  

 

 Bik 

Čeprav se ti bi naslednje leto zdelo čarobno, se moraš zavedati, da nisi 
v pravljici, kajti to je realnost in moraš se postaviti na trdna 
tla. Ste praktični in trmasti. Posedujete zagrizeno, 
odločno in z delovno vnemo. Večina ljudi meni, da ste 
trdoglavi in nepremakljivi. Premaknite se. 

 

Dvojčka 

Dvakrat poglej, saj bo sicer slika letos meglena. 
Svet se ti lahko z eno samo napačno potezo obrne 
na glavo. Si prisrčen in imaš željo po sporočanju. Bodi 
vztrajen. 

 

Rak  

V letu 2015 se prepusti melodiji, 

naj te vodi, ampak pazi da se boš vseeno učil in da 
poskrbiš tudi na druge, ne samo nase. Si simpatičen in 
razumeš probleme drugih ljudi, vendar kdaj postavi 
tudi sebe na prvo mesto. 
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Lev  

Ne bo ti treba znati tujih jezikov, da si boš našel prijatelje 
in ne bo ti treba biti bogat, da boš lahko imel prijatelje. Si 
ponosen, radodaren in vreden zaupanja, vendar včasih 
pozor, ne smeš vsakemu zaupati. 

 

Devica  

Lahko se zgodi, da boš ob posebni osebi začutil 
kemijo, saj ko jo boš, se je za to osebo vredno 
potruditi. Si logičen tip, ki sovraži nered. Sprosti se 
in naj ti malenkosti ne bodo ovira. 

 

Tehtnica 

Tako kot prehranjevalna  veriga obstaja tudi prijateljska veriga. 
Zato bodi drugo leto raje povezan s prijatelji kot s 
sovražniki, saj se bo to veliko bolj splačalo. Si umetniški tip, ki 
ima težave z realnostjo. Naj te vsaka malenkost ne spravi v 
jok. Bodi močan. 

 

Škorpijon 

Z iskricami v očeh boš v tem letu izredno 
napredoval. Veliko ljudi se bo s tabo veselilo 
in igralo in vedno boš zaželen v družbi, kajti 
takšni ljudje so vedno dobrodošli. Izkoristi 
svojo sposobnost na področju izobraževanja, 
obrestovalo se bo. 
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Strelec 

V tem letu bodi previden, da ne bi brcnil v temo ali celo v 
kamen, saj boš to zelo obžaloval v ljubezni. V šoli se malo 
bolj potrudi. Si optimističen in kar tako naprej. 

 

 

Kozorog 

Ne boš potreboval ne zemljevida ne atlasa, da bi našel svoj 
prostor med prijatelji. Uživaj v trenutkih in pomagaj 
prijateljem. To boš dobil povrnjeno. Kozorog je praktičen in 
discipliniran, zato kar pogumno pri odločitvah. 

 

 

Vodnar  

Letos  ne pogrevaj preteklih stvari, ker bo 
drugače zagotovo prišlo do prepira, raje se 
drži sedanjosti in ti bo šlo veliko lažje v 
življenju. Si zabaven, prijazen človek, ki je 
priljubljen pri ljudeh. Pazi, ne smeš 
vsakomur zaupati. 

 

 Ribi 

V letu 2015 bo vse odvisno od tvojega obnašanja in 
medsebojnih odnosov, kajti ljudje bodo pozorno gledali 
tvojo zunanjost in notranjost. Si ljubezniva in nežna oseba, a 
zaupanje bližnjega si boš moral prislužiti. 

                                                                                                                                                                 

                                Luka Robnik                                                                            
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BESEDIČICA                                            

Na Ta veseli dan kulture (3. 12.), ob spominu na obletnico rojstva pesnika 
Franceta Prešerna, je na OŠ Rečica ob Savinji potekalo že 11. literarno srečanje 
učencev Zgornje Savinjske doline, z naslovom Besedičica. Na srečanju je svoja 
avtorska dela predstavilo tudi 10 učencev naše šole, ki so se preizkusili v pisanju 
proze in poezije. Izpod njihovega peresa je nastalo 10 literarnih del in vsako zase 
ima posebno vrednost. Posebno pohvalo strokovne komisije pa je prejel Nejc 
Funtek za pravljico Hčere se možijo.  

 

 

HČERE SE MOŽIJO 
Nekoč pred davnimi časi je živel kralj Edvard, ki je imel tri hčere. Ko so  bile godne za 
možitev, jih je kralj za eno leto poslal po svetu, naj si same poiščejo može.  

Odšle so vsaka na svojo pot. Prva je obiskovala gradove, druga si je ogledovala 
posestva, najmlajša pa je šla v gozd. Najstarejša je hitro našla lepega kraljeviča iz druge 
dežele in se vanj zaljubila. Druga je prav tako kmalu opazila lepega in postavnega ter 
bogatega posestnika, v katerega se je zaljubila na prvi pogled. Tretja pa nad očetovo 
zahtevo ni bila navdušena. Izbrala si je gozd, ker je imela rada živali. Pomagala je 
živalim, ki so se ujele v lovske pasti, zato je lovci niso imeli radi. Pogosto so streljali 
nanjo, zato se jih je bala. Kljub strahu pa je še naprej reševala živali in zato so jo imele 
zelo rade. Našla si je veliko prijateljev med živalmi in ti so ji pomagali bežati pred 
hudobnimi lovci. 

Ko je nekega popoldneva hodila po gozdu, je zagledala prelepega jelena, ki je bil ujet v 
past. Previdno se mu je približala. Jelen je ostal čisto miren in se je pustil rešiti. Deklico 
je zelo presenetilo, ker se ji je zahvalil s človeškim glasom, a je takoj zatem hitro izginil. 
Tako jo je pretreslo, da je bila za trenutek neprevidna in se je za las izognila strelu iz 
lovske puške. Čez nekaj trenutkov se je jelen zopet prikazal in ji izročil piščalko. Posvaril 
jo je, naj zapiska vedno, ko bo v nevarnosti. Deklica je še naprej skrbela za živali. Kadar 
je potrebovala pomoč, je zapiskala na piščalko in v bran ji je priskočil prečudovit jelen. 
Postal je pravi prijatelj, na katerega se je lahko vedno zanesla. 

 

LITERARNI KOTIČEK 
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Napočil je čas, ko so morale kraljeve hčere kralju predstaviti vsaka svojega izbranca. 
Najmlajša je poprosila jelena, če bi lahko šel z njo k očetu. Ta je odvrnil, da se ne druži z 
ljudmi, a bo zanjo naredil izjemo, saj mu je rešila življenje in postala njegova prijateljica.  

Ko se je najmlajša hči domov vrnila z jelenom, so jo vsi postrani gledali. Oče je bil z 
izbrancema starejših hčerk zadovoljen, z izbiro svoje najmlajše pa ne. Razmišljal je, kako 
bi se rešil jelena. Odločil se je, da vsem trem izbrancem postavi tri izzive, saj je bil 
prepričan, da bodo za jelena prehudi. 

Najprej je vsakemu bodočemu ženinu postavil eno vprašanje. Kraljeviča je vprašal, 
koliko je ljudi v očetovem kraljestvu. Ta je tuhtal in tuhtal, a odgovora ni vedel. Nato je 
kralj vprašal posestnikovega sina, koliko žita rase na očetovem posestvu. Tudi ta je 
tuhtal in tuhtal, a odgovora ni vedel. Kralj je bil presenečen nad nevednostjo prvih 
dveh, a še toliko bolj je bil prepričan, da bo tudi jelen odgovoril napačno in ga bo lahko 
nagnal. Vprašal je torej jelena, koliko divjadi je v vseh gozdovih sveta. Jelen seveda ni 
vedel odgovora, a je bil tako prebrisan, da je kralju odgovoril, da naj vsakemu hektarju  
gozdnih površin prišteje zmnožek vseh obstoječih vrst divjadi z njihovimi tropi. 
Odgovora kralj, ki se za živali v gozdu nikoli ni menil, ni razumel, zato je samo nekaj 
zamrmral v brado in prešel k drugemu izzivu. Vse tri izbrance svojih hčerk je poslal iskat 
krono za kraljične. Kraljevič je prinesel krono iz diamantov, posestnikov sin je ošabno 
razkazoval krono iz zlata, jelen pa je prinesel svoj čudovit odlomljen rog in s tem 
pokazal, kako bi za nevesto, če bi bilo treba, prelil celo svojo kri. Kralj je bil jezen, saj 
tudi tokrat jelena ni mogel nagnati. Tuhtal je, kako bi lahko jelenu preprečil ženitev s 
svojo najmlajšo hčerjo. Nazadnje je naročil bodočim ženinom, naj poiščejo najlepšo 
rastlino na svetu. Ti so kmalu vrnili h kralju. Prvi je prinesel vrtnico, drugi nagelj, jelen 
pa je prinesel pšenico in pojasnil, da je to najlepša rastlina, saj poleg lepote daje 
človeštvu tudi kruh. Ker je jelen tudi v tretje opravil nalogo, kralj ni mogel preprečiti 
njegove ženitve s svojo najmlajšo hčerjo. S težkim srcem jo je oddal jelenu. 

A ko je v poročnem obredu jelen poljubil svojo nevesto, se je isti hip spremenil v 
čudovitega princa. Vsi so onemeli, on pa jim je pojasnil, da ga je v jelena začarala njegova 
hudobna mačeha. Princ je z najmlajšo kraljevo hčerjo srečno živel do konca svojih dni. 

 
 
 
 
 
 
 

Nejc Funtek, 7. razred 
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ČUDNE SANJE 
Bilo je nekega lepega poletnega dne. Ptički so peli, sonce je zahajalo in v zraku je 
bilo čutiti prelep vonj sveže pokošene trave. Na igrišču so se igrali otroci: Nejc, 
Leon, Tomaž in Ana. Vsi so se radostno igrali pod zahajajočimi oranžnimi žarki  
sonca in bili zelo veseli, kar se je tudi videlo na njihovih obrazih.  

Nenadoma pa je kot strela na kolesu prihitel še njihov prijatelj Miha. Ves vesel 
in navdušen je dejal: «Hej, ekipa! Poglejte, kaj imam!« Vsi so spustili svoje žoge in 
kolebnice ter stekli proti Mihu. »Kaj pa imaš?« je skrbno vprašal Leon. »Mar ne 
vidiš, da imam najlepšo, najboljšo in verjetno najzanimivejšo knjigo na svetu,« je 
odgovoril Miha. »Nisem je še pogledal, ampak res ne morem več čakati,« je še 
dodal. »Potem pa jo odprimo skupaj!« sta oba v en glas zavpila Leon in Tomaž. 
In res. Knjigo, polno prahu, so počasi in spoštljivo odprli vsi skupaj, z roko ob 
roki. Kar naenkrat pa so se tla začela tresti, veter je začel močno pihati in sonce 
so zakrili  temni oblaki. In ker to preprosto ni bilo dovolj čudno, se je za povrh iz 
knjige začela svetiti magična, vijolična svetloba. »Hitro jo vrzi na tla!« je na glas 
zatulil Nejc. Ampak bilo je prepozno. Iz te svetlobe se je že razvil portal in v 
pomežiku očesa jih je posesal vase. Zbudili so se v nekem čudnem svetu. Nebo je 
bilo oranžno in svetila so tri sonca, vsako drugačne barve. Poleg tega pa so bila 
tla zelo suha in vso rastlinje je bilo posušeno. »Oooo, moj Bog,« je preprosto 
dejala Ana. »Kje smo?« je vprašal Tomaž. Vsi so lahko videli, da je bilo najbolj 
strah Miha in čeprav je Nejc hotel biti jezen nanj, ga je le bodeče pogledal, 
potem pa rekel: »Ne skrbi. Saj bomo prišli od tod.« Ampak ravno ko je Nejc 
dokončal te besede, se je v daljavi zaslišal grozen, strašljiv zvok, ki je bil kot 
mešanica rjovenja in cviljenja. Ta zvok jih je res prestrašil in jim pretresel kosti, 
ampak se niso dali, še posebej ne Leon, saj je bil res pravi borec. Tisti čuden 
zvok pa se je našim junakom občutno približeval in še preden bi lahko kdo to 
povedal, je od nikoder priletelo čudno bitje, za katerega bi, če ne bi bili pri 
pameti, lahko dejali, da je zmaj. In glej ga zlomka! Res je bil pravi pravcati zmaj, 
prav takšen, kot se jih lahko vidi v filmih in risankah. Zmaj je krožil okoli otrok 
in zato so se hitro poskrili. Nekateri pod korenine, nekateri za skale, v glavnem 
na prva videna mesta. Kar naenkrat pa se je zmaj spustil proti tlom. V strahu so 
v svojih skrivališčih mižali od strahu, zato si zmaja res niso mogli dobro ogledati. 
Po nekaj dolgih sekundah, pa je zmaj odletel nazaj, od koder je prišel in otroci 
so pokukali iz svojih skrivališč. »Kaj je bilo to?« je vprašala Ana. Vsi fantje pa so 
ji snobovsko povedali, da je bil to zmaj. No, skoraj vsi fantje. Le Nejca ni bilo 
nikjer ne videti ne slišati. Vzel ga je zmaj.  
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Po nekaj minutah stroge tišine in šoka pa so se skupno odločili, da gredo za 
Nejcem. Hodili so kakšne tri mučne ure in čeprav je bilo peklensko vroče, niso 
čutili nikakršne žeje. No, skratka po treh urah so zagledali  gnezdo tega 
nevarnega zmaja. Ampak to ni bilo tako preprosto, kot bi si navadni smrtniki 
mislili. V resnici je bilo gnezdo na drevesu, ki je bilo nagnjeno čez  skalnat previs, 
katerega rob je bil kakšnih 30 metrov nad njihovimi glavami. In čeprav jih je bilo 
strah, so seveda začeli plezati. Najbolje je šlo pogumnemu Leonu, ki je bil že 
najmanj 25 metrov nad tlemi. Čez par minut pa je Leon zagledal spečega Nejca v 
zmajevem gnezdu. Še vedno je bil dva metra pod robom skale, zato je še vedno 
moral preplezati to naporno razdaljo. Medtem je bil Miha na kakšnih dvajsetih 
metrih. Začela ga je boleti roka, a on se ni dal. Še kar je z mukami plezal in ni 
imel pojma, kaj se mu bo zgodilo čez par sekund.  

»Kaj se mu bo zgodilo?«  se morda sprašujete. Ko je Miha ves utrujen plezal, mu 
je pod nogami zmanjkalo skalnate police in začel je padati. Čeprav je padal zelo 
hitro, se mu je zdelo, da pada že celo večnost. Nekaj centimetrov pod nosom je 
zagledal tla in kar naenkrat se mu je stemnilo. »Hej, Miha! Zbudi se. Halo?« mu 
je odzvanjalo. Ko je Miha odprl oči, je pred seboj zagledal svoje prijatelje, ki so 
ga skušali zbuditi. »Padel si s kolesa in si poškodoval glavo tako močno, da si kar 
obležal,« je skrbno dejala Ana. Pred sabo je videl še tisto knjigo, ki jo je prinesel 
s sabo. Prijatelji so rekli, naj jo odpre, vendar on tega ni več hotel. Šele potem je 
zagledal Nejca med prijatelji in ga nekaj sekund gledal, potem pa močno objel in 
olajšano rekel: »Hvala Bogu, da si v redu.« Nejc ga je vprašal, zakaj je to tako 
nenavadno rekel, on pa je preprosto odgovoril: »Mah! Nič takega, le čudne 
sanje.«  

 

  
 

Daniel Kladnik, 7. razred  
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MIŠKA MICI IN POMLADNI LIST 
Nekoč je živela miška po imenu Mici. Živela je na polju poleg gozda, kjer so 
živeli njeni gozdni prijatelji. Mici je bila zelo lepa, mlada in prijazna miška. Vsi so 
jo imeli radi. 

Ko je nastopila jesen, je Mici pomagala svojim gozdnim prijateljem nabrati nekaj 
hrane za ozimnico, a vsi so ji v zameno ponudili nekaj hrane. Veverica Žana ji je 
dala želod, jež Marko hruške, a tudi sama je nabrala nekaj žita in koruze. Mici 
se je poslovila od prijateljev in se skrila v luknjo pod zemljo k njenim staršem. 
Zima je minila in Mici se je že veselila odhoda ven. Tekla je po stopničkah gor, 
kolikor je mogla, da bi prišla ven, a se je spotaknila ob stopničko. A nič za to. Ko 
se je pobrala, je hitro previdneje stekla k izhodu. Ko je prišla ven, jo je čakalo 
veliko presenečenje, sneg in led. Mici je bila zelo prestrašena, zato je hitro 
stekla k svoji prijateljici, veverici Žani. Trikrat je potrkala na vrata, naposled so 
se le odprla. Žana jo je povabila noter na čaj in orehe. Ko sta bili skupaj, sta se 
pogovarjali o vsem živem, a o mrazu in snegu pa največ. Žanina babica jima je 
povedala, da naj odideta v 5. deželo po pomladni list. Mici je odšla domov 
poljubit svoje starše in nato sta odšli. Najprej sta morali mimo jezera, kjer je 
prebival hudobni rak Krištof. Ugotovili sta, da je spal, zato sta hitro izkoristili 
priložnost in odšli mimo. A ko sta bili na drugem bregu, se je Krištof zbudil. 
Slišal je, da  gresta iskat pomladni list, zato se je odločil, da bo zanju pripravil 
druge načrte … Odšli sta naprej k jami, kjer je razpotje. Ko sta prišli k jami, sta 
slišali nekakšne zvoke. Odkrili sta, da se nekdo smeji in govori o pomladnem 
listu. Malo sta pokukali noter in videli 3 roparje, ki tudi hočejo pomladni list. 
Sklenili sta, da morata priti prej k pomladnemu listu kakor roparji. Poklicali sta 
svojega prijatelja ptiča Marjana, da ju odpelje v 5. deželo po pomladni list. Ko so 
bili le še nekaj metrov oddaljeni od njega, so zagledali prazno drevo, brez listov. 
»Nekdo je ukradel liste!« so vzkliknili v en glas. Mislili so, da so jih izmaknili 
roparji, a kaj, ko so bili 4 km oddaljeni od njih. ''Kaj če je bil rak Krištof?'' je 
vprašala Žana. ''Morda pa res'', je pritrdil Marjan. Ko so se vračali, so pri  jezeru 
zagledali Krištofa, ki jim je mahal. Ustavili so se pri njem. Povedal jim je, da 
skriva pomladni list in da morajo najprej opraviti štiri naloge. Prijatelji so 
pritrdili in čakala jih je prva naloga: potopiti se do ključa, ki odklepa skrinjico na 
vrhu gore. Dogovorili so se, da bo Mici odplavala do ključa, Žana in Marjan pa 
bosta odletela do skrinjice. Mici je zbrala pogum in se potopila, pa čeprav jo je 
že zeblo in voda je bila ledeno mrzla. 
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 A pod vodo ni videla ničesar, zato se je prepustila svojim čutom. Po petih 
minutah je priplavala na površje, kjer sta jo že čakala Marjan in Žana s skrinjico. 
Odklenili so jo in v njej našli drugo nalogo: najti mavrično rožo na otoku 
strahopetcev. Odleteli so tja, čeprav je že vse pošteno zeblo, še posebej pa 
Mici. Ko so prišli na otok, so zagledali 8 okostnjakov, ki so bežali pred miško. To 
je pa res otok strahopetcev! Zasledovali so miško, ki jih je pripeljala do rože. 
Komaj so jo izpulili iz zemlje in ko so jo, so odšli nazaj h Krištofu. Ko so prišli k 
njemu, jim je dal tretjo nalogo: ukrasti roparjem vrečo s cekini. Šli so k njim in 
imeli so veliko srečo, saj so ravno jedli in vreča je ležala nekje v kotu. »Kako jo 
bomo odnesli, saj je zelo težka?« so se spraševali. Potrudili so se po svojih 
najboljših močeh in uspelo jim je. Odnesli so jo h Krištofu, ki jim je dal zadnjo 
nalogo. Dal jim je ključ, ki odklepa vrata in sobo, v kateri je pomladni list. Samo 
sobo morajo najti. Krištof jim je dal namig, da se soba skriva v najbližji piramidi. 
Odšli so v najbližjo piramido v mesto Gaga. Ko so prišli noter, je bilo zelo mrzlo, 
zato jih je še bolj zeblo in vsi so kašljali. Zdaj morajo samo najti vrata. Hodili so 
po hodniku in kar naenkrat sta Žana in Mici izginili in Marjan je ostal sam. Ker 
se je bal teme, je kričal na ves glas, Žana in Mici sta ga le malo slišali. Našli sta 
vrata in prepričani sta bili, da so prava. A nastal je le en problem, ključ je imel 
Marjan, ne pa onidve. Kako bosta zdaj našli Marjana in ključ v tej temi, sta se 
spraševali. Medtem je Marjan le zbral pogum in se odpravil naprej, čeprav ni 
vedel, kam gre in zato je padel v luknjo in se znašel pred Žano in Mici. Objeli so 
se in odklenili vrata. Ko so se odprla, so zagledali pomladni list. Bili so presrečni. 
Vzeli so ga in odšli nazaj. Ko so prišli na polje, so bili že čisto hripavi in 
prehlajeni. List so postavili na tla in vse je kar naenkrat ozelenelo, drevesa so 
zacvetela, ptički so čivkali in vse je bilo kot na prvi pomladni dan. Tudi naši trije 
junaki so ozdraveli in vsi so jim ploskali. Rak Krištof pa je odšel v drugo mesto, 
Mici pa je bila še bolj priljubljena. In vsi so živeli srečno do konca svojih dni. 

 

 
 
 

 Ema Metulj, 7. Razred 
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POMLADNI LIST 
Nekoč je stala sredi Barcelone palača iz pravega kristala. Visoka je bila 15 
metrov. Bila je prečudovita. V njej je živel Andraž, ki je skrbel, da je bilo v 
njej vse, kot mora biti. Pri tem so mu pomagali njegovi služabniki. Imel pa 
je tudi lastno vojsko, ki je bila najmočnejša v Mediteranu. Sam pa je imel 
čarobno moč. 
V Madridu je živela kraljica Iza, ki je bila kraljica moči. Sama je imela 
najmočnejše uroke, ki pa jih njena vojska ni imela. Vojska je bila šibka, ker 
ni imela njenih moči. Njena palača je bila iz brona. Tudi ta je bila zelo lepa. 
Nekega dne je Andraž šel v kino v Andoro. V tistih časih je bil tam 
najbližji kino. Tja pa je hodila tudi Iza, tako da sta se srečala pred 
kinodvorano. Na prvi pogled sta si bila všeč. Stopila sta bližje skupaj in se 
pogovarjala do začetka filma. Čisto naključje pa je bilo, da sta bila njuna 
sedeža drug poleg drugega. Bila sta zadovoljna. Žal pa je bil film grozljiv. 
Na trenutke se je Iza zelo prestrašila. Po koncu filma sta si izmenjala 
naslove. Šla sta še na pijačo, nato pa vsak svojo pot. 
Doma je Iza začela razmišljati o Andražu. Bil je postaven in prečudovit. 
Malo čudno pa se ji je zdelo, da je bil tako razkošno oblečen. Pogledala je 
listek z naslovom in se odločila, da ga obišče naslednji dan. V mislih nanj je 
kmalu je zaspala. 
Zjutraj je Andraž vstal zelo zgodaj. Po zajtrku je šel v sobo in začel 
pakirati. Nihče ni vedel, kam gre. Na postelji je pustil listek, kjer je bilo 
sporočilo, da je odšel v Madrid obiskat Izo. Ker je bilo odprto okno, je 
veter odpihnil listek iz postelje na tla. Tam ga je našla čistilka, ki je ostala 
brez besed. Ko je prišla k sebi, je začela kričati in  jokati. Takrat so vsi 
pritekli v sobo, da bi videli, kaj se je zgodilo. Čistilka je pokazala na listek 
na tleh. Ko so ga prebrali, so bili zelo presenečeni. 
Takrat pa je Iza že pripotovala na železniško postajo v Barceloni. Prvo, 
kar je videla, ko je stopala iz vlaka, je bil Andraž, ki je hitel mimo vlaka, 
proti sosednjemu vlaku. V naglici, da ne zamudi vlaka, je ni niti opazil.  
Iza je mislila, da ima privide. Mogoče tudi, zato si ni hotela narediti 
sramote. Kaj če ni bil Andraž, pač pa čisto drug moški. Zato je zamahnila 
z roko in se odpravila proti kristalni palači.  
Ko je končno prišla do palače, je obstala na mestu. Mislila je, da se je 
zmotila. Še enkrat je pogledala naslov. Bil je pravi. Vstopila je. Ljudje v 
palači so čudno strmeli vanjo. Opogumil se je sluga in jo vprašal, kdo je in 
kaj počne v palači brez predhodne najave.  
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Povedala je, kdo je in da je prišla na obisk. Čistilka je privlekla iz žepa 
zmečkan listek in ji ga pokazala. Iza je nemo strmela vanj. Andraževi ljudje 
pa so ji predlagali, da pri njih počaka Andraža. Ponudili so ji sobo za 
goste. Ker si je Iza zares želela srečati Andraža, je privolila. 
Takrat pa je tudi že Andraž prišel do Izinega gradu. Bil je začuden. Mislil 
je, da je Iza navadna mestna punca. Potrkal je na velika vrata in čakal, da 
so se odprla. Na njih se je pojavil starejši gospod, ki ga je vprašal, po kaj je 
prišel. Andraž mu je povedal celotno zgodbo, zato so mu ponudili sobo za 
goste. Tudi on je privolil, da ostane pri njih in počaka, da se vrne Iza. 
Minil je teden, odkar sta Iza in Andraž odšla na pot. Naveličala sta se 
čakanja, zato sta odšla vsak proti svojem domu.  
Doma sta napisala pismo drug drugemu. Ko pa sta jih prejela, sta se samo 
nasmehnila. Iza je še dodala: »Toliko skupnega imava, da kar ne more biti 
res.« 
Zgodaj spomladi sta izvedela, da obstaja predmet, ki ti da čarobno moč. 
Ta predmet je bil neuničljiv. Izvedela sta tudi, da bo najmočnejša vojska 
dobila ta predmet. Andraž si je zelo želel tega predmeta, zato je Izi 
napovedal vojno. To pa je izvedela Iza le en dan pred dogodkom. Bila je 
zelo presenečena, saj tega nikakor ni pričakovala od Andraža, od moškega, 
o katerem sanja cele dneve in noči. To pa jo je spravilo v velik bes in 
sovraštvo. Zato se je odločila, da se bo borila za vsako ceno. Odločena je 
bila, da premaga Andraža.  
 Dan borbe je prišel kmalu. Borba je bila zelo huda. Bilo je veliko smrtnih 
žrtev. Borili so se po najboljših močeh. Uporabili so vse mogoče orožje. 
Vse, kar so imeli na voljo.  Puščice so letale po zraku, kri je tekla po tleh in 
tudi iskrilo se je od mečev. Topi so streljali največje krogle.  
Borbi sta poveljevala Iza in Andraž. Vojski sta bili vse bližje in bližje druga 
drugi. Ko sta se Iza in Andraž srečala, so med njima zopet preskočile 
iskrice. Zato sta takoj prekinila boj. Andražu so pritekle solze. Zelo mu 
je bilo žal. Izi pa nič ni bilo jasno. Še vedno ni mogla verjeti, da ji je Andraž 
napovedal vojno.  
Andraž se ji je hotel oddolžiti. Prosil jo je za odpuščanje. Pokleknil je pred 
njo in jo prosil, da mu oprosti. Povedal ji je, da ni nobena stvar vredna več 
od nje. Ona mu je oprostila. Takrat sta se spogledala in prikimala drug 
drugemu. Oba hkrati sta se spomnila nekaj neverjetnega. Najprej je 
povedala Iza. Predlagala je, da bi se skupaj borila za ta neverjetni 
predmet. Njuni vojski pa jima bosta pomagali. Skupaj bodo močnejši. 
Andraž se je strinjal, saj je tudi on pomislil na to.  
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Nato ji je še povedal svojo idejo: »Živela bova skupaj in tako bova imela 
najmočnejšo vojsko.« S tem se je strinjala tudi Iza. 
  
Boriti sta se morala proti kitajski vojski. Ker so bili združeni, je bila to za 
njih mala malica. Razveselili so se zmage in se za en korak približali končni 
zmagi. 
Morali so še v »finalni« boj. Boj je bil zelo težek. Požgali so veliko mest. 
Bilo je veliko žrtev. Ranjen je bil tudi Andraž. Ampak na koncu so zmagali 
Španci. Imeli so večjo vojsko in tudi boljše orožje. 
Ko so dobili ta čudežni predmet, jih je vrglo na rit. Niso pričakovali takšne 
moči. Ta predmet je bil pomladni list. Samo ena oseba ga je lahko 
nadzorovala. Andraž je bil zadolžen za to. Prebral je navodila. Pisalo je, 
da če so vojaki oddaljeni v okolici dveh metrov, dobijo posebne moči. Ta 
list pa deluje samo spomladi, od marca do junija. List morajo imeti vedno 
na boju, saj drugače ne deluje. 
Tako je postala španska vojska nepremagljiva. Zmagali so vse borbe. Poleg 
tega pa sta Iza in Andraž dobila tri otroke. Bila sta najsrečnejša starša. 
Vse to je vplivalo na pomladni list. List je postal še močnejši. Bil je kot del 
družine. 
Neke pomladne noči so se Azijci in Američani združili in napadli Špance. 
Združeni so bili zelo močni, vendar so napadli nepravi čas. Ravno takrat, 
ko je list dajal največjo moč.  
To je bila njihova zadnja borba. Od takrat dalje so zaživeli srečno 
družinsko življenje vse do konca svojih dni. 
 

                                                                                          

Manja Šumah, 7. Razred 
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POMLADNI OTOK 
Nekoč, pred davnimi časi, je v deveti deželi živela družina. Sestavljala jo je mama Anita, 
oče Matej, sestra Kaja, mlajši brat Leon in starejši brat Urh. Mama in oče sta bila po 
poklicu znanstvenika. Ukvarjala sta se z raziskovanjem narave in vesolja. Otroci pa so 
se že od malega zanimali za pustolovske knjige, vendar ne tako domišljijske. Aniti in 
Mateju to ni bilo zelo všeč, saj sta hotela, da njuni otroci gredo v življenje po njunih 
stopinjah. A otroci se za to niso zmenili. 

Nekega navadnega večera se je vsa družina odpravila spat. Ponoči so imeli vsi družinski 
člani grozne sanje. Zjutraj pri zajtrku so prestrašeno zrli vsak v svoj kruh in čaj. Nato 
pa je Leon končno spregovoril in vsem povedal, da se mu je sanjalo o tem, da se ob 
naslednji polni luni konča svet. Edini način, da ga rešijo, je, da na Pomladnem otoku 
najdejo življenjsko kapsulo. Za tem so se vsi - Anita, Matej, Kaja in Urh - zazrli v 
Leona, a mu ni bilo nič jasno. Spoznali so, da so imeli enake sanje. Vsi so se na smrt 
prestrašili. Odločili so se, da o tem povprašajo tudi druge. 

In res. Popolnoma enako se je sanjalo tudi vsem drugim ljudem. Še isti večer so novico 
oznanili po televiziji. Kar naenkrat je začelo zmanjkovati elektrike in zunaj je v treh 
sekundah nastala čista tema. Ob medli svetlobi sveče so pogledali na koledar, kdaj bo 
naslednja polna luna. Prevzel jih je srh, kajti to se bo zgodilo že čez dva dni. Na srečo 
sta Anita in Matej veliko vedela o naravi in tako jima tudi ni bilo neznano, kje se nahaja 
Pomladni otok. Družini ni preostalo nič drugega, kot da se je odpravila na 
pustolovščino, imenovano reševanja sveta. 

Zvečer so se hitro odpravili spat, kajti čakal jih je naporen dan. Ko so se zjutraj 
prebudili, so bili vsi na trnih, kaj se bo zgodilo. Hitro so si pripravili majhno zalogo 
hrane, se usedli v avto in s turbo hitrostjo oddirjali v sedmo deželo, saj se tam nahaja 
Pomladni otok. Po dolgih dvanajstih urah vožnje, so končno prispeli. Znašli so se v 
tropskem gozdu, ki je bil strašno zaraščen. Z veliko napora so prispeli do morja. 
Približno 200 metrov stran od kopnega so zagledali Pomladni otok. Začutili so  problem, 
kako priti do tega otoka. Nikakor niso obupali. Kaja je bila zelo iznajdljiva punca in je 
nemudoma začela na kup spravljati drva. Na srečo je dva dni prej oče kupil žeblje, ki jih 
je pozabil v avtu. Prišli so jim prav, saj so s skupnimi močmi naredili splav. Vkrcali so se 
in odveslali na otok. Ko so prispeli, so tam zagledali množico spečih ljudi. Ugotovili so, 
da je otok obdan z uspavalnim cvetnim prahom, ki vsakogar potopi v globok spanec. 
Morali so hitro zbežati, sicer bi tudi oni zaspali. Ob otoku so zagledali majhen del 
kopnega, kjer so se lahko skrili. 

Tam so premišljevali, kako bodo pravzaprav prišli do te življenjske kapsule, ki bi rešila 
svet pred propadom.  
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V tistem hipu pa je Urh zagledal posodo na Pomladnem otoku, iz katere je prihajal ta 
uspavalni plin. A tega niso mogli ustaviti. Poskušali so na vse načine, a ni šlo. Potrti in 
obupani so sedli na tla in zrli v vodo. Tisti hip je Leon v vodni gladini zagledal utripanje 
rdeče lučke. To je pokazal tudi svoji družini. Kaja, ki ji ni manjkalo poguma, se je 
odločila, da gre sama pogledat to nenavadno stvar. Globoko je vdihnila in se potopila. 
Na dnu je v korali zagledala napravo, na kateri sta bili dve stikali – rdeče in zeleno. 
Hitro se je vrnila na površje in vprašala družinske člane, kaj naj stori. Predlagali so ji, da 
uporabi rdeče stikalo. Upoštevala je njihov nasvet in se dotaknila rdeče tipke … V hipu 
je uspavajoči zrak prenehal uhajati iz posode.  

Ljudje na otoku so se prebudili in pomagali iskati življenjsko kapsulo. Nenadoma se je iz 
morja prikazal velik robot, ki je hotel uničiti vsa živa bitja tega sveta. Tri žrtve je vrgel v 
morje. Na srečo so se otroci domislili načrta. V staro vedro so zajeli vodo in jo polili po 
robotu. Ker sta voda in elektrika prišli v stik, je robot prenehal delovati. Iz njega je 
prišel moški po imenu Robert. Aniti in Mateju je pojasnil, da je sam ustvaril ta 
nenavadni otok in robota, ki je iz celega sveta črpal toliko elektrike, da jo je na zemlji 
pričelo primanjkovati. Vsem skupaj se je opravičil in obljubil, da kaj takšnega ne bo nikoli 
več ponovil. Povedal je tudi, da je to grozodejstvo zagrešil iz maščevanja. Hkrati se je 
hotel otresti revščine in si prislužiti nekaj denarja.  

Ko sta slišala Robertovo zgodbo, sta ga Anita in Matej povabila, da tako dolgo ostane 
pri njih, dokler si ne poišče službe in stanovanja. Razkril jim je tudi, da je življenjska 
kapsula izmišljena in da ne bo konca sveta; no, vsaj za enkrat še ne. 

           

 
 
 
 
 
 

 
 

Daša Zamernik, 7. razred  
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POMLAD 
 

Pomlad je najlepši čas. 

Ko pride ta letni čas, 

nas razvaja ves čas. 

 

Ko pride pomlad, 

vse  zacveti,  vse zabrsti, 

narava se prebudi. 

 

Sonce veliko rumeno, 

nas s svojimi  žarki  prebudi. 

 

Pomladi sonce naravo budi, 

barva  polja in klasja zlati, 

skrita ljubezen se v pomladi rodi. 

 

 

 

Alma Funtek, 7. Razred 
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PREBUJANJE 
 

Tistega dne, ko se noč krajša in dan daljša 

in ko iz zemlje pogleda tisto prvo steblo 

in njegov zeleni list, 

čemur mi pravimo pomladni list. 

 

Ko vrba dobi tisto lepo zeleno stvar 

in  ko trobentica z listi zacveti se, 

se začne nekaj, nekaj tistega, 

česar bi se moral vsak človek veseliti, 

tisto čemur jaz pravim pomladni list. 

 

Pomladni list je tisti, ki naj vsakega razveseli 

z zelenjem in čistočo barv, 

ki razveseli vse, ki vidijo, 

da iz snega rastejo zeleni listi 

ali iz rjavega pustega drevesa 

začnejo poganjati zeleni listi, 

to je pomladni list 

z drugo besedo prečudoviti list. 

 
 
 

 
 
 

 
Ema Kočnar, 7. Razred 
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SPOMLADANSKI ČAS 

 
Po travnikih zopet sneg je skopnel 

in zvonček na trati je zacvetel. 

trobentice, lilije in tulipan, 

ta dan res ne sme biti zaspan. 

 

Na drevesu drobna ptička je zapela, 

jasa za hišo je ozelenela. 

Vse cveti in se prebuja, 

ob tem letnem času nihče ne zamuja. 

 

Za hišo otroci nogomet igrajo, 

vriskajo, pojejo in se smehljajo. 

Na njivi stari kmet krompir sadi, 

tega pridelka se že veseli. 

 

Sonce še za goro ostaja, 

vse bolj toplo postaja. 

Zdaj je res prišel med nas, 

ta veseli spomladanski čas. 

 

 

 

 

 

Maja Čerček, 8. Razred 
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SVETLEČI LIST 
 

Odprt popek se je odkril. 

Prišel je pomladni čas. 

Zažarel v barvah je sijočih in pogledal v nebo. 

Mladosten in razigran v jutranji zarji umivam svoj obraz. 

Ne, kapljice z neba ne morejo postati solze. 

Zadnji hip zaslišim glas, konec je - umrl sem, da bi ponovno zaživel. 

 

    

      

Lina Bezovnik Strmčnik, 6. B 
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ŠTIRJE DELI LETA 
 

Se spomnite tistega dela, ko leto se zbudi, 

ptice priletijo in sneg se ves stali. 

Sonce se prebuja in topleje postaja, 

začnemo saditi vse tja do maja. 

 

Postaja vse topleje, včasih celo vroče 

in ko delamo, žejni smo mogoče. 

Za ohladitev pa skočimo v morje, 

v jezero,v reko ali pa tja gori na Pohorje. 

 

Potlej pa dan začne se krajšati in hladneje postaja, 

listje se obarva in vse živo ostaja. 

Malo kasneje, ko pa mraz pritisne, 

sveža rosa v travi se v kristale stisne. 

 

Najhladneje pa je, ko bela odeja pride, 

nikogar se ne usmili in čisto vse prekrije. 

Ta čas športov veliko se razvije 

in norčij na snegu se odvije. 

 

Blaž Zamernik, 7. razred 
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V hišah prižiga se luč za lučjo, 

na cestah glasno kraguljčki pojo. 

Spet prišel je k nam ta praznični čas, 

ko veselje, nasmeh ožarja obraz. 

Veliko sreče in lepih sanj, 

naj vam prinese božični dan. 

Naj bo z upanjem začeto, mirno, 

zdravo in veselo novo leto. 

                                                

 

 

VESEL BOŽIČ IN SREČNO 2015 :) 


