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ŠE ZADNJI ŠPASNI POZDRAV! 

 

Zaključuje se šolsko leto, enim prej, drugim malce kasneje. Poletje že trka na vrata 

in vsi že komaj čakamo, da se bomo spočili in si nabrali novih moči. 

Novinarke smo še zadnjič staknile skupaj glave in za vas pripravile zadnjo številko 

Špasna, kjer lahko preberete dogodke na šoli, tekmovanja in rezultate, horoskop, 

poletne vodne športe, nasvete za zdravo telo, nekaj o puberteti in rešite lahko kviz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinarke vam želimo prijetno branje zadnje številke in lepe počitnice! 
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KLIPE KLOPE IN RDEČA KAPICA MALO DRUGAČE 
 

Tudi letos je naš šolski gledališki krožek požel veliko uspeha. Z našo igro, z naslovom 

Rdeča kapica malo drugače, smo poželi veliko uspeha že lansko šolsko leto na zadnji 

šolski dan, vendar letos smo se z njo predstavili še na našem odru v Lučah otrokom 

gornjegrajske osnovne šole. Ta dan so se z nami predstavili še OŠ Rečica s Pepelko 

in OŠ Nazarje z Gremo mi po svoje.  

Da pa seveda ne bi ostali brez strokovne ocene, nas je ocenjeval član drame SNG, g. 

Bojan Maroševič, ki nam je s konkretnimi primeri svetoval, kako lahko igro še 

izboljšamo. Ta strokovna opažanja smo upoštevali in se z njimi predstavili na 

mozirskem odru otrokom OŠ Mozirje, ki so igro spremljali zelo pozorno in doživeto. 

Vendar tudi tukaj nismo ostali brez strokovne ocenjevalke. Natančno in strokovno 

nas je ocenjevala ……………………. .  

Dobili smo same dobre napotke, kako izboljšati igro in še bolj doživeto ter zanimivo 

odigrati. Na OŠ Rečica ob Savinji smo s to igro nagradili otroke na zaključku Bralne 

značke, septembra pa bo malce spremenjena ekipa odigrala igro v Velenju na Pikinem 

festivalu. Srečno! 

                                

Igealska zasedba gledališke skupine Eci peci smo Ana Strmčnik, Deja Čerček, Primož 

Robnik, Lucija Suhodolnik, Lina Bezovnik Strmčnik, Jaka Strmčnik, Aljaž Pančur, Ema 

Metulj, Daša Zamernik, Manja Šumah in Ema Kočnar.  

Ema Kočnar 
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ŠOLA V NARAVI-RAKOV ŠKOCJAN 

 

V torek, 18. 4. 2017, so osmošolci odšli v Rakov Škocjan. Iz Luč so se odpravili zjutraj 

po malici, tja pa so prispeli ob 10. uri. Imeli so različne dejavnosti, kot so 

lokostrelstvo, plezanje, pohodništvo, veslanje, pekli so hrenovke na ognju, igrali so 

tudi nogomet. Tam so bili skupaj z učenci 5. razreda Osnovne šole Slovenske Bistrice.             

.          

Nepozabno druženje in odkrivanje neznane pokrajine se je hitro zaključilo in prišel 

je petek, ko so se odpravili domov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Tamara Plesnik: »Bilo je fajn!« 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

Taja Špeh: »Bilo je super, igrali smo nogomet,  

plezali, veslali ...«                                        

 

                                                                                                    Alma Funtek 

Deja Čerček: »Bilo je 

zelo fajn  in nepozabno.« 
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ŠPORTNA TEKMOVANJA 
 

Mlajši dečki in deklice so bili v tem šolske letu prav tako uspešni kot starejši. Fantje so se 

udeležili tekmovanja iz odbojke in košarke, kjer so osvojili četrto (odbojka) in drugo 

(košarka) mesto. Na področnem tekmovanju v košarki pa so kljub borbeni igri morali priznati 

premoč. A vemo, da jih to ne bo ustavilo, zato verjamemo vanje in več sreče prihodnje leto.  

 

 

 

 

 

 

Deklice pa so kljub nenaklonjeni igri v 

odbojki, kjer so osvojile tretje mesto, 

pokazale, kaj vse res znajo z zanesljivo zmago v 

četrtfinalnem tekmovanju iz košarke in si 

tako prislužile delitev 10. mesta v državi. 

Iskrene čestitke in pogumno naprej 

naslednjo sezono!  

 

10. maja je v Gornjem Gradu potekalo medobčinsko prvenstvo v atletiki. Kot vedno smo tudi 

na tem področju blesteli, saj smo se domov vrnili s kar osemnajstimi medaljami. Čakalo nas 

je tudi področno tekmovanje, kjer pa smo se prav tako dobro odrezali in osvojili osem medalij. 

Čestitke in obilo uspehov v nadaljevanju.  
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Na državnem prvenstvu v krosu, ki je potekalo     v Mariboru, 

pa sta se odlično odrezali naši dve mlajši     tekmovalki, Lana 

Robnik, ki je osvojila 8. mesto med letniki 2006 in Meta 

Suhodolnik, ki je osvojila 9. mesto med letniki 2005. Iskrene 

čestitke!  

 

 

 

Ko pridemo do smučanja, nam ni potrebno izgubljati besed. 

Letošnje leto smo marca na Krvavcu spet ponovili ogromen uspeh. Že drugo leto zapored smo 

si priborili naslov državnih prvakov v veleslalomu, čestitke pa gredo našim izjemnim 

smučarjem in seveda učiteljem, ki so vložili veliko truda v nas. Dokazali smo jim, da vse to ni 

bilo zaman!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daša Zamernik 
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POLETNI VODNI ŠPORTI 

 

Približuje se poletje. Vsi nestrpno pričakujemo počitnice. Seveda pomislimo ob besedi 

poletje na morje in vročino. Kako pa to združiti v prijetno? Si naveličan plavanja in 

poležavanja na plaži? Si poln energije in adrenalina? Vodni športi so najboljša 

ohladitev zate. Zato boš v nadaljevanju lahko prebral o trenutno najpopularnejših 

vodnih športih, kot so surfanje, supanje, kajtanje, plovkanje, jadranje na deski … 

SURFANJE 

Surfanje ali deskanje je vodni šport, pri katerem 

izkoriščaš valove, in sicer med lomljenjem. Za ta šport 

potrebuješ desko in kopalke. Surfaš lahko le na vodah z 

večjimi valovi.  

 

PLOVKANJE 

Plovkanje ali bodyboarding je vodni šport, pri katerem jezdiš valove na manjši deski, 

na kateri večinoma ležiš, lahko pa tudi stojiš ali 

klečiš. Potrebuješ kopalke in plovko oziroma boogie 

board, priporočljive pa so tudi plavutke. Plovka je 

dolga le kakšen meter, poganjaš jo z nogami in 

sestavljena je iz plastike in pene. Šport lahko izvajaš 

na katerikoli vodi z valovi. 

JADRANJE NA DESKI 

Jadranje na deski ali windsurfing je vodni šport, ki je 

odvisen od vetra in valov. Pri tem športu potrebuješ le 

desko, veliko od 2 do 4 metre, jadro, ki nam omogoča 

premikanje in neopren obleko. Ta šport lahko poizkusiš že 

na slovenski obali v Piranu in seveda v naših sosednjih 

državah. 
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KAJTANJE 

Kajtanje ali zmajarstvo na vodi je vodni šport, pri 

katerem uporabljaš posebno desko, ki ima 

drugačno obliko in zmaja. Izkoriščaš vetrno 

energijo. Podoben je jadranju na vodi, le da v tem 

primeru uporabljaš zmaja. Razvitih je več 

različnih kategorij kot na primer freeride, 

wakestyle, wawe-riding in še nekaj drugih. Šport je primeren za bolj mirne vode, saj 

valovi otežujejo stabilnost na deski.  

VEJKANJE 

Wakeboarding ali deskanje na vodi je vodni šport, za 

katerega potrebuješ kopalke, rešilni jopič, čelado in 

wake z vezmi. Pri tem športu stojiš na deski in čoln te 

vle po vodi. Šport še ni preveč razširjen, zato ga v 

Sloveniji še ne najdeš. Lahko pa ga poizkusiš v Avstriji 

na Planksee jezeru, Poreču, Krku ali Pagu.  

SUPANJE 

Supanje ali stan up paddleboarding je vodni šport, pri 

katerem stojiš na veliki stabilni sup deski in veslaš. Šport 

je primeren za mirne vode. Supanje je novejši šport, a se 

hitro širi, in je primeren za vse starostne skupine.  

 

 

 

 

 

 

Manja Šumah  
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RECEPT ZA ZDRAVO TELO 

Zdravje je zelo pomembno, zato moramo vedno skrbeti za svoje počutje in se truditi 

živeti čim bolj zdravo, kar pa ni tako enostavno glede na obdobje, v katerem smo.  

Učenci v času pouka veliko sedimo in nimamo časa za zdravo prehranjevanje, spanje, 

gibanje, in smo zaradi vseh obveznosti občasno izpostavljeni stresu. Ker pa je 

dokazano, da se učenci z zdravimi življenjskimi navadami veliko lažje učijo in niso pod 

stresom, je tukaj nekaj nasvetov in stvari, ki so pomembne za boljše počutje in 

zdravje. 

GIBANJE 

Telesna dejavnost je nujno potrebna za dobro počutje, kajti gibanje utrjuje zdravje, 

zato je priporočljivo, da se šolarji telesno gibajo vsaj eno uro vsak dan. Učenci so po 

šolskem delu utrujeni, gibanje in svež zrak pa to utrujenost zmanjšujeta, prav tako 

pa ima veliko ugodnih učinkov, ki pa ti pomagajo, da se lažje spopadeš z vsakodnevnimi 

preizkušnjami. Gibanje te sprosti in ugodno vpliva na tvoje duševno počutje, 

izboljšuje kondicijo, gibčnost in lepo oblikovano telo hkrati pa vpliva na boljši učni 

uspeh. 

SPANJE 

Spanje je naravno stanje telesnega počitka in je nujno za preživetje. Človeško telo 

ima notranjo biološko uro, ki nas opozarja, kdaj je čas za počitek. Šolarji potrebujejo 

od 9 do 10 ur spanca, medtem ko odraslim večinoma zadošča od 7 do 8 ur. Spanje 

pomaga pri ohranjanju spomina in učenju, zato za boljši spanec vedno pojdite spat ob 

isti uri in se ob isti uri zbujajte, redno se gibajte, izogibajte se pijačam, ki vsebujejo 

kofein ter nasilnim in grozljivim filmom. Primeren prostor za spanje je temen, zračen 

in tih. 

HRANA 

V času najstništva hitro rastemo, zato takrat potrebujemo zadostne količine 

kakovostne hrane. Pomembno je da jemo vse vrste hrane-ogljikove hidrate, vitamine 

in minerale, beljakovine pa tudi maščobo naše telo nujno potrebuje le v omejenih 

količinah. Hrana nam daje tudi energijo, ki jo porabljamo za vse, zato naše telo dnevno 

potrebuje ravno pravo količino kalorij, ne preveč in ne premalo. Priporočljivi so trije 

glavni obroki vmes pa dodamo še dve malici, da imamo stalno ravno prav poln želodec. 
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Tudi tekočina je za dobro delovanje telesa zelo pomembna. Nekaj je pridobimo že s 

hrano, vendar ne dovolj.  Na dan naj bi popili dva litra tekočine, zato veliko pijte 

najbolje vodo, ki je najbolj zdrava, lahko pa tudi naravne sokove ali manj sladkane 

čaje. Po alkoholnih pijačah pa raje ne posegajte, saj poleg velike količine sladkorja 

za telo ne vsebujejo česa uporabnega. 

Vsake toliko časa pa si lahko brez slabe vesti privoščimo nekaj okusnega in da še to 

ne bi vsebovalo toliko kalorij, sta tukaj dva recepta, ki sta hkrati okusna, enostavna 

in predvsem zdrava. 

ČOKOLADNE AJDOVE PALAČINKE 

Sestavine:  

 1 skodelice ajdove kaše, namočene čez noč (ali vsaj nekaj ur) 

 2 zreli banani 

 ¾ skodelice poljubnega rastlinskega mleka 

 ½  pecilnega praška  

 1 presnega kakava  

 1 žlica veganskih proteinov (najbolje grahovi proteini) 

 javorjev sirup - če želimo bolj sladke 

 kokosovo olje za peko 

Postopek: 

Čez noč ali za nekaj ur namočimo ajdo, nato operemo in dobro precedimo. Nato jo v 

mikserju zmiksamo skupaj z bananami, rastlinskim mlekom, pecilnim praškom, 

kakavom in proteini. Če ste za bolj sladko verzijo, dodajte še nekaj javorjevega 

sirupa.  

Maso damo v skledo in pustimo, da počiva 5-10 minut. 

Naoljimo ponev s kokosovim oljem in segrejemo na srednji temperaturi. Nato 

prelijemo nekaj mase v ponev (odvisno od velikosti ponve, na večji ponvi lahko hkrati 

pečemo 3-4 palačinke). Pečemo dokler se ne pojavijo mehurčki na palačinki, nato 

obrnemo na drugo stran in pečemo dokler niso pečene. Vedno naoljimo ponev preden 

polijemo novo maso.  
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SMOOTHIE Z JAGODIČEVJEM 

Sestavine: 

 750 ml mleka (z okusom vanilije) 

 300 g jagodičevja (zamrznjene borovnice, robide, ribez, maline) 

 1 banana (zrela) 

 

Priprava: 

Za smoothie z jagodičjem še zmrznjeno jagodičje in 

banano zmešamo s paličnim mešalnikom. Nato dodamo mleko in premešamo. 

    Smoothie z jagodičjem nalijemo v kozarce in postrežemo. 

     

Nasvet: 

Za bolj pregrešen smoothie z jagodičjem lahko dodate še kepico vanilijevega 

sladoleda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daša Zamernik 
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BRALNA ZNAČKA 
 

Letošnje šolsko leto so na naši šoli potekale kar tri bralne značke, in sicer slovenska, 

angleška in tudi nemška. Slovensko bralno značko so opravljali vsi razredi od prvega 

do devetega razreda, angleško od četrtega do devetega in nemško od šestega do 

devetega razreda. 

Izkazali smo se za pridne bralce, ker je večina učencev uspešno opravilo slovensko 

bralno značko. Letošnje leto pa imamo tudi šest zlatih bralcev, ki so to bralno značko 

opravljali vseh devet let. zato jih čaka tudi majhna nagrada za pridno branje. 

Angleška in nemška bralna značka je letos potekala v spletni obliki, za kar pa je tudi 

mogoče prejeti priznanje- bronasto, srebrno ali zlato. Za prejemnike zlatih priznanj 

pri angleški bralni znački pa bo potekal žreb, katerega glavna nagrada je izlet v 

London za dve osebi. 

Mentorica slovenske bralne značke je ga. Karmen Oset, angleške ga. Simona Moličnik 

in nemške ga. Simona Funtek. 

 

ZAKLJUČEK SLOVENSKE BRALNE ZNAČKE 

 

Tudi letos smo bili učenci naše šole nagrajeni, ker smo prebrali štiri knjige, od tega 

dve iz seznama in dve po lastni izberi. Za nagrado je na našo šolo 1. 6. 2017 prišel 

Uroš Hrovat. Gospod, ki je po poklicu že kar 20 let ilustrator in ga lahko prepoznamo 

po njegovih risbah v Suhodolčanovih knjigah, zadnji dve leti pa že tudi sam piše in 

ilustrira knjige za otroke. 
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Sprejel nas je v naši telovadnici in nas poučil o prvinah stripa. Skupaj smo sestavili 

zgodbo z naslovom Jabolko usode. Pisal in risal je seveda naš gost in vsi smo strmeli, 

kako mu lahko uspe tako hitro in tako čudovito narisati vse te like in oblačke. Zgodba 

je govorila o dveh glavnih osebah, o Tončku in Balončku. Naučili smo se tudi, da sta 

za strip obvezna najmanj dva okvirčka.  Po njegovem mnenju smo bili mi njegova prva 

skupina, od kar hodi po šolah kot gost, ki smo bili tiho in samo opazovali. Naša ura 

druženja je zgledala tako, da je bilo na steno nalepljenih 10 velikih listov, gost pa je 

ob pogovoru risal junake v stripu. 

Moram reči, da s tako mirno in hitro roko ni lahko risati, zato vsa čast gospodu 

Hrovatu in še enkrat hvala, saj je bilo nepozabno doživetje. Hvala pa tudi naši 

mentorici Karmen Oset, ki nas je skozi celo leto poslušala pri našem zagovoru knjig. 

Ne smemo pa mimo glavne nagrade za »ZLATE BRALCE«, saj je to nepozabno doživeta 

noč v šoli. Zato berite, da vam ne bo žal. 

Približujejo pa se počitnice in imeli boste kar nekaj časa, zato vzemite kakšen dober 

strip ali knjigo v roke in poiščite kakšne ilustracije, ter si predstavljajte kako 

dolgočasna bi bila knjiga brez njih.  

''Vse ti lahko vzamejo, samo pameti ne!' 

                    

 

Ema Kočnar in Daša Zamernik 
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PUBERTETA 

 

Puberteta je čudno, a normalno stanje. V večini primerov puberteta traja med 9. in 

19. letom starosti. Če dobiš prve znake pubertete kasneje, ni razloga za paniko, saj 

se od vsakega človeka telo razvija drugače. 

Kaj je puberteta? 

Puberteta je obdobje, ko se v in na tvojem telesu pojavijo spremembe. Med puberteto 

boš začel/a hitreje rasti, pojavijo se mozolji in akne, hormoni pa ponorijo. Prav tako 

se pojavi prva želja po spolnosti. To zna biti zelo čustveno in stresno, a ne skrbi, to 

se dogaja in se je zgodilo vsem . 

Puberteta je stanje, ki ga povzroči sproščanje hormonov. Dekletom se začnejo 

sproščati hormoni med 9. in 13. letom, medtem ko pri fantih to obdobje nastopi med 

10. in 15. letom starosti. 

Vpliv, ki ga imajo hormoni, je odvisen od spola. Pri fantih hormoni povzročijo 

proizvajanje sperme in testosterona. Pri dekletih pa se začne proizvajati estrogen. 

Puberteta pri fantih: 

 
                                                          rast v višino (lahko 7-12 cm na leto) 

                                                     ramena in prsni koš se bodo razširila 

                                                            rast dlak pod pazduho, po nogah, obrazu in      

                                                          spolovilu 

            povečano potenje 

                       sprememba glasu – bolj  globok (mutiranje) 

                                          povečanje spolnih organov  

                    pojav mozoljavosti in mastnih las 

                       rast mišic in večje moči 

mokre sanje 

  

 



ŠPASN št. 2                                                                                           Šol. l. 2016/17 

  
 

14 

Puberteta pri dekletih: 

 

 

 

                 rast v višino (6-11 cm na leto) 

povečanje prsi, ni nujno, da hkrati obe dojki 

 (lahko boli, ko rastejo) 

                                       rast spolnih organov 

rast dlak pod pazduho, po spolovilu in po nogah 

                      razširitev bokov 

povečano potenje 

pojav mozoljavosti in mastnih las 

                      menstruacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     Alma Funtek 

BELI TOK = izcedek iz nožnice  

MENSTRUACIJA  je iztekanje tekočine, 

pomešane s krvjo iz nožnice. Prvo menstruacijo 

največ deklet dobi pri 13-ih letih, lahko pa tudi 

prej ali kasneje,ne ustraši se je, to je normalno 

dogajanje, ki te bo spremljalo vsaj do 50. Leta. 

Pojavi se približno 2 leti potem, ko ti začnejo rasti 

prsi pojavlja se na 21 – 35 dni traja 3-7 dni 

,večinoma je neboleča, v časih lahko tudi boli 

(menstrualni krči).Nekatera dekleta se sprašujejo 

če lahko telovadijo kadar imajo menstruacijo in ja 

seveda lahko.  
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ZMENKARIJE 

 

Velikokrat na šolskih hodnikih srečaš svojo simpatijo, a kako jo/ga pripraviti do tega, 

da mu/ji boš tudi ti všeč? Zate imam nekaj nasvetov, kako jo/ga hitreje osvojiti. 

1. SAMOZAVEST 

To je že zelo obrabljen nasvet, ki ga verjetno slišiš vsak dan. Seveda se je 

v njeni/njegovi bližini težko vesti samozavestno, saj se običajno počutiš 

ravno obratno – negotovo in v zadregi. Zato je skrajni čas, da si zvišaš 

samozavest; pri tem si lahko pomagaš z oblačili, zdravim načinom življenja, 

dovolj spanca, dobrim učnim uspehom … Vsekakor pa poskrbi, da se boš v 

njeni/njegovi družbi vedla kar se da samozavestno in sproščeno. 

 

2. SMEJ SE 

Fantom in puncam je všeč nasmejana oseba, polna optimizma. Vseeno pa ni 

treba, da se pretirano glasno krohotaš, saj jo/ga to kvečjemu prestrašiš. 

 

3. PRIBLIŽAJ SE JI/MU 

Pozanimaj se, kateri so njeni/njegovi hobiji, kakšno glasbo posluša … Tako 

boš ugotovil/a, kaj imata skupnega. Lahko se tudi vključiš v njegovo/njeno 

družbo. Naj te čim večkrat sreča in naj vidi, da si zabavna in zanimiva 

oseba. Najpomembnejše je, da najdeš priložnost za navezavo stika. 

 

Sledi nekaj nasvetov, kako jo/ga povabiti na zmenek … 

1. ZMIGAJ SE! 

Ne zavlačuj, zajemi sapo in poskusi. Življenje je le eno, zakaj bi čakali na popoln 

trenutek?  Če bo odgovoril/a z NE, vedi da to ni nič hudega. Človeka enostavno 

ne moremo prisiliti, da naj mu bomo všeč. Poskusi se čim manj sekirati, saj je 

na svetu še veliko ljudi in eden izmed njih je prav zate. Povabi jo/ga v živo, ne 

drzni si prek telefona. Tako bo bolj pristno. 
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2. BODI KUL 

Ti zveni nekako nenavadno? Pa ni! Zelo pomembno je namreč, da se pripraviš, 

kaj boš na zmenku rekel/a in kako se boš odzval/a na določeno situacijo. 

Predvsem poskrbi, da med vama ne bo napetosti in da bosta oba sproščena. 

Namesto, da ga strašiš z besedo zmenek, raje uporabi naslednji stavek: »Ali 

bi šla z mano na najboljšo pico v Lučah ter na pomarančni sok?« Tako bo zvenelo 

kot druženje in odgovor bo v tem primeru 80% pozitiven. 

 Zdaj pa sledi zmenek. Ojoj, kaj se bova pogovarjala, kje bova, koliko časa bo   

trajalo … Na vsa ta vprašanja sledi odgovor. 

1. POGOVARJANJE 

Na zmenku je prva stvar pogovor. Zberi najrazličnejše teme, ki ležijo tvojemu 

partnerju. Ali ima rad/a živali? Pogovarjata se o njih. Predvsem ne sme na 

zmenku biti tiste neprijetne tišine. Pazi se tudi telefona! Ne uporabljaj ga. Bolj 

kot boš izoliran/a od sveta, bolj bo zmenek dober. Partner/ica bo videl/a, da 

se zanimaš in zmenek lahko bolje uspe. 

 

2. KAM? 

Lahko greta na samo, na pico ali celo v kino. Ne pričakuj, da bo vse plačal on, 

temveč vzemi nekaj denarja s seboj. Za prvi zmenek ne priporočam samote, 

saj lahko postane zelo nerodno. Raje pojdita na pico ali na sok v kakšno gostilno. 

Tam lahko prisluškujeta drugim in se na skrivaj norčujeta ter opravljata. Kino 

je od nas zelo oddaljen, zato vseeno raje priporočam, da ostaneta v domači 

vasi. 

 

3. KAKO SE RAZITI? 

Najbolj napet del zmenka je odhod. Kako se posloviti? Jo/ga poljubiti? Če sta 

se v hipu ujela, je za prvi zmenek dovolj objem. Če se pa nista, pa priporočam, 

da mu/ji poveš, da na žalost ne bo šlo. Vsaj poskusila sta. 

Upam, da si se našel/a in da bo od sedaj naprej tole mala malica zate. Želim ti 

veliko sreče in vse dobro!                                                                  

Ema Metulj 
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LOVE KVIZ 

 

Pred vami je kviz, ki bo razkril, če ste všeč vaši simpatiji. Če se ne najdete v nobenih 

od ponujenih možnosti, obkrožite tisto, ki vas najbolj približa dani možnosti. 

1. Ali se pogosto pogovarjaš s simpatijo? 

a) Da, velikokrat. 

b) Občasno. 

c) Zelo redko, ne najeva skupnega jezika. 

 

2. Se v družbi prijateljev kako drugače obnaša do tebe?  

a) Ne, obnaša se tako kot do drugih. 

b) Da, zelo je prijazen/prijazna ter me velikokrat pohvali. 

c) Odvisno od družbe in teme pogovora. 

 

3. Ti v šolskih klopeh kdaj pomaga? 

a) Enkrat ali dvakrat na mesec. Odvisno tudi od snovi. 

b) Nikoli. 

c) Da, tudi če ga/jo ne prosim za pomoč. 

 

4. Ali se druži s tabo? 

a) Občasno, odvisno od njegove/njene volje. 

b) Da, hoče biti neprestano v moji družbi. 

c) Ne … Ima svoje prijatelje. 

 

5. Ali te pohvali, ko imaš nov kos obleke? 

a) Da, vedno. 

b) Če je očitno da, drugače ne. 

c) Sploh ne opazi. 
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6. Ali te je že kdaj povabil/a na pijačo/pico/popoldansko druženje? 

a) Ne, še nikoli. 

b) Enkrat ali dvakrat ampak so bili zraven njegovi/njeni prijatelji. 

c) Da, več kot dvakrat. 

 

Zdaj, ko si obkrožil vsa vprašanja si izračunaj odgovore: 

Odg./Vpr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

a) 3 1 2 2 3 1 

b) 2 3 1 3 2 2 

c) 1 2 3 1 1 3 

 

18-14 točk: Čestitam! Skoraj očitno je, da si všeč tvoji simpatiji! Lahko pa sta zelo 

dobra prijatelja in tudi s tem ni nič narobe. 

8-13 točk: Prijatelj/ica. Očitno sta prijatelja, a se lahko to spremeni. 

Manj kot 7 točk: Ahh, zapleteno. Preprosto ne najdeta skupnega jezika. Na žalost te 

moram razočarati … A poskusi se več družiti z njo/njem in morda se bosta v 

prihodnosti zelo razumela. Glavo pokonci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ema Metulj 
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LJUBEZENSKA  PESEM 

 

Ljubezen prava čudovita res je stvar, 

ki kupiti je ne moreš za noben denar. 

Ko vsak dan misliš nanj,  

je to le vse zaman?  

Včasih si še pogledal me,  

včasih si mi ogrel srce.  

Zdaj v kruti svet mimo mene bežiš,  

naiven se mi zdiš.  

Najina ljubezen je odšla,  

skrila se je do dna.  

Jaz zdaj živela bom srečno,  

ti pa boš sam za večno!  

 

 

                                                                 Nika Čerček 
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LJUBEZNI ČAR 

 

Bila nekoč je čudna stvar, 

ki bilo ji je ime LJUBEZNI ČAR! 

 

Kaj to je sprašujem se, 

ta čudna stvar LJUBEZNI ČAR? 

 

Sprašujem se, kaj je ta dar, 

mogoče je že zelo star. 

 

Zaljubim se in spoznam, 

kaj je ta čudna stvar LJUBEZNI ČAR! 

 

Ljubezni čar je rima besede obup- 

to je POLJUB!!! 

 

 

 

                                                                                        Tina Supin 
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HOROSKOP POMLAD-POLETJE 2017 

Oven   21. 03. – 20. 04. 

 

Ta pomlad bo za vas posebna. Čutili boste, da je v zraku ljubezen. Pristopite do tiste 

osebe, ki vam je všeč. Ne ozirajte se na to, kaj bodo rekli drugi, ampak samo borite 

se za osebo, ki vam je všeč in se ji približajte, saj imate veliko možnosti. Sicer pa bo 

vse okoli vas brbotalo. Zabavno obdobje je pred vami. 

Bik       21. 04. – 20. 05. 

V tej pomadi imate odlično priložnost za delo na sebi. Premislite, kaj vam dosti pomeni 

in kako bi radi živeli. Zdaj je pravi čas, da izboljšate svojo samopodobo. Bodite 

prijazni in najdite nove prijatelje, saj obstaja možnost, da se sporečete glede 

nečesa, vendar ne obupajte in pomirite vse. Tako boste izpadli dobra in prijazna 

oseba. 

Dvojčka 21. 05. – 20. 06. 

V teh mesecih vam resnično ne bi smelo biti dolgčas. Okoli vas se bo nenehno nekaj 

dogajalo. Bolj kot boste v pogonu, bolje se vam bo godilo. Zelo vas bo vleklo na kakšen 

izlet ali potovanje. Organizirajte izlet, ki bo primeren za vašo družino. Če se boste 

za pot odločili skupaj s prijatelji, boste uživali kot že dolgo ne.  

Rak 21. 06. – 22. 07. 

Zadnji mesec hitenja in neznosnega dela. Zadali ste si cilje, ki jih morate uresničiti, 

ker če ne, ne boste dosegli zaželenega. Malce pa se vas zna lotevati nemir. Trenirajte 

potrpežljivost in se ne zatekajte v osamo. Najdite prijatelja, ki vam bo znal pomagati 

in svetovati, vendar ne zaupajte prehitro. 
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Lev 23. 07. – 22. 08. 

Lahko se vam zgodi, da boste sanjali sanjsko osebo, s katero bi želeli preživeti 

preostanek svojega življenja. Vendar naj se vam ne zgodi, da boste živeli v upanju, da 

se vam to zgodi. Glejte izven okvirjev in bodite zadovoljni z malenkostmi. 

Devica 23. 08. – 22. 09. 

Pazite tudi na svoje besede. Saj veste, da se zarečenega kruha največ poje. Zelo 

veliko energije boste vložili, da boste dokazali svoj pravi ja samo včasih, če niste 

prepričani ne bodite tako suvereni. Z družino in učitelji se ne prepirajte, saj bi 

potegnili 'ta krajšo'. 

Tehtnica 23. 09. – 23. 10. 

Te mesece vas bo vztrajno odnašalo v željo po ljubezni in partnerstvu. Spoznali boste 

nekoga, ki vam bo pokazal vaš odsev v ogledalu. Več izzivov lahko pričakujete, saj se 

boste mogli soočiti z raznimi dejstvi, ki jih do sedaj niste hoteli slišati.  

Škorpijon 24. 10. –  22. 11. 

V maju in juniju vas čaka ogromno dela. Dobra novica je, da boste lahko premaknili 

več tistega, kar radi počnete. Pri tem pa se boste morali z drugimi dosti pogovarjati. 

Če ste v partnerskem odnosu, pazite, da ne boste trmoglavo vztrajali pri nečem. 

Partner vam zna zdaj povedati nekaj gorkih na vaš račun, zato se prilagodite, preden 

se začnejo kresati iskre. 

Strelec 23. 11. – 21. 12. 

 

Izmed vseh znamenj, imate v tej pomladi prav vi najlepše možnosti, da se ponovno 

zaljubite in postanete srečni, kot že dolgo ne. Zelo veliko energije in časa boste 

morali nameniti tudi delu in vsakodnevnim, rutinskim zadevam, ki vam ne dišijo. 

Zdržati morate samo še ta mesec in potem se vse zaključi, zato potrpežljivo. 
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Kozorog 22. 12. – 20. 01. 

S prijatelji boste doživeli nekaj, kar vas bo povezalo, vendar ne zapravite te 

priložnosti. Poskušajte najti razumno rešitev, preden se vnamejo prepiri. Zelo lepe 

možnosti imate tudi za ljubezen. Če ste samski, pojdite v družbo, ker lahko spoznate 

natančno takšno osebo, kot jo potrebujete ob sebi. 

Vodnar 21. 01. – 18. 02. 

V teh mesecih vam zagotovo ne bi smelo biti dolgčas. Čas je ugoden za ljubezen in 

zabavo. Ob tem ne pozabite, da je potrebno poskrbeti tudi za dom. Morda vas bodo 

starši potrebovali. Bodite vzor drugim okoli sebe in se spoštujte in dobite prijazni. 

Tako vas bodo drugi opazili. 

Ribi 19. 02. – 20. 03. 

Nagnjeni boste k zapravljanju, a imate tudi dobre možnosti, da se naučite nekaj 

malega prihraniti. Zelo pomembni bodo pogovori in druženje z različnimi ljudmi. Bolj 

kot se boste odkrito lahko pogovarjali, bolje se vam bo godilo. Starši vam znajo zdaj 

stopiti na žulj. 

                             

 

Ema Kočnar 
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