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Ponovno pozdravljeni v čisto novem megafantastičnem 

šolskem glasilu SUPER. 

Minilo je že eno leto, od kar smo izdali zadnje šolsko glasilo. 

Ampak v tem čisto novem glasilu se je v letošnjem šolskem letu 

(2006/2007)  nabralo kup neznanih in znanih stvari. 

Teme bodo precej podobne lanskim, vendar  smo dodali nekaj 

novih. 

Veliko spoznanj boste prebrali s področja o živalih, naravnih 

pojavih … 

Nismo pa pozabili na literarne prispevke. Veste, otroci z 

razredne stopnje so že pravi literati in pesniki! Mislimo, da bo 

kmalu nekdo izmed njih nasledil znanega literata.  

Za filmske molje pa smo priskrbeli z raznimi "volitvami." 

Za kakšne večje in kvalitetnejše informacije pa si preberite 

celotno šolsko glasilo. 

 
 
 

Lep pozdrav in veliko užitkov ob branju 
vam želi uredništvo  
in  zanesljivi pomočniki. 

 
 

      



______________________________________   OŠ Komandanta  Staneta  Dragatuš   ________________________________ 

 

__________________________________     - 3 -   ______________________________ 

SUPER  UTRINKI  IZ  ŠOLSKEGA  ŽIVLJENJASUPER  UTRINKI  IZ  ŠOLSKEGA  ŽIVLJENJASUPER  UTRINKI  IZ  ŠOLSKEGA  ŽIVLJENJASUPER  UTRINKI  IZ  ŠOLSKEGA  ŽIVLJENJA    
 
POROČILO  O  GOSPODINJSKEM  DNEVU 

V četrtek, 21. 9. 2007, smo imeli  8. in 9. razred gospodinjski dan. Najprej nas je učiteljica Jožica  
Medvešek Grobovšek poučila o konzerviranju živil. Nekaj 
stvari smo si zapisali v zvezek in rešili delovni list  s 
pomočjo videokasete, ki smo si jo ogledali. Vsak je od 
doma moral prinesti en recept o konzerviranju, kateremu 
smo v šoli določili vrsto konzerviranja. Nato je imela 
predavateljica Teja iz Zavoda za zdravstveno varstvo 
predavanje o zdravi prehrani. Govorili smo o higieni rok, 
vitaminih, maščobah ipd. Razdelila nam je zloženke. 
Skupaj smo tudi zložili prehransko piramido in se 
pogovarjali o vsaki skupini živil. Izvedeli smo, kolikokrat  

na dan je treba jesti, kako raznovrstno hrano in koliko živil je primerno zaužiti iz posamezne skupine. 
Poleg tega se je potrebno še veliko gibati in ukvarjati s športom. Prišle so tudi tri dijakinje in njihova 
profesorica iz Srednje šole za gostinstvo in turizem. Pripravili so nam nekaj jedi za pokušino. To so bile: 
kanapeji z zeliščno skuto, kanapeji s tunino, jajčna omleta, pečena kaša, ovseni kosmiči s sadjem, 
medena jabolka in testenine v solati. Najprej smo si morali temeljito umiti roke, nato smo pomagali z 
dekoracijo kanapejev. Ko smo vse poskusili, smo še pospravili krožnike ter pobrisali mize. Ko smo končali, 
so nam še razdelili recepte vsega, kar smo pripravili. 
Ta dan smo se naučili veliko o zdravi prehrani ter kako jo pripraviti. Bilo je zelo zanimivo in poučno. 

Petra Lamut, 9. razred 
 
 

GLASBENA  PRIREDITEV  »KORAJŽA  VELJA« 

 
1.12.2006 ob peti uri popoldan se je začela Korajža velja. Najprej sta Betka Mušič iz 9. 
razreda in Jani Klobučar iz 8. razreda povedala nekaj besed in napovedala mladinski 
pevski zbor, ki je bil prva točka Korajže velja. Zatem so nastopili šolski tamburaši, nato 
pa se je začela Korajža velja z najmlajšo Ano Pavlinič iz 1. r. Zapela je pesem Zvončki 
pojejo, nato je zapela Eva Puhek, tudi iz 1. r. Predstavila se je s pesmico Kuža pazi. Za 
njima je nastopilo še 18 učencev. Po nastopu zadnje učenke Tine Flajnik iz 8. r. s 
pesmijo Mala Terasa, se je odvijalo še glasovanje. Ko so sešteli glasovalne listke, je 
voditeljica napovedala zmagovalce. Po glasovanju učencev je na razredni stopnji 
zmagala Ana Pavlinič iz 1. r., na predmetni stopnji pa Jana Štajdohar iz 7. r. Po 
glasovanju učiteljev je zmagal Manuel Bebar  iz 8.r. Skupna zmagovalca pa sta bila 
Manuel Bebar  iz 8.r. in Polona Gorše iz 7.r. Na koncu je ravnateljica povedala še nekaj 
besed in vse povabila v jedilnico na Miklavžev bazar. Tako se je zaključila Korajža velja 
2006/2007. 

Gašper Toman & Ema Babič, 5./8 
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NOVOLETNI   DIRENDAJ 
Prišli smo v šolo, kjer smo čakali učiteljico Natašo. Ko je prišla, smo šli v razred, kjer smo se 
obdarovali. Prižgali smo radio in poslušali Siddhatro. Med tem smo plesali, si ogledovali in 
komentirali darila. Vsa so bila zelo lepa in zanimiva. Ko smo se naplesali, pa so učitelji priredili 
kviz med sedmim in petim razredom; da smo si malo razmigali možgančke. Seveda je zmagal 
sedmi razred! Ko smo končali, smo se odpravili v telovadnico, kjer se je odvijala igra »Med 
dvema ognjema« med sedmim in petim razredom. Bil je napet boj. Ponovno je zmagal sedmi 
razred. Potem so šla dekleta iz devetega in osmega razreda igrat odbojko.  Fantje iz osmega in 
devetega razreda pa so igrali hokej. Zmagali so fantje iz devetega razreda za eno točko. Seveda 
pa so na blazinah sedeli zvesti navijači, ki so neutrudljivo navijali za svoje favorite. Ko se je 
rekreacija končala, smo poslušali še pevski zbor. Kdo lepše poje, če ne prav naši pevci! Za 
konec pa smo slišali in videli še Peking Hotel, ki ga sestavlja peti razred. Spet so zažigali. Ko 
smo se naposlušali dobre glasbe, smo, kar neradi, odšli domov. Bil je res pravi novoletni 
direndaj!        

Darija in Jana Štajdohar, 7. r. 

 
OŠ  DRAGATUŠ  NA  PIKINEM  FESTIVALU 
Učenci OŠ Dragatuš smo se v petek, 29. 9. 2006, odpravili na Pikin festival  v Velenje. 
Peljali so trije avtobusi. Sedmi razred devetletke in štirje učenci iz petega razreda so 
se peljali z manjšim avtobusom, Vsi ostali so se peljali v dveh velikih avtobusih. Prvi 
postanek je bil v Krškem, drugi pa v Laškem. Ko smo prispeli, smo si najprej ogledali 
predstavo Kozlovska sodba v Višnji Gori. Za tem smo imeli malico. Po malici smo šli v 
muzej premogovništva. Tam nam je vodička razdelila markice. Potem smo si ogledali 
garderobo rudarjev. Vodička nam je potem pokazala skok čez kožo. Rudarji so s temi 
kožami pred približno sedemdesetimi leti skakali čez lesen sod. Potem smo si ogledali 
stare svetilke, opremo rudarja, ki ima 24 gumbov, zato ker je njihova sveta Barbara 
umrla, ko je imela 24 let. Po ogledu svete Barbare smo šli v garderobo, kjer smo 
dobili čelade in suknjiče, ker je pod zemljo zelo hladno. Dobili smo vsakdanjo 
rudarsko malico. Nato smo se z dvigalom spustili 180 m globoko pod zemljo.  Imeli 
smo vodiča Matica, ki nam je razložil vse o rudarjih. Lutka Anton Aškerc nam je 
povedal njegove pesmi in o vse njegovem življenju. Zatem smo videli, kako so včasih 
»bombardirali« in po tem še videli dva največja potresa. S tem so se stresla tudi tla. 
Kmalu je prišla na vrsto tudi malica. Jedli smo kranjsko klobaso, žemljico, gorčico in 
sok. Prišel je tudi čas, ko smo se morali posloviti. Markice smo vrnili vodiču. Lahko 
smo si tudi kupili razne okraske. Za tem smo se odpravili na avtobus. Z njim smo se 
odpeljali na Pikin festival. V zabaviščnem parku smo lahko šli na avtomobilčke, 
vrtiljake, v hišo strahov, na gugalnice, trampoline in v šotore, kjer smo lahko 
ustvarjali in to vse zastonj. Zabavali smo se dobro uro. Kmalu je napočil čas, ko smo 
se poslovili od Pikinega festivala. Šli smo na avtobus. Razvozil nas je po postajah in 
tako se je ta prekrasni dan končal. 

 
 Špela Šuštarič, Iva Panjan, Gašper Toman, Ema Babič, 5./8 
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POHOD  PO  GOZDNI  GRAJSKI  UČNI  POTI 
 

Učenci 7./9 smo imeli 10. 10. 2006 naravoslovni dan. Odpravili smo se na pohod 

na gozdno učno pot. Zjutraj  smo se zbrali pred šolo in si razdelili malico. Ob 8. 
uri smo bili pripravljeni na odhod. Odšli smo v Obrh, kjer nas je zelo zeblo. Sprva 

nam je gozdar g. Žalec opisal svoj poklic ter nam pokazal orodja, ki jih uporablja 

pri svojem delu. Nato smo pri izviru Obrščice izmerili temperaturo tal, zraka in 
vode. Med potjo smo opazovali, kako je sestavljen gozd in v kakšnih razmerah 

raste. S sabo smo imeli tudi učni list, na katerega smo morali zapisati slovenska in 

latinska imena dreves in grmovnic ter njihove posebnosti. Končno je posijalo 

sonce in ni nas več toliko zeblo. Na nekaterih delih ob poti v gozdu nam je gozdar 

pokazal zanemarjena drevesa, ker človek ni skrbel za njih. Šli smo mimo 

Francoske jame in si jo ogledali, ter se z učiteljem in gozdarjem pogovorili o 
njenem namenu. Po poti smo odšli naprej ter prišli do mesta, kjer so nekdaj bila 
Sela. Ponovno smo izmerili temperaturo zraka in ugotovili, da se je zrak zelo 

otoplil. Čez nekaj časa smo prišli do Pustega Petra, kjer smo pozvonili na zvonček 

želja. Tam smo pomalicali in se utrujeni odpravili naprej. Med potjo smo se 

zabavali in si ogledovali rast v gozdu ter si zapisovali podatke na list. Prišli smo 
do Obrha, kjer smo se poslovili od gozdarja. Utrujeni, vendar polni novega znanja, 
smo šli do Dragatuša, kamor nas je prišel iskat avtobus ter nas odpeljal domov. 
Bolele so nas noge, vendar smo se ob misli na naravoslovni dan razveselili, da 

nam ni bilo treba sedeti v šoli, ampak smo hodili po gozdu in pri tem uživali.  

Tjaša Šterk in Polona Gorše, 7./9 
 
 

POHOD  NA  KOLEČAJ 
 

Že prvi teden v tem šolskem letu smo imeli športni dan. Bilo je v četrtek, 7. 9. 2006. 

Niso bile igre z žogo, temveč pohod, in to na Kolečaj, ki je eden najvišjih vrhov v 

okolici Dragatuša. Vrh je visok približno 600 metrov nadmorske višine. Lepo se ga vidi 

s šolskega igrišča. 

Zbrali smo se pred šolo ob osmi uri. V kuhinji smo dobili vsak svoj sendvič in sok. 

Seveda sem nekaj za pod zob vzel še od doma, saj sem vedel, da bo pot naporna.  

Pot nas je najprej vodila na Obrh, od tam pa se je začela vzpenjati. Prišli smo na 

Zapudje, kjer smo imeli postanek. Tu je bilo mesto za okrepčilo. Sendviči in sok so zelo 

teknili. Potem pa spet pot pod noge! Pot pa zmeraj bolj strma. Večinoma smo hodili po 

gozdnih poteh, ki so kar urejene. Na nekaterih delih je bila pot kamnita, na drugih tudi 
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blatna. Nekje na pol poti smo imeli še en krajši postanek. Potem pa znova urno pot pod 

noge, ki so postajale vse težje, korak pa vse krajši.  

Do vrha smo se prebijali tudi skozi visoko travo. Vmes so bile tudi koprive. To ni bilo 

prijetno, saj nas je peklo po nogah. Oblečeni smo bili predvsem v kratke hlače. Končno 

smo prispeli na vrh, kar je bilo za vse pravo olajšanje. Tudi za profesorje. Nekateri so 

bili bolj, drugi manj utrujeni. Sam nisem bil zelo utrujen, saj sem navajen napornih 

treningov.  

Na vrhu smo se razgledali po pokrajini in pojedli še preostalo hrano. Spust je potekal 

hitreje kot vzpon. Tudi nobenih poškodb ni bilo, kar je razveseljivo. 

Pohod na Kolečaj je bil naporen pa tudi zabaven in poučen. Pomenil mi je en dober 

trening. Sam se zelo rad udeležujem pohodov, zato sem se tudi vpisal k pohodništvu. 
Aleš  Novak,  8./9 

 

 

PREDJAMSKI  GRAD  IN  POSTOJNSKA  JAMA 
 

V torek, 7. 10. 2006, smo se v zgodnjih jutranjih urah odpravili na kraško 
Postojnsko jamo. Pot se je vijugala skozi ozke poti. Veliko učencev si je s seboj vzelo razne 
sladkarije. Po triurni vožnji  smo prispeli v sončno Postojno, kjer smo si najprej ogledali 
Predjamski grad. V tem gradu je v preteklosti živel Erazem Predjamski. Grad je ohranil 
svojo kulturno dediščino in je zelo obiskovan, kajti za turiste je nekaj posebnega, ker je 
vklesan v kamen.  

Čez eno uro smo odšli  v Postojnsko jamo. V njeni  bližini teče reka Pivka. Čez pol 
ure smo bili v Vivariju, pripravljeni na razburljivi ogled Postojnske jame. Vstopnice smo 
si pridobili in počakali na prispeli vlakec. Na vlakcu smo zelo uživali, ker je bila vožnja še 
kar hitra in ker so naše glave vijugale mimo čudovitih, ogromnih, lesketajočih se 
kapnikov. Vodič nam je razlagal o zgodovini kapnikov ter o beli in črni človeški ribici – 
proteusu. Spotoma smo opazovali še ostale drobne živali, ki so bile v akvarijih. 

Hodili smo po Ruskem mostu, Črni, Špagetasti, Beli jami ipd. Ne smemo pa 
pozabiti na stalagmite, stalaktite, stebre, zavese in špagete, ki dajejo najmočnejšo pristnost 
Postojnske jame.  
Vlakec nas je že čakal. Posedli smo se v vagončke ter uživali v vožnji nazaj.  

Na poti nazaj smo se ustavili ob avtocestnem postajališču in si privoščili prigrizke. 
Vožnja nazaj je bila po hitri cesti in ne po kočevskih poteh, ker je bilo vsem slabo. Učenci 
smo si v avtobusu pripovedovali razne dogodivščine in pot nam je hitro minila.  
 

Sara Gorše in Eva Plut, 8./9 
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ANGLEŠKI  JEZIK 
Na državnem tekmovanju, ki je 
potekalo v Metliki 25. 1. 2007, je 
Matej Bahor osvojil zlato priznanje, 
Jasmina Gašperič pa srebrno 
priznanje. 

Mentorica: Jožica  Lah 

LOGIKA 
Na državno tekmovanje, ki je potekalo 
21. 10. 2006 v OŠ Otočec, so se uvrstili 
trije učenci: Polona Gorše, Eva Plut in 
Matej Bahor. 
Mentorica: Ljiljana Jankovič 

TEKMOVANJE IZ VESELE ŠOLE 
Na državno tekmovanje, ki je potekalo 
19. 4. 2007 na OŠ Loka, se je uvrstila 

Špela Šuštarič. 
Mentorica: Nada Klobučar 

MATEMATIKA 
Na področnem tekmovanju, ki je 
potekalo 12. 4. 2007 na OŠ Mirana 
Jarca v Črnomlju, je Valentina Metež 
osvojila srebrno Vegovo priznanje. 

Mentorica: Ljiljana Jankovič 

TEKMOVANJE ZA 
CANKARJEVO PRIZNANJE 
Na državno tekmovanje, ki je potekalo 
v soboto, 17. 3. 2007 v Škocijanu, so se 
uvrstile tri učenke: Eva Plut, Jasmina 
Gašperič in Monika Kocjan. 
Mentorica: Nataša Podhostnik 

FIZIKA 
Področno tekmovanje iz fizike je 
potekalo 24. 4. 2007 v OŠ Šmarjeta. 
Eva Plut in Matej Bahor sta osvojila 
srebrno priznanje. 

Mentorica: Ljiljana Jankovič 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 
Tekmovanje je potekalo 12. 3. 2007. 
Zlato priznanje so osvojili naslednji 
učenci: Jasmina Gašperič, Matej 
Bahor, Urška Štrekelj, Eva Plut, 
Valentina Metež, Mateja Gašperič, 
Polona Hudelja, Špela Šušterič, Nina 
Bahor, Kristjan Panjan. 
Mentorica: Jožica Lah 

MLADI RAZISKOVALCI 
V okviru Zveze za tehniško kulturo 
Slovenije so na državnem tekmovanju, 
ki je potekalo 1. 6. 2007 v Murski 
Soboti, Eva Plut, Urška Štrekelj in 
Tomaž Basarac dosegli srebrno 
priznanje za raziskovalno nalogo Od 
male do velike trgovine z vidika 
potrošnika. 

Mentorica: Nataša Podhostnik 

 
Čestitke!!!!!!!!!!! 
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NAŠI   SUPER   PISATELJI   IN   PESNIKINAŠI   SUPER   PISATELJI   IN   PESNIKINAŠI   SUPER   PISATELJI   IN   PESNIKINAŠI   SUPER   PISATELJI   IN   PESNIKI    
 

ČEVELJČKI 

Velikan Ivan se je zjutraj zbudil in si je obul čeveljčke. Z njimi je šel ven skakat po lužah. 
Naenkrat je izgubil oba čeveljčka. Šele, ko je prišel domov, je opazil, da je bos. Čeveljčki so 

medtem odšli v drugo hišo. Bila je že tema. Nekaj časa so se hihitali in nato zaspali na preprogi. 
Ko so se zjutraj zbudili, so jih v krogu opazovali drugi velikani, ki so živeli v hiši. Opazovala sta 
jih tudi kuža in muca. Spraševali so se, kdo jih bo lahko obul. Srečnica je bila najmlajša Maja. 

Ana Štajdohar, 2./9 
 
 
ČAROVNIK 
Čarovnik bo Nino Heleno spremenil v tigona, Aleša bo v opico, atija bo v slona, Tomaža bo v 
žirafo, mamico bo pa v levčka. 

Aleš Basarac, 2./9 
 

 
ČAROBNA  KROGLA 

Nekega dne sem na igrišču igral nogomet in žogo brcnil tako visoko, da je dolgo ni bilo nazaj. 
Pa jo vidim, da pride, in takoj, ko sem se je dotaknil, sem stopil v drugi svet. Ko sem hodil po 

tem svetu, sem prišel do gradu. Na tem gradu je živela princesa, ki nikoli ni bila srečna. Vprašal 
sem jo, zakaj je žalostna. Odgovorila mi je, da je imela zlato kroglo, ki ji je padla v ribnik. 

Obljubil sem ji, da ji bom kroglo prinesel nazaj. 
Prišel sem do ribnika in ji odnesel zlato kroglo. Za nagrado sem lahko odšel domov. 

Aleš Basarac, 2./9 
 

 
NAŠ  ASTOR 
Našemu psu je ime Astor. Je nemški ovčar. Je črno rjave barve. Ko se postavi na zadnje tace, je 
večji kot jaz. Če mu vržem palico, mi jo prinese nazaj. Čeprav ne mara mačk, ga imam vseeno 
rad. 

Marko Bahor, 2./9 
 

JANKO IN ŠPELA 

Nekoč sta živela bratec in sestrica, ki sta se odpravila rano zjutraj na pot. 
Hodila sta in hodila in sta prišla do jablane, pod katero je stala klop. 
Špela je rekla, da bi se odpočila. Janko je rekel, da sta si pozabila oprati 
zobe, počesati, umiti roke in popiti čaj. Špela je pozabila iti v šolo in kje so 
zvezki in kje je nalivnik. In sta se odpravila domov. 
Doma sta šla na večerjo in po večerji sta šla brat. 

Manca Matkovič, 2./9  
 

MUCI 

Doma imam dve muci. Ena je črna, ena pa tigrasta. Sta zelo pridni in se imata zelo radi.   

                                                                                                                Nastja Saje, 2./9 
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ZAJČEK SE JE IZGUBIL 

Jure se je dolgočasil pod svojo smreko. 
Kar naenkrat si je zaželel korenja in zelja. 
Po cesti se je odpravil na njivo. Na cesti 
se je izgubil. Ves žalosten je za grmom 
zaslišal šumenje. Uh, mu je od strahu 
poskočilo srce. Zagledal je nekaj rdečega. 
To je bila rdeča obleka. Zajčice Fane. 
Takoj mu je bilo laže pri srcu. Ugotovil je, 
da se sploh ni izgubil. Našel je ljubezen 
svojega življenja. Našla sta si novo veliko 
smreko in pod njo srečno živela do konca 
svojih dni. 

Manca Matkovič, 2./9 
 
 

REKSI 
Moja najlepša žival je pes. Ime mu je 

Reksi. Z njim se rada igram. Ima velika 
ušesa. Rad jé mleko in meso. Spi v uti.                                                                   

Žana Jesih, 2./9 
 
 

REKS 
Mojemu psu je ime Reks. Je črne barve. 
Pod vratom ima belo liso. Rada se igram 
z njim. Vsak dan poskrbim, da ima vodo 

in jesti. 
Ana Marija Rožman, 2./9 

 
 

MOJ MUCEK 
Mojemu mucku je ime Dipsi, je sivo bele 
barve in zelo rad počiva v svoji košari. 
Hranim ga z briketi in vsemi mesnimi izdelki. 
Ker zelo rad jé, je velik in debel. Svojega 
mucka imam zelo rada in ga ne dam nikomur. 

Nastja Gorše, 2./9 
 
 

SOSEDOVA MUCA 
Sosedovi muci je ime Šarka. Ime je dobila po 
njenem kožuščku. Najraje se potepa po vasi. 

Rada lovi miši. 
Špela Garantini, 2./9                                            

 
 

ZAJČEK JURE 
Zajček Jure je šel na potep. Prišel  je do neke 
velike smreke. Pri tej smreki je zaslišal neko 
šumenje. Od strahu mu je poskočilo srce. To je 
bila rdeča obleka zajčice Fane. Prišel je do nje 
in jo prosil za roko. Zajčica Fana reče: »Da, 
poročila bi se s tabo.« Zajčica Fana se je 
poročila z zajčkom Juretom. Počil je lonec in 
pravljice je konec. 
 
 
POTOVANJE OKOLI SVETA 
Jaz, Tadej Žagar, sem 21. 5. 2007 potoval po 
Evropi. Z motorjem sem nameraval obiskati 
dvanajst držav in to so: Hrvaška, Bosna, 
Makedonija, Bolgarija, Romunija, Rusija, 
Avstrija, Nemčija, Belgija, Francija, Španija, 
Italija in se vrniti nazaj v Slovenijo.  
Na meji s Hrvaško so mi pregledali 
dokumente. V Bosni in Makedoniji sem videl 
veliko ovac. V Bolgariji se mi je pokvaril 
motor. Ko sem  prišel v Romunijo, sem si 
ogledal Bukarešto. Pot me je vodila v Rusijo, 
kjer je bilo zelo mrzlo. V Avstriji sem si 
ogledal dvorec Marije Terezije. V Nemčiji sem 
si na nogometnem igrišču ogledal tekmo 
nemške reprezentance. Ko sem prišel v 
Belgijo, so me povabili v Bruselj, da sem na 
sedežu Evropske Unije predstavil in zastopal 
Slovenijo. Pot me je vodila v Francijo, kjer 
sem jedel zelo dober sir. V Španiji sem se v 
morju kopal z lepimi dekleti in v Italiji sem šel 
po nakupih. Končno sem prišel domov v 
Slovenijo, kjer so me vsi z veseljem 
pričakovali.  
Potovanje po Evropi je bilo zelo lepo. A 
najlepše mi je bilo v Italiji.  
Pot je trajala eno leto. Naslednjič bom šel v 
Afriko. 

Tadej Žagar, 3./8 
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POTOVANJE  OKOLI  SVETAPOTOVANJE  OKOLI  SVETAPOTOVANJE  OKOLI  SVETAPOTOVANJE  OKOLI  SVETA    

Z Nušo sva se dogovorili, da bova šli 

na potovanje okoli sveta. Spakirali sva 

obleko in hrano in starši so naju 

odpeljali na letališče. Z letalom sva 

odpotovali v Anglijo. Skupaj sva se 

učili angleščino. Spoznali sva veliko 

otrok. Cele popoldneve sva si 

ogledovali mesto London, v katerem 

je veliko palač. Potem sva z ladjo 

odpluli v New York. V morju sva videli 

veliko ork in delfinov. Tudi v New 

Yorku sva spoznali veliko ljudi. 

Najbolj zanimive pa so nama bile 

trgovine. Kmalu naju je prevzelo 

domotožje, zato sva z letalom 

odpotovali domov. V Sloveniji so naju 

na letališču čakali starši. Vsi smo bili 

veseli. 

Katja  Fortun,Katja  Fortun,Katja  Fortun,Katja  Fortun, 3./9 3./9 3./9 3./9    

    

    
POTOVANJE  OKOLI  SVETA 

Z mojo družino smo šli na potovanje 
okoli sveta. Obiskali smo 

šestinštirideset držav. Najprej smo 
šli v Afriko. Tam smo jahali kamele. 
Potem smo šli v Južno Ameriko. 
Videl sem veliko kakadujev. V 

Severni Ameriki sem se pičil na 
kaktus. Obiskali smo tudi indijansko 

vasico. Črni Blisk mi je podaril 
indijanski lok. Z ladjo smo prepluli 
Severno morje. Ustavili smo se še v 
Aziji. Ogledali smo si riževa polja. 
Nato je sestrica Nika želela obiskati 
še Avstralijo. Tam smo pomagali pri 

striženju ovac. Po dolgem času smo 
se vrnili domov. Bilo mi je zelo lepo 

in tudi naporno. 

PREPIR MED DEŽNIKOM IN 
SONČNIKOM 

Nekega dne je gospodinja na vrt postavila sončnik. 
V trenutku je začelo deževati. Maja, ki je ravno šla 
v šolo, je odprla dežnik. Veter je zapihal tako 
močno, da je Maji dežnik odneslo. Pristal je ravno 
na vrtu pri sončniku. Temu ni bilo všeč, da je v 
družbi dežnika, zato sta se pričela prepirati. Travi je 
bilo dovolj kričanja, zato jima je rekla, naj utihneta. 
Razložila jima je, da ima glede pomembnosti vsak 
svoje stališče. Zato sta se sončnik in dežnik 
pobotala in postala prijatelja. 

Katja Fortun, 3./8 
 

PREPIR MED DEŽNIKOM IN 
SONČNIKOM 

Dežnik in sončnik sta se srečala na plaži. 
Sončnik je vprašal dežnika, kaj počne v tako 

lepem sončnem dnevu tukaj, pa še tako grd je. 
Hkrati pa se je hvalil, da on mora biti tu, ker 

sije sonce in še lep, pisan je. Dežnik mu je 
zabrusil nazaj, da tako bledega, 

neuporabnega, majavega in starega sončnika 
še ni videl. Sončnik se je pričel majati in 

udaril je po dežniku. Pričela sta se pretepati. 
Takrat pa je začelo deževati. Dežnik se je 

razprl in nastavil dežnim kapljam, sončnik pa 
je odšel spat. Prepira je bilo za nekaj dni 

konec. 
Tadej  Žagar,  3./8 

 
 

MOJ  NASTOP 
Letos smo s pevskim zborom nastopali v 
Kulturnem domu Črnomelj. Ko smo prišli na 
oder, smo videli pred sabo polno dvorano 
ljudi. Nekatere med njim sem tudi poznala. 
Katja Gašperič in jaz sva bili solistki. Vsi 
skupaj smo zapeli tri pesmi. Ko je bil nastop 
končan, smo bili veseli in dobili smo velik 
aplavz. Na koncu sva šli s Katjo po priznanje 
in tudi takrat so nama zaploskali. To je bil moj 
najlepši nastop doslej. 

Špela  Švajger, 3./8 
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  Luka  Kuzma, 3./8 

 

 

MOJA  DRUŽINA 
V naši družini smo trije člani. Mamici je ime 
Anita. Po poklicu je šivilja. Očetu je ime 
Robert. Po poklicu je ekonomski tehnik. Meni 
je ime Tanja. Stara sem devet let in obiskujem 
tretji razred osnovne šole. Mamica dela v 
tovarni, kjer izdelujejo počitniške hišice. Oče 
pa dela kot policist. Doma imam tudi muca, ki 
mu je ime Oskar.    
  Tanja  Mihelič, 3./8 
 
 

Moja družina šteje pet članov. Očetu je ime 
Damjan, mamici pa Natalija. Imam tudi brata 
Uroša, ki je star dvanajst let in hodi v sedmi 

razred devetletke. Moji sestrici, ki se je rodila 
pred kratkim, je ime Tina. Jaz sem Nuša, stara 
sem osem let in hodim v tretji razred. Doma 
imamo še želvaka Fonzija, muco Puhico in 

psičko Piko. 
Nuša  Simonič, 3./8 

 
 

V naši družini je pet članov. Mami je ime 
Silva. Po poklicu je ekonomski tehnik. 
Zaposlena je v KZ Krka. Oči Janez je danes 
star 50 let. V soboto bo imel zabavo. Jaz mu 
bom zaigral na harmoniko. Po poklicu je 
strojnik. Imam še brata Andreja in Bojana. 
Oba hodita že v službo. Po poklicu sta strojna 
tehnika. Imamo se zelo radi. Kupita mi vse, 
kar se spomnita. Andrej ima punco Nino, 
Bojan pa Nadjo. Meni je ime Tadej. Hodim v 
3. razred. Devetega decembra bom star osem 
let. Imam tudi lepega mačka Tigra, ki se rad 
igra. Najbolj nor je na vrvico. Najlepše mi je, 
ko smo vsi doma ali ko me brata peljeta k 
Bučkotu na pijačo ali v Črnomelj na pico. 
Mogoče me bo Bojan, ki mu pravim Bobo, 
peljal v Gardaland. Rad bi imel še mlajšega 
brata, pa mamica pravi, da ga ne bom imel. 

Tadej  Žagar, 3./8 

 

RECEPT ZA KROKODILA, KI GA 
BOLI ZOB 

Krokodila je bolel zob, zato je šel k 
zobozdravniku. Ta ga je najprej 

okregal, ker ni imel umitih zob, potem 
pa mu je dal injekcijo proti bolečinam. 
Krokodil je točil krokodilje solze. Za 
domov mu je dal naslednji recept: 

pojesti mora pet jabolk, šest 
korenčkov, sedem hrušk in štiri repe. 
Naročil mu je obvezno umivanje zob. 
Ker je ubogal navodila, ga ni nikoli 
več bolel zob.   
 Nuša  Simonič, 3./8 

 
 
 
V neki reki je živel krokodil Sandi, ki 
ga je bolel zob. Ker je bila bolečina 
neznosna, se je odločil, da bo šel do 
zobozdravnika. Ko je prišel do njega, 
mu je ta naročil, da ne sme jesti 

mesa, ampak mora piti samo vodo – 
vsak dan pet litrov. Sandiju ta nasvet 
ni bil všeč, zato je šel do drugega 
zobozdravnika. Ta mu je boleči zob 
izpulil. Ampak Sandija je naslednji 
dan bolel drugi zob. Zopet je šel do 
zobozdravnika in ta mu je izpulil tudi 

ta zob. Tako je Sandi hodil do 
zobozdravnika tako dolgo, dokler mu 
ni izpulil vseh zob. Potem ga ni več 
nič bolelo. Zdaj pa ni mogel jesti 

mesa, temveč je lahko pil samo vodo. 
Tadej  Žagar, 3./8 

 
 

 

 



______________________________________   OŠ Komandanta  Staneta  Dragatuš   ________________________________ 

 

__________________________________     - 12 -   ______________________________ 

 
 
 
JAZ  V  PRAVLJICI 
Nekega dne sem gledala televizijo in kar naenkrat se mi je pred očmi pojavila 
mavrica. Stopila sem pred njo in jo hotela prijeti. Prijela sem jo in samo od 
sebe me je potegnilo noter. Prišla sem na velik vrt z gradom. Šla sem pred grad 
in sploh nisem opazila, da sem oblečena v zlato obleko. Tako sem zakričala od 
veselja, da sem padla na tla. Iz grada sta pritekla kralj in kraljica. To pa sta 
bila moja starša. Imela sem tudi prijateljico Gabrijelo, ki je vsak dan prišla k 
meni. Igrali sva se in se zafrkavali. Jaz pa sploh nisem opazila, da sem v 
resnici princesa. Imela sem se lepo. Potem pa me je nekaj zbudilo. Bila je moja 
sestra. Kmalu za tem pa sem ugotovila, da sem vse to sanjala. Jaz pa sem se 
tako veselila. Škoda, da to ni res. 

                                                                                       Brigita Juršak, 
4./8 

 
 

MOJE  PRVOMAJSKE  POČITNICE 
Kot vsako leto so bile tudi letos prvomajske počitnice. V ponedeljek smo se z družino odpravili 
na izlet. Čeprav nismo vedeli, kam bomo šli, smo se vseeno odpravili.  
Najprej smo se ustavili na Trdinovem Vrhu.  Tam je bil ljubek kuža. Druga postaja je bila 
Gospodična. Tam smo pomalicali.  
Po malici smo šli k izviru Gospodične. Tam sem poskusila vodo, ki je bila boljša kot kupljena.  
Potem smo se ustavili na Otočcu. Ker smo bili tam že velikokrat, smo se odločili samo za 
sprehod. Tudi to mi je bilo všeč. Z Otočca smo šli na Gače. Tudi tam smo malicali. Ker smo 
bili radovedni, smo šli pogledat v bazo 20. Tam smo si ogledali vse hiške iz vojne. Naslednji 
dan smo se odpravili na Mirno goro peš s Planine. Tam smo si ogledali stolp. Čez okno sem 
pogledala noter. Cerkvica je bila zelo lepa. Ta dva dneva sta mi bila najlepša.                        

Eva Metež, 4./8 
 

 
MOJ  PRVI  NASTOP 
Na začetku šolskega sem se prijavil k mladim tamburašem. Najprej smo imeli avdicijo. 
Vsi, razen enega, smo jo izvedli s pozitivno oceno. Na prvih vajah še nismo igrali s 
tamburico, ampak smo se učili note, potem smo jih zapisovali. Na  četrti vaji smo se 
razdelili v skupine po starosti. Naslednjič smo se še učili izvajati note brez tamburice, 
saj tamburice še nismo imeli. Naslednji teden smo dobili tamburico. Najprej smo se 
naučili igrati brez trzalice po vseh strunah, postoma smo se učili in čez tri tedne smo 
dobili trzalice. Naučili smo se, kako jo moramo držati in kako igrati po strunah in že 
smo dobili nalogo in to sta bili prva in druga naloga na učnem listu. Tako smo kot 
najboljša skupina hitro napredovali. Čez dva meseca nam je učitelj Anton Grahek 
povedal, da bomo imeli čez kakšna dva meseca nastop za starše. Najprej smo si izbrali 
vsak svojo pesmico, potem pa smo vsi skupaj izbrali tri pesmice. Jaz sem si izbral 
pesmico Fse kaj lazi, pesmice, ki jih bomo skupaj nastopali, pa so bili Zima zima bela, 
Vaja 26 in Žumberačko kolo. 

Gašper  Toman, 5./8 
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LISJAKOVA  SODBA  V  VASI  GLODAČEV 
 

V vasi Glodačev je živel zelo žlehten lisjak Klopotačar. Za njega ni vedel vsak vaščan. 
Nekega toplega večera se je pritihotapil do sosednje ograje, v kateri so bili vsi petelini, med 

njimi pa tudi najlepši petelin s popularnim imenom »Prduh«, katerega je Klopotačar že 
večkrat hotel zgrabiti in popapcati, ker je bil nevoščljiv, da je tako lep. Ta topel večer mu 

je to uspelo, ker ni bilo gospodarja Štunfarja doma. Klopotačar je zgrabil Prduha in 
ponosno odkorakal v gozd na slastno ulovljeno večerjo. Ni ga dolgo jedel, ko je pred seboj 

zagledal neznanega vaščana, ki ga sploh ni poznal. Za začetek se je ta naredil zelo 
prijaznega, potem pa mu zabičal: »Ti Klopotačar, kako si lahko tako nesramen, da 

mojemu prijatelju Štunfarju kradeš peteline?« Klopotačar ga je usmiljeno pogledal in 
zacvilil, da mu je to komaj prvi petelin od Štunfarja. Vaščan, ki je neučakano stal pred 

njim, ga je zgrabil in odvlekel na bližnje sodišče, kjer se je kmalu zbrala množica vaščanov 
iz Glodačnice. Prišli so poslušat sojenje. Vsi so bili za to, da Klopotačar krade in žere 

peteline po vsej vasi. Zato si zasluži kazen, primerno njemu. Zanimalo jih je, kakšna bo ta 
kazen. Odločili so se in javno povedali, da mu izročijo člansko izkaznico za v dom za 

prizadete, kjer tudi iščejo novega člana. Klopotačar je šel s čuvajem v dom, vaščani pa so 
nazdravljali z vinom in molili, da bi se rodil še kakšen tako brihten in lep petelin, kot je bil 
pokojni, vendar mu ne bi bilo ime Prduh. Nato je prišel gospodar – Štunfar. Vsi so debelo 

pogledali, nato pa kot pribito rekli: »Prišli ste kot naročeni!« KONEC! 
 

Mateja Gašperič, 7./9 
 
 

PETELINJA  SODBA  NA  SELIH 
 

Nekega dne je k sosedu Škorenjčku prišel potepuh. Pozdravil ga je in mu ponudil petelina. 
Sosed je seveda odklonil, saj ni imel niti ene kokoške. Potepuh ga je skušal prepričati z 

raznimi neumnimi razlogi in ker je bil ta sosed malo nor, je privolil. Zdaj je bila na vrsti 
cena. Tu se je potepuh izkazal za krasnega licitatorja, saj je za petelina iztržil kar 113 

evrov. Začetna cena je bila 5 evrov. Ker je imel ta petelin »posebne moči«, je cena rasla in 
rasla. Do te cene je potepuh prišel s trditvami, kot npr. da petelin znese na dan 3 zlata 

jajca (Od kdaj pa petelini nosijo jajca?)!!! In ker je hotel biti nekaj več od soseda 
Posralseje, (ta je namreč imel kokoši, le petelina ne) je slepo verjel, da je imeti petelina pri 

hiši zdaj moderno. Naslednji se je Škorenjček zbudil ves ponosen na petelina z dvema 
sosedovima kokoškama. To mu ni bilo niti malo čudno. A ni pričakoval, da si bo petelin 

vsak dan pripeljal vse več pernatih ljubic. Čez teden je po pošti dobil sodni poziv. Njegov 
sosed Posralseje je tožil Škorenjčka in petelina, ker je petelin zvabil vse kokoške v 

Škorenjčkovo hišo. Škorenjček je prišel na sodišče, ko je vstopil sodnik Nevemkajgovorim. 
Na koncu sojenja je bil Škorenjček kaznovan, tako da je moral čistiti iztrebke kokoši po 
sosedovi Posralseje hiši. Petelin pa je moral paziti na piščančke, ki so bili najbolj vražji. 

Petelinova situacija  se ni najbolje iztekla. Če veste, kaj mislim. 
 

Jerneja  Adam, 7./9 
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URŠKA  PRI  ROZAMUNDI 
Ko je Urška zbežala povodnemu možu, je šla po svetu, nje seveda nihče več ni videl. Prišla je do 

gradu Turjak, tu jo je Rozamunda z veseljem povabila v grad. 
Urška je Rozamundi kar tako začela pripovedovati, kaj se ji je zgodilo.  

"Bila sem najlepša v celi Ljubljani. Vsi možje in fantje so se zaljubili vame, njihove žene pa so 
jokale. Ko je bil nekega dne ples, sem se po dolgem času sedenja končno zavrtela. Mladenič me 
ni hotel spustiti. Tudi godba je zastala. Nebo je bilo črno. Bilo me je zelo strah. Kar naenkrat me 

je potegnil v Ljubljanico. Hotela sem se mu izmuzniti, a me je trdo držal, a kar naenkrat ga je 
nekdo z veslom, po nerodnosti, udaril po glavi. Zbežala sem tako, da me ni nihče videl, saj je 

bila noč. Zdaj sama hodim po svetu. To je moja žalostna zgodba. Še zdaj mi je žal, ker sem bila 
tako ošabna in važna, da sem goljufala fante in 

može.« 
Zdaj je začeli pripovedovati Rozamunda:  

"Jaz naj bi se čez tri nedelje poročila, a se ne bom, ker vem, da je neka Lejla iz Bosne lepša 
kakor jaz. To, da je ona lepša, sem zvedela takrat, ko je moj oče gostil moje snubce. Prišel je 

tudi pevec, ki potuje po svetu. On nam je povedal za Lejlo. Kasneje sem svojega snubca 
Ostrovrharja poslala po Lejlo. S sabo je vzel celo vojsko. On je seveda z veseljem šel, saj je bil 
moj snubec. Ko je zagledal Lejlo, je mene pozabil in se poročil z njo. Tudi jaz sem bila izbirčna 

in ošabna. Ampak tega ne obžalujem." 
Na koncu je Rozamunda odšla v samostan in prepričala Urško, da gre z njo. Zdaj sta obe v 

samostanu ter obžalujeta svoja dejanja. 
Maja Puhek, 8./9 

 
MOJ  ROMEO 

Ljubezen je nekaj, kar ne doživiš vsak dan. Nekaj posebnega in lahko tudi romantičnega, 
kot prvi jutranji žarek, ki se počasi prebuja. Takrat se ti zdi ves svet popoln in v trebuščku čutiš 

metuljčke. Pri ljubezni moraš biti potrpežljiv, saj se včasih zadržuje in pride, ko to najmanj 
pričakuješ. Podobno se je odvijala tudi ta zgodba. 

Bila sem ubogo trinajstletno dekle, ko sem prvič srečala svojega ''princa''. Zunaj je sijalo toplo 
sonce in beli galebi so v sinje modro morje pomakali svoje kljune, jaz pa sem osamljena tavala 

ob obali. Naenkrat je zagrmelo in kot iz škafa se je ulila nevihta. Nisem vedela, kam bi se skrila, 
ko sem naenkrat zagledala ladjo, veliko kot gora, v katero so se vkrcavali nestrpni potniki. 

Slučajno me je prešinila ideja: ''Kaj ko bi vstopila v ladjo kot slepi potnik ?'' Mislila sem si: ''Saj 
me tukaj ne bi nihče pogrešal.'' In tako se je začela moja pustolovščina. Neopazno sem potihoma 

splezala na ladjo. Tam sem se skrila v ladijsko shrambo, kjer me ni mogel nihče videti, poleg 
tega pa je bilo zraven hrane za celo leto. Tako sem v temni shrambi, kot je dno morja, preživela 

hladno noč. Naslednje jutro me je zbudil glasen hrušč. Vrata je odprl postaven mladenič, ki je po 
ladji iskal svojega porednega psa. ''Kdo si pa ti?'' me je vprašal. Prestrašena sem odgovorila: 
''Živjo, jaz sem Petra. Kdo si pa ti?'' Gledal je okoli in z očmi iskal psa ter rekel: ''Sem Tom!'' 

Nato sva se še malo pogovarjala, potem pa sva se poslovila, ker se mu je nekam mudilo. Prosila 
sem ga še, da me ne izda, on pa me je z nasmeškom pomiril ter rekel, naj me ne skrbi. Več dni 

sva še preživela skupaj in zvečer gledala svetlikajoče se morje in svetle zvezde. Bilo je 
nepopisano lepo. Ko sva prišla z ladje, sva se še nekaj mesecev dobivala in si pošiljala vroča 

ljubezenska sporočila. Vprašal me je tudi, če bi hodila z njim, jaz pa sem seveda privolila. 
To je bila moja prva in najlepša ljubezen, kar sem jih kdaj doživela. Ta ljubezen seveda več ne 
traja, ampak bo za vedno ostala v mojem spominu in srcu. O ljubezni pa sem spoznala, da je ne 

moreš kupiti za noben denar in da je res nekaj, kar je svetlo in najlepše ter da je ne moreš 
primerjati z ničemer na svetu. 

Petra Lamut, 9.razred 
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RUDI  IN  BOŽIČEK  
Zazreš se v daljavo, 
kjer vidiš belo planjavo. 
Zagledaš moža, 
ki darila ima. 

S seboj ima prijatelja, 
čigar oči so kot dva dateljna. 
Tudi nos mu je rdeč, 
toda ta ni nič goreč. 
Sedaj pa že uganil si, 

da Božiček z Rudijem drvi  
in ti srečen božič zaželi. 
Sara  Gorše, 8./9 

 
 

LJUBEZEN 
Ko prvič sem te videla, 

srce je zaigralo, 
ko prvič sem pomislila, 

da si mi kot zrcalo. 
 

Ko prvič sva se gledala, 
sva si veliko povedala, 

takrat sem že jaz vedela, 
da bova si usojena. 

 
Spomnim se še tistih dni, 
ko na skrivaj si rekel mi, 
da tebi sem le jaz všeč, 

takrat poljub ni bil odveč. 
 

Sedaj sva skupaj, 
srečna sva, 

nihče ne ustavi naju dva, 
kajti eno postala sva. 

 
Polona Gorše, 7./9 

 
 

USODA 
Zunaj sneg naletaval je, 

ptička pod oknom zmrzovala je. 
Deček jo videl je, 

brž v naročje vzel jo je. 
 

Ptička se mu zahvalila je 
in hitro v belo nebo zletela je. 

Deček pogledal jo je 
in srečno novo leto zaželel ji je. 

Ko novo leto prispelo je, 
pirotehnično sredstvo pokalo je. 

Deček pa videl črno piko z neba je, 
ubogo ptičko petarda umorila je. 

 
Zato prosim, se vam zasmilila je, 

ko nedolžno žival kruta usoda doletela je? 
Še mnogo drugih živih bitij je, 

zaradi petard in drugih stvari, res kruto 
je. 

Sara Gorše, 8./9 
 
 
 
 

NJEGOVO  ŽIVLJENJE 
Že zgodaj, prezgodaj 

vstati sem moral, 
že zgodaj, prezgodaj 
na polje sem moral. 

Utrujen, zaspan. 
 

Veliko bilo je še takšnih jutrá, 
ko moral sem držati lesn'ga srpá. 

Kar sem pridelal, se nisem nič zredil, 
nič nisem, ni koščka pojedel. 

 
Me mam'ca je zvala, 

kaj hoče mi spet, 
me žena nakričala, 
je ženski bil met. 

 
In končno slišim, tam zgoraj z nebá, 

da sonce mi sije in dež mi padá. 
In hitro, prehitro sem šel v Sotlo se igrat, 

da plavam, da spet pojdem čofotat. 
 

Pohajala h koncu so težka mi jutra, 
ni bilo več treba prav rano mi vstati, 
ni bilo več treba po njivi mi garati. 

 
Sara Gorše,  8./9 

 
 

 
 

 



______________________________________   OŠ Komandanta  Staneta  Dragatuš   ________________________________ 

 

__________________________________     - 16 -   ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LJUBEZEN 
Ni takšnega zdravila, ki ozdravilo bi ga. 
Vendar je dekle, ki ozdravilo bi ga že v petih 
sekundah. 
Ampak to dekle oglašalo se je: »Ga-ga!« 
Zavohal je njen nesvež zadah. 
 
Resnica  je pač taka,  
da fant z letaka padel je z vlaka,  
mu ura tik taka. 
Zgodba konča se pač tako, 
da dekle popravilo ni zadaha. 
 
Zdaj ni več bedno, ker je izredno. 
Dekle se meče zdaj za njim. 
Fant našel je punco bedno, 
ampak ni izredno. 
 
Znašel se je pred šolo, 
tam srečal je punco zrelo 
in sedaj je njen zadah svež 
in lahko je zima ali poletje. 
 
Klobučar Janez in Dražumerič Borut, 8./9 

 

Svetovit nas uslišal, 
Svetovit nas preslišal, 
zdaj v Krista verujem 
in nam poveljujem.  
 
So leta bila, napeta prav vsa,  
Vsa gorká, brhká, nežná, 
A bolj kot Sevarunova nobena bila. 
A, zdaj pride tišina, mi večna luč. 
In nihče ne more ustaviti usodni mi ključ. 
 
Me trava ovije, me voda oblije, 
me drevo davi 
in najmočnejši slap me potegne 
v temni sodeči goščavi. 
 
Umre mi duša, umre mi telo, 
A življenje mi večno bilo je krepkó, 
nikoli več ne bo mi močnó, 
nikoli več spregovoril bom kakšno kratkó. 
 
DEKLE 
Dekle veselo je v oblakih hodiló, 
dekle veselo v sanjah blodiló. 
 
Zgubilo je dekle lepo zlató, 
jokalo, jokalo, vi ne veste, kakó. 
 
Hot'la je dragocenost najti, 
iskala, iskala po celi je bajti. 
 
Nekdo zlatnino našel je, 
urno v svoj žep pospravil je. 
 
Ubogi deklič, pobesnela je, 
ubogi deklič, umrla je. 
 
To slišal je ta, ki vzel je zlatnino deklici, 
položil zlatnino k njeni glavici. 
 
V nebesih je dekle uživaló, 
na Zemlji pa je sanjaló. 
 
Sedaj pa čuva svoje stvari, 
kot bi jih morali tudi mi. 
 
 
                                          Sara Gorše, 8./9 
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SUPER   NA   OBISKUSUPER   NA   OBISKUSUPER   NA   OBISKUSUPER   NA   OBISKU    
 
NOVI,VROČI PEKING HOTEL                     
1. Kdo vam je dal idejo za ustanovitev te skupine? Iva P. in Anja Š. 
2. Kdo je vaš vzornik? Tokio Hotel. 
3. Koliko članov sestavlja vaša skupina? 6 članov. 
4. Kdo si je izmislil ime Peking hotel? Iva in Anja. 
5. Koliko nastopov ste že imeli? 7 nastopov. 
6. Ali imate vodjo skupine? Da, Ema Š. 
7. Kako potekajo vaše vaje? Noro, saj se nikoli ne odločimo do konca. 
8. Ali načrtujete še kaj nastopov? Itak.                                             
9. Nam lahko zaupate svojo ljubezen? Tom Kaulitz je ljubezen skoraj vseh punc. 
10. Ali se kdaj skregate med sabo? Da, velikokrat; sploh pa zaradi speljevanja 

fantov. 
11. Ali sprejemate nove člane? Nič več. Žal. 
12. Ali jih tudi izločate? Ne več. 
13. Opišite drug drugega! URŠKA: črnolaska, ki je najmanjša. EMA: seksi … 

zapeljiva … ima smisel za oblačenje … hot … vsi frajerji padajo za njo … 
MIJA: odštekana najstnica je najstarejša v skupini. GAŠPER: se zelo rad druži s 
puncami. ANJA: nesrečna najstnica v ljubezni. INES: nikoli (vedno) samska.  

14. Kakšne obleke nosite na nastopu? Črne majice in džins. 
15.  Kdo je miss  vaše skupine? Ema. 
16. Ali boste imeli nove inštrumente? Mejbi. 
17.  Kdo je podpredsednik in kdo tajnik (če ga imate)? Nimamo ga. 
 
 
INTERVJU Z MATEJEM BAHORJEM 
Matej Bahor je naš naj učenec. Obvlada vsa področja, čeprav je 
nekoliko len. Super ga je obiskal, ker je bil vseh osem let odličen, 
ker je dosegel veliko priznanj na raznih tekmovanjih; izpostaviti 
moramo zlato priznanje v tekmovanju iz angleškega jezika 
(dosegel je vse možne točke). 

-Kateri predmet ti je najbolj všeč?  
Športna vzgoja.                                         

-Kako si se počutil, ko si zvedel, da greš 

na državno tekmovanje? 
Počutil sem se odlično. 

-Ali si se veliko učil, da si dosegel zlato 

priznanje? 
Moral sem prebrati knjigo Matilda.  
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Kako si reagiral, ko si dobil zlato 

priznanje? 
Bil sem zelo vesel. 
-Kateri drugi interesi te še zanimajo? 
Rokomet in računalništvo. 
-Kdo je tvoj najboljši prijatelj? Kdo je 

tvoja naj prijateljica? 
Moj najboljši prijatelj je Martin, moja najboljša prijateljica pa sestra Katja. 
-Imaš punco? Kaj ti je rekla ob tem uspehu? 
Nimam punce. (smeh) 
-Kakšne cilje imaš za naprej? 
Ne razmišljam preveč naprej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVJU  Z  UČITELJICO  JOŽICO  LAH 
Učiteljica angleščine Jožica Lah se je poslovila od nas. (Intervju  z 
njo je potekal marca. Takrat je bila naša učiteljica še noseča, 
danes, ob izidu glasila, pa ima Jožica v svojem naročju sinčka 
Anžeta. Čestitke!) 
1. Ali vas na naši šoli učenci razveseljujejo (glede 

učenja)? 

Da. Velikokrat me pozitivno presenetite, ko se potrudite pri projektih in 
domačih nalogah. 
2. Koliko ste mladi? 

Junija bom dopolnila 28 let.  
3. Ali pridete po »počitnicah« nazaj na našo šolo? 

Mislim, da ne. 
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4. Kdo je vaš naj učenec? 

Na to vprašanje je nemogoče odgovoriti. Učenci ste si med seboj zelo 
različni (po sposobnosti, pa karakterju). A prav vsakega bom ohranila v 
najlepšem spominu.  
5. Kak mobitel imate? Koliko je stal? 

Nokio, staro 2 leti.  5000 SIT. 
6. Kdaj ste se prvič poljubili? 

Jaz se tega slabo spominjam. Enkrat poleti, bili smo na dopustu, tega je že 
dolgo nazaj. Ko sem imela 4 leta, me je en fant prvič poljubil. To je bil 
nedolžen otroški  poljubček.    
7. S kom ste se prvič poljubili? 

To je tako daleč, da sem ime pozabila. 
8. Kako se bo imenoval vaš »srček«? 

Če bo fantek, bo Anže, če bo deklica, pa bo Teja ali Alja. Pri izboru imen 
nama je pomagala moja nečakinja Tina. 
9. Katero znamko oblačil najraje nosite?  

Znamka mi ni pomembna. Bolj sem pozorna na kvaliteto in ceno. 
10. Kateri film vam je najljubši? 

Rada imam komedije in filme z resnično vsebino. Takole na hitro se 
spomnim italijanskega filma »Življenje je lepo« in filma »Angleški pacient«.  
11. Kakšni so vaši načrti za prihodnost? Vaše želje. 

Trenutno se z možem Alenom veseliva prihoda novega družinskega člana. 
Seveda pa si želim končno diplomirati in z družino odpotovati na kak daljši 
dopust (mogoče v London). 
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HOROHOROHOROHORO----SUPESUPESUPESUPERRRR----SKOPSKOPSKOPSKOP    
 
 
 
OVEN (21. 3.OVEN (21. 3.OVEN (21. 3.OVEN (21. 3.----20. 4.)20. 4.)20. 4.)20. 4.)    
Preveč se boš obremenjeval/a s svojim zunanjim 
izgledom. Zaradi simpatije se ti bo svet obrnil na 
glavo in s tem tudi ocene. Ne bodi tak/a 
zapravljivec/ka in raje varčuj za nekaj, kar si že 
dolgo želiš. 
    
BIK (21. 4.BIK (21. 4.BIK (21. 4.BIK (21. 4.----21. 5.)21. 5.)21. 5.)21. 5.)    
Popadla te bo neustavljiva želja po zapravljanju. 
Zato tudi z žepnino ne bo nič. V šoli se tudi malo 
potrudi. Nekdo, ki te ima rad, je blizu tebe, a ti ga 
sploh ne opaziš. Prepiri s straši tudi ne bodo redkost, 
zmenili se boste samo s kompromisi. Veliko sreče pri 
govornih nastopih! 
  
DVOJČKA (22. 5.DVOJČKA (22. 5.DVOJČKA (22. 5.DVOJČKA (22. 5.----21. 6.)21. 6.)21. 6.)21. 6.)    
Ne bodi tako trmast/a in malce popusti. Ne maraš, 
da ti kdo ukazuje? Tudi drugi ne! Tvoj uspeh v šoli 
bo odvisen od tvojega dela doma. Ocene ne bodo 
ravno bleščeče, razen pri kemiji. Veliko bo tudi 
»kemije« med tabo in tvojo simpatijo … 
 
    
RAK (22. 6.RAK (22. 6.RAK (22. 6.RAK (22. 6.----22. 7.)22. 7.)22. 7.)22. 7.)    
Tvoji prijatelji imajo občutek, da jih dušiš s svojimi 
kleščami. Nekateri bi radi malo zasebnosti. Poglej 
malo naokoli, še veliko jih je, ki bi radi bili v tvoji 
družbi. Nehaj pospravljati in se malce uči!                                                          
 
    
LEV (23. 7.LEV (23. 7.LEV (23. 7.LEV (23. 7.----23. 8.)23. 8.)23. 8.)23. 8.)    
Le malo manj govorjenja pa bo vse v najlepšem redu. 
Šola? O.K. Z denarjem gre letos na bolje, to pa ne 
pomeni, da moraš vse naenkrat zapraviti. Pri 
ljubezni se ti bo nasmehnila sreča. Opazil/a boš 
škorpijona/škorpijonko, ki te na skrivaj opazuje. 
 
DEVICA (24. 8.DEVICA (24. 8.DEVICA (24. 8.DEVICA (24. 8.----22. 9.)22. 9.)22. 9.)22. 9.)    
Nič se ne bo dogajalo, le z učenjem boš imel/a težave. 
V šoli pa bo pravi pekel. Zaradi učiteljev, seveda. 
Gremo spat? Ne! Potruditi se moraš, ne pa lenariti. 
Eno rakico boš spoznal/a za pravo prijateljico. 
    

TEHTNICA (23. 9.TEHTNICA (23. 9.TEHTNICA (23. 9.TEHTNICA (23. 9.----23. 10.)23. 10.)23. 10.)23. 10.)    
Zvezde bodo končno pokazale nate. Tudi v ljubezni 
boš srečen/a. Le tvoja prijateljica se bo malce 
oddaljila od tebe. Če v šoli nočeš imeti težav, snov 
večkrat ponovi.   
 
    
ŠKORPŠKORPŠKORPŠKORPIJON (24. 10IJON (24. 10IJON (24. 10IJON (24. 10----22. 11.)22. 11.)22. 11.)22. 11.)    
V šoli boš bleščal/a od energije. Še posebej se boš 
izkazal/a pri tvojem najljubšem predmetu. V tem 
obdobju se boš najbolj razumel/a z devico 
nasprotnega spola. Imel/a boš občutek, da te vsi 
sovražijo zaradi tvojih uspehov, ampak ni tako. 
 
    
STRELEC (23. 11.STRELEC (23. 11.STRELEC (23. 11.STRELEC (23. 11.----21. 12.)21. 12.)21. 12.)21. 12.)    
Nekoga bo v srce zadela tvoja puščica. Povsod ti bo 
sledil/a in poskušal/a narediti vse, da ga/jo opaziš. 
Ampak ti boš še vedno sanjaril/a o že zdavnaj 
izgubljeni ljubezni. Pozabi ga/jo in se ozri okoli sebe. 
Videl/a boš, da jih je veliko, ki hočejo biti v tvoji 
bližini. 
 
KOZOROG (22. 12.KOZOROG (22. 12.KOZOROG (22. 12.KOZOROG (22. 12.----20. 01.)20. 01.)20. 01.)20. 01.)    
V šoli ti gre ne slabše, ker si izgubil/a občutek za 
zabavo. Usedi se pred televizor, ampak ne predolgo, 
saj bo v šoli le še slabše. Seveda se je treba usesti za 
šolske knjige in od časa do časa ponovit snov. Nič 
težkega zate. 
 
VODNAR (21. 01.VODNAR (21. 01.VODNAR (21. 01.VODNAR (21. 01.----19. 02.)19. 02.)19. 02.)19. 02.)    
Super! Siješ kot sonček. Tako v šoli, kot doma. 
Pospravljaš in starši se sploh ne pritožujejo nad tabo, 
kar je pravi čudež! Mogoče je sedaj pravi čas, da jih 
prosiš za večjo žepnino ali nove obleke. 
    
    
RIBI (20. 02.RIBI (20. 02.RIBI (20. 02.RIBI (20. 02.----20. 03.)20. 03.)20. 03.)20. 03.)    
Zdi se ti, da se ves svet okoli tebe odvija zelo hitro, 
zato vsako stvar narediš samo na pol. Ustavi se in se 
bolj posveti delu, saj ti ne bo zmanjkalo časa. Vendar 
niso vse napovedi tako slabe. Zelo srečen/a boš v 
ljubezni. 
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SUPER   JE   IZBRSKAL   ZANIMIVOSTISUPER   JE   IZBRSKAL   ZANIMIVOSTISUPER   JE   IZBRSKAL   ZANIMIVOSTISUPER   JE   IZBRSKAL   ZANIMIVOSTI    
 

DINOZAVRI 
Pred več kot 220 milijoni let se je na naši Zemlji pojavila nova vrsta živali. Razvili so se 
v najveličastnejša, najčudovitejša in sposobna bitja, kar jih je na naši majhni Zemlji 
živelo. Človek se z njimi ni srečal iz oči v oči, vendar si jih je predstavljal z izkopanino 
kosti, fosilnih ostankov in okamnelih sledi. To, kar je ugotovil, ga je začudilo in 
navdušilo. Imenoval jih je – dinozavri. To ime jim je pritaknil leta 1842 britanski 
znanstvenik Richard Owen, pomeni pa >strašni kuščar<.  
Fosilne ostanke dinozavrov najdemo na vseh kontinentih sveta, celo na zelo mrzlem 
kraju sveta – na Antarktiki. Ampak to pa še ne pomeni, da so živali  živele v tako 
izjemnih razmerah, kakršne so na tej hladni celini. V času, ko so se pojavili dinozavri, 
to dobo imenujemo mezozoik, so bili vsi kontinenti združeni v enega, imenujemo ga 
Pangea. Šele v dolgih milijonih let so se razlomile in začele neprestano premikati v 
svojo smer.  

 

OBLAKI 
Kaj so oblaki in kako nastajajo? 
Oblaki so zgoščene vodne kapljice ali kristalčki ledu v ozračju. Nastajajo zaradi 
dvigovanja toplega, vlažnega zraka. Oblačne vodne kapljice in kristali so zelo majhni. 
V milimeter dolgo črto bi spravili 100 kapljic. Oblaki imajo vse vrste oblik, včasih nas 
tudi na kaj spominjajo. Delimo jih v 10 rodov. Ločimo štiri skupine oblakov: visoke, 
srednje in nizke ter oblake navpičnega razvoja. 
Nekaj rodov lahko hitro prepoznamo, čeprav nismo vremenoslovci. Pa si preberite 
nekaj primerov: 
Visoki oblaki se pojavljajo na višinah od 6 do 11 kilometrov in so sestavljeni iz ledenih 
kristalov. Poznamo tri rodove: cirrus – Ci, cirrocumulus – Cc in cirrostratus – Cs. 
Srednji oblaki se pojavljajo na višinah od 2 do 6 kilometrov in so sestavljeni iz ledenih 
kristalov, vodnih kapljic ali pa iz mešanice obojega. Sem spadajo prav tako trije rodovi: 
altocumulus – As, altostratus – As, nimbostratus – Ns. 
Nizki oblaki se pojavljajo skoraj od tal do višine dveh kilometrov in so sestavljeni 
večinoma iz vodnih kapljic. Poznamo dva rodova: stratokumulus – Sc in stratus – St. 
Oblaki navpičnega razvoja se pojavljajo na meji med pol in dvema kilometroma višine 
do zgornje meje 15 km. Sem sodita dva rodova navpičnih oblakov: cumuluc – Cu in 
cumulumbus – Cb. 

 

OGNJENIKI- VULKANI 
Ob počasnem ohlajevanju in strjevanju magme se pod površjem odlagajo najrazličnejši  
kristali, do katerih se lahko dokopljejo le najspretnejši geologi, rudarji in iskalci. Vulkan 
ob izbruhu izvrže ogromno prahu, kamenja ter velikih kosov staljenega kamna, ki se 
hitro strdi. Stare, ugasle vulkane velikokrat porašča trava ali drevje; voda, ki teče po 
njihovih pobočjih, jih razjeda. Veliko vulkanov bruha le pline, ki navadno smrdijo po 



______________________________________   OŠ Komandanta  Staneta  Dragatuš   ________________________________ 

 

__________________________________     - 22 -   ______________________________ 

gnilih jajcih, saj vsebujejo veliko žvepla. Na kopnem je okoli 600 delujočih vulkanov, 
pod morsko gladino pa med 50 in 80 tisoč.Vulkanska prst je med najrodovitnejšimi 
prstmi na svetu, prav zato se mnogo ljudi sprijazni z življenjem pod vulkani. Najhujši 
vulkanski izbruh naj bi bil pred približno 74.000 leti na otoku Sumatra v Indoneziji, kjer 
je danes jezero Toba. Njegov vpliv se je čutil po vsej Zemlji. Pomrla so skoraj vsa živa 
bitja, saj je bilo Sonce zakrito z debelimi oblaki strupenega vulkanskega prahu, ki je 
segal več kot deset kilometrov visoko. Beseda vulkan izhaja iz imena otoka v 
Sredozemskem morju Vulcano. 
 

REKORDERJI 
Najbolj plodni sesalci 
Med najbolj plodne živali spadajo podgane in miši. Hišna miš se začne razmnoževati, 
ko je stara osem tednov. Na leto ima okoli 10 legel, brejost traja približno tri tedne in v 
vsakem leglu je od pet do osem mladičev. To pomeni od 50 do 80 potomcev letno. 
Zaradi pasti, strupov ali ker postanejo plen drugih živali, miši poginejo. Pa nič zato, če 
ne bi poginile, bi bilo ravnovesje premočno. 
Najhitrejša žival  
Gepardi so najboljši sprinterji na kopnem. Tečejo lahko najhitreje do 110 km/h, kar je 
trikrat hitreje od najhitrejšega človeka. S tako hitrostjo lahko gepard teče do okrog 20 
sekund, ker se začne pregrevati (v tem času že ujame plen). Ko gepard ujame plen, 
mora najprej počivati, zato da se nadiha. Šele potem začne jesti - pametno! 
Največja ptica na svetu 
Noj je največja ptica na svetu; tehta lahko več kot 150 kg; v višino zraste preko dva 
metra in pol (lahko bi se s košarkarjem gledala iz oči v oči ). Ima dolg vrat in majhno 
glavo, teče lahko do 70 km/h. Njegovo jajce tehta kilogram in pol. Največji ptič na 
svetu pa je tudi dober oče, kajti samici pomaga valiti jajca in za mladiče tudi poskrbi 
sam. 
Najmanjša ptica na svetu 
Kolibri je najmanjša ptica na svetu. Na sekundo naredi zelo, zelo veliko zamahov s 
krili. Pri nas jo vidimo predvsem v toplih letnih časih. Opazimo jo, da se hrani s 
cvetnim prahom oziroma s cvetnim sokom. Če si ji približaš, poleg nje zelo vibrira.  
 

VODOMEC 
Mali leteči ribič, tako imenovan vodomec, spada med najbolj pisane ptiče. Je majhen in 
po velikosti malo večji od vrabca. 
Po zgornji strani telesa je kovinsko modre barve, po spodnji pa opečnate. Spoznamo ga 
tudi po belem grlu in ušesnih čopkih na glavici.  
Noge ima zelo kratke in rdečkaste. Ima razmeroma dolg, močan in koničast kljun. Je 
samotar in živi v bližini vode. 
Razširjen je v Evropi, Aziji in Severni Afriki. V dolžino presega 20 cm in tehta okrog 35 
gramov. Najraje ima ribice, rakce in žuželke.  
Najlažje ga vidimo, kadar leti. Je presenetljivo hiter, saj njegova hitrost doseže več kot 50 km/h. 
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Družinsko življenje 
Gnezdi ob potokih, rekah in močvirjih. Ptičji par naredi rov, na koncu rova pa prostor 
za gnezdo. Samica znese od 4 do 8 jajc, ki jih oba valita okrog 20 dni. Za mladiča skrbita 
oba. Po približno štirih tednih mladiči zapustijo gnezdo. 
Ljubezen gre skozi želodec: 
Dvorjenje je pri vodomcih sestavljeno iz različnih obrednih letov in hranjenja. Med 
parjenjem si samec in samička ponujata ribico. 
OGROŽENA PTICA: 
Čeprav je pri nas vodomec razmeroma pogosta ptica, je tako kot v večino Evrope 
ogrožen. 
  
ZIMSKO SPANJE 
V naravi se v enem letu spremeni kup stvari, od temperature podnebja in hrane, kar je 
pa zelo pomembno za prebivalce gozda. Zaradi tega so si živali razvile posebne načine, 
da bi te spremembe ugnale. Npr.: 
Nekatere živali se odselijo (selivke): 
Ptice z njihovimi močnimi krili preletijo v kratkem času zelo velike razdalje. Visoko v 
zraku se izognejo gorskih ovinkom, morjem …, ki so za nekatere živali nepremagljive. 
Ptice se ne selijo zaradi mraza, temveč zaradi hrane, kajti hrana je tudi za življenje 
potrebna. 
…druge otrpnejo: 
Žuželke, dvoživke in plazilci so pomemben vir hrane za večino živali. Zaradi nestalne 
telesne temperature (to pomeni, da se telesna temperatura ravna po temperaturi okolja) 
se v hladnejši polovici leta ne morejo premikati, loviti plena ali prebavljati. Veliko 
žuželk že ob prvem mrazu pogine. 
Te žuželke, plazilci in dvoživke si zavetje poiščejo v raznih linah, v tleh … 
…si pripravijo zaloge hrane: 
Eden od načinov hranjenja ali preživetja v hladnih zimskih dneh je pripravljanje 
zimskih zalog hrane – ozimnice. Te živali kopičijo semena v svojih "shrambah." 
…zimo predremajo: 
Medvedi so tukaj posebneži brez primere, zato ker zime NE prespijo. Ob hudem mrazu 
se skrivajo v brlogih, ko je pa zunaj prijeten dan, se odpravijo na več kilometrski 
obhod. V jesenskem obdobju hrano nakopičijo v maščobne obloge, zredijo se do 10 kg.  
Taki primerki so še veverica in jazbec pri nas na Slovenskem. 
ostale pa prespijo: 
Hibernacija ali pravo zimsko spanje je podobno mirovanju nekaterih sesalcev, s 
pomočjo katerega lahko preživijo dolgo obdobje zimskega spanja. Tem živalim se 
temperatura telesa zniža skoraj do 0˚C, zaradi tega se jim upočasni bitje srca in dihanje. 
Pri nas zimo prespijo polhi, ježi, netopirji in svizci. 
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ODRASTI, POSTARAJ SE BREZ TEŽKE IN BOLEČE RAZVADE IN BOLEČINE 
 
Kajenje 
Nekajenje je dober odnos do svojega življenja, če seveda želite imeti zdravo, sproščeno 
in daljše ter boljše življenje. V današnjem času ni več moderno biti v družbi s cigareto 
in za sabo puščati ogorke. 
Nevarnost zbolevanja za rakom je v povezavi  s tobačnim dimom, ki ga vdihujejo 
kadilci. Vendar ne samo s kajenjem, tudi s pasivnim kajenjem si ogrožen. 
Večino pljučnih rakov je pripisano kajenju cigaret (vsaj 90%) ter z učinki tobaka; tri 
četrtine rakov je v požiralniku, grlu in ustni votlini. 
Kajenje povzroča: 

� okvaro zob, 
� izpadanje las, 
� starikavo, gubasto kožo; zaradi kajenja se koža suši, je vse manj prožna in 

napeta. 
31. 1. je svetovni dan brez cigarete. Takrat naj ne bi kadilci prižgali cigarete (nekateri se 
tega držijo, drugi pa ne). 
 
 
SMEH 
Ko zaslišite ali zagledate kaj smešnega, možgani kar zaživijo. Raziskovalci 
smeha pravijo, da je smeh prav toliko pomemben, kot trčenje Zemlje z 
asteroidom … 
Kaj se mora zgoditi v možganih, da izbruhnemo v smeh? 
Znanstveniki so v možganih odkrili razpredeno mrežo živčnih končičev za 
smeh.  In v preblisku, preden se zasmejimo, se v njih marsikaj dogaja. 
Ko zaslišite kaj smešnega, se najprej zbudi središče za jezikovno razumevanje 
v levem delu možganov. Pomaga vam, da razumete besede, stavke. Nato 
sporočilo potuje v desni predel možganov, kjer so predalčki z vašimi spomini, 
čustvi, z vsem, kar ste kdaj doživeli. Dražljaji zbudijo vašo zavest, ki prepozna 
smešno in naredi klik. Potem so možgani nagrajeni z blagodejno kemično snov, 
ki se ji reče dopamin. Ta vas naredi vesele. Usta se vam raztegnejo in 
zasmejete se. 
Smeh koristi celotnemu telesu 
Kar petnajst drobnih mišic na obrazu mora migati. Lica se vam obarvajo rdeče. 
Zgledate zadovoljni. Ko se smejite do solz, delujejo solzni mešički. Kakšno 
olajšanje občutite potem. 
V ustih se v slini izločajo kemične snovi. Pomagajo, da ste odpornejši proti 
boleznim. Prepona, močna mišica pod pljuči, niha gor in dol. Pri tem pljuča 
pošteno napolni z zrakom, ki zakroži skozi govorne organe. Glasen smeh je 
telovadba za trebušno prepono in glasilke, kri v telesu pa dobi medtem več 
kisika. Srce bije močneje, v kri pa pride več koristnih kemičnih snovi. Se 
spomnite med gledanjem kakšnega smešnega filma, da ste kar pozabili na 
kakšno bolečino. 
Smeh pa ima še eno, skoraj čudežno lastnost. Preizkusite jo lahko večkrat na 
dan in se sami prepričate, kako deluje. Ko starše, učitelje, prijatelje in druge 
ljudi kaj prosite, se jim nasmehnite. No, ali deluje?? 
 
 



______________________________________   OŠ Komandanta  Staneta  Dragatuš   ________________________________ 

 

__________________________________     - 25 -   ______________________________ 

 

MODA 
 
 

Včasih ozke kavbojke, potem razvlečen puli, kratka minica ali maksi krilo - barve, 
oblike, slogi se nenehno menjajo. Najnovejše modne smernice stanejo kar lepe kupe 
denarja - pa ti vse to, kar naj bi bila zadnja modna zapoved, res pristaja? Z izvirnim 

oblačilom, ki bo poudarilo tvoj tip, boš videti mnogo bolj privlačna kot v nečem, kar je 
sicer zadnji hit. Moda naj poudari tvojo osebnost in drugačnost, pri čemer naj upošteva 
tvojo postavo. Ne glede na to, ali si velika ali majhna, obložena z majhnimi okroglinami 
– pravilno izbrano oblačilo lahko te težavice prikrije in poskrbi za to, da bo tvoj videz kar 

najlepši. 
 
 

MAJHNE ZVIJAČE ZA VELIKE PROBLEME 
 
 
ZA DEBELUŠNE 
-Mehko padajoče tkanine te ne razširijo, 
-pas naj bo ohlapen  in ne pretesen, 
-priporočljiva so oblačila v isti barvi, vendar v različnih odtenkih, 
-majhni vzorci postavo optično zožijo, 
-preprosti kroji postavo optično podaljšajo, 
-nogavice, ki so barvno usklajene z obleko ali krilom, postavo optično podaljšajo. 
 
ZA MAJHNE 
-Navpične črte te podaljšajo, 
-čim manj dodatkov, da ne boš podobna Božičku, 
-enobarvna oblačila ali enobarvne kombinacije postavo podaljšajo, saj ni ničesar, kar bi 
jo optično »prerezalo«, 
-frfotajoči, nežni in raztegljivi materiali te optično povečajo, 
- če nosiš vzorčasta oblačila, potem naj bodo vzorci majhni in nevpadljivi, 
- pete na čevljih naj bodo štiri do pet centimetrov. 
 
ZA ZELOOO VELIKE 
-Da bi poudarila lepe, dolge roke, nosi zgornje dele brez rokavov, 
-dekorativni dodatki, veliki ovratniki ali volani pritegnejo poglede, 
-vpadljive, živahne barve so zate super, 
-veliki vzorci in taki, ki so razpotegnjeni po veliki površini, ali mešanica vzorcev, 
pritegnejo pogled na želeno mesto, 
-čevlji z malo dvignjeno peto ali z ravnim podplatom, ki jih krasijo dodatki, dolge noge 
optično prekinejo. 
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Nasveti   za   SUPER  zapeljevanje 

 
*Poglej ga v oči,vztrajaj za nekaj trenutkov predolgo, da pokažeš zanimanje, 
potem odmakni pogled. 
 
*Nasmehni se. 
 
*Preuči govorico telesa. Se nagiba proti tebi in so njegova kolena obrnjena v tvojo 
smer? Če je tako, si mu všeč. 
 
*Posnemaj njegovo govorico telesa. 
 
*Rahlo se nagni proti njemu. 
 
*Smej se njegovim šalam tudi, če so slabe.  
 
*Poskrbi, da bo ozračje prijetno, kramljaj o vsem mogočem. 
 
*Izogibaj se preresnim temam. 
 
*Poslušaj ga in se pretvarjaj, da ima vso tvojo pozornost, da te je celo očaral. 
 
*Ne omenjaj svojih nekdanjih fantov. 
 
*Ne daj mu vedeti, da te lahko zlahka dobi. 
 
*Naj ne opazi, da si obupana. 
 
*Ne bodi preresna ali preveč osladna. 
 
*Ne obešaj se nanj. 
 
*Na zmenku ne ostani predolgo. Odidi, ko bo ozračje najbolj prijetno. 
 
*Tako se bo kmalu vrnil pote!  
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RAZVEDRILO RAZVEDRILO RAZVEDRILO RAZVEDRILO –––– NAPNITE   SVOJE   SUPER   MOŽGAN NAPNITE   SVOJE   SUPER   MOŽGAN NAPNITE   SVOJE   SUPER   MOŽGAN NAPNITE   SVOJE   SUPER   MOŽGANČKEČKEČKEČKE    
    

Križanke  in  mišljenje 
 
1. Nosijo jih tisti, ki imajo slab vid. 
2. V šoli lahko dobiš dobro ali slabo … 
3. Kako imenujemo večjo skupino zvezd? 
4. Čez reko včasih zgradijo … 
5. Kaj jeseni odpade listavcem? 
6. Kako imenujemo spodnji del gobe? 
7. Kako se imenuje iglavec, ki mu jeseni odpadejo vse iglice? 
8. Kako imenujemo slano vodo in se v njej radi kopamo? 
 
 
 

          ↓ 
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
GESLO:  ________________________________ 
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Poveži   in  pobarvaj. 

                                                       1 .  23. 

                          2.  22. 

                           3.  21. 

                        4.        20 . 

                      5.             19. 

                      6.             18. 

                     7.               17 . 

                  8.                     16 . 

                 9.                         15. 

                  10.                     14 . 

                      11 .     12 .    13 .  

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
Angleščina (7./9 in 8./9) 
 

Pravilno vstavi glagole (present simple, present 

continuous). 

 
1. Jack _______________ (play) on the computer now. 
2. Where  is your sister? She _____________  (sit) in the living room. 
3. Mum _________ (read) a magazine every day. 
4. Why ___ dog ___________? (sleep) 
5. I _______________ big books. (not like) 
6. Where ____ you ________? ( live) 
7. ____ you ____ to school? (go) 
8. _____ it _____ in November? (snow) 
9. What ____ you _______ on holidays? (do) 
10. We must _______ for school. (learn) 
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Poveži  in  pobarvaj.          
 
 

1.11 

              
     

         .3         .2       .10         .9 

 
                   .4       .8 

                       .6  
 
               .5              .7 

 
 
 
Prepoznaš  razliko?  Najdi  tri. 
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Pobarvaj!!! 
 

 

 

 
 
                                                                                                                  



______________________________________   OŠ Komandanta  Staneta  Dragatuš   ________________________________ 

 

__________________________________     31   ______________________________ 

1. Nekomu, ki zelo pridno dela, rečemo, da je priden kot … 
 
A   podrepna muha. 
P   mravlja. 

        Č  žirafa. 
 

2. Kdo ali kaj ima pregovorno kratke noge? 
         
            Ž    Slon. 
            B   Miš. 
            R    Laž. 
 

3. Kdor visoko leta, … 
       
            F     visoko pride.    
            E     nizko pade. 
            D     v jamo pade. 
 

4. Lepa beseda lepo mesto … 
  
      G    najde. 
       I     išče. 
      H     potrebuje. 
 
5. Šele v nesreči spoznaš … 

 
P    nesrečo. 
T    lakoto. 

      O   prijatelja. 
 

6. Roka roko … 
   
      V    umije. 
      D    umaže. 
      J      natepe. 
 
7. Rana ura zlata … 

 
U     kura. 
O     ura. 
H     pura. 

 
8. Kdor prvi pride, prvi … 

 
C     pelje. 

       J     dobi. 
        R     melje. 

 
GESLO:  
NAUK ali   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
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REBUSI 
 
 
 
 
 

                                                               AVA     rešitev:__ __ __ __ __ __ __ 
 
                            . . . . ICA 
 
 
  
 
 
 
 
           
 
                                                                 

                                                               LKA        rešitev:__ __ __ __ __ __ __ 
 
 
                                 Z…D. 
 
 
 
 
 
 

          
 

2+3=5         ALNIK               rešitev: 
                     mm 
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SMSSMSSMSSMS----foreforeforefore    

• Pozdravljeni. Iz zavoda za pogresane osebe vam sporocamo, da vas prav ta trenutek nekdo 

neizmerno pogresa. Prosimo, da ga nemudoma poklicete. Hvala.  

• Neki ti moram povedat'. Verjemi, da mi ni lahko, ker te ne bi rad prizadel, potrudil se bom 

in ti povedal na najlepsi nacin: DEDEK MRAZ SPLOH NE OBSTAJA!  

• Iz urednistva revije CICIBAN vam sporocamo, da smo vam zaradi vase nezrelosti ukinili 

celoletno narocnino.  

• Misel nate mi para gate … 

• Umij si vrat. (tvoj vampir)  

• Ce mislis, da ti je Bog obrnil hrbet, je pomota ... Samo lula.  

• Kaksna je razlika med teboj in slonom??? - Zal je ni!!!  

• Akcija nic nas ne sme presenetiti odpade zaradi dezja!  

• Jesus loves you ... Everyone else thinks you'r an asshole. 

• Poslji to sporocilo stotim prijateljem in nekaj nepricakovanega se bo zgodilo - imel bos 

PRAZNO baterijo!  

• To vsebino lahko berejo samo odrasle osebe: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX." 

Če tega nisi razumel, si se otrok!  

• Tako te ljubim, zate bi sel cez najvecji ogenj, zate bi preplaval deroco reko. Torej 

pridem jutri, ce ne bo dezevalo.  

• Tvoji zobje so kot diamanti ... ne tako lepi, ampak tako redki … 

• SMS INFO: Policija svetuje: Vozis in pijes - se POLIJES  

• Tale SMS ni namenjen vam, zato ga ne smete prebrati. Ce pa ste ga slucajno ze, 

tedaj se z glavo zaletavajte v zid, dokler ga ne pozabite!!!  

• Rezemo, sekljamo, meljemo - vse v sodelovanju z naravo.  p.s. Jack Razparac  

• Kaj rece ljudozerc k vid enga k laufa: Fast food 

• Od sonca ozgani, od piva pijani, financno suhi, vas pozdravljajo lenuhi!!! 

• Pazi, da te pazi ne zapazi. Ce te pazi zapazi, se pazi!!!!!! 

• Jaz dobar, ti dobar, mi prijatla! 

• Ce bi se usi svetile, bi bila tvoja glava LAS VEGAS!!! 

• Kaj imata skupnega mobi in princesa Diana? Odg.: Oba crkneta v tunelu. 

• Ko te vidim in se zagledam vate, si mislim, da si najlepši črv sredi solate! 
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VICI …VICI …VICIVICI …VICI …VICIVICI …VICI …VICIVICI …VICI …VICI 

 
Medvedek: »Mami, ali sem res medvedek?« 
Mama: »Ja, seveda si!« 
Medvedek: »Pa sem čisto zares medvedek?« 
Mama: »Ja, seveda si!« 
Medvedek: »Pa sem čisto, čisto zares medvedek?« 
Mama: » Ja, zakaj me to sprašuješ?« 
Medvedek: »Ker me zebe kot psa!«   
 
 
Janezek vpraša Mojco: »Kam bi dala lisico, tigra, jaguarja in osla?« 
»Ja, lisico v omaro, tigra v posteljo, jaguarja v garažo in osla, ki bo to vse 
plačal!« mu odgovori Mojca. 
 
  
Kako policist odpre konzervo s sardelami? 

Potrka in ukaže: »Odprite, policija!« 
 
Gresta dva lasa po cesti, ko pride mimo avto in prvega zgazi.  
Pa drugi reče: » Za las je šlo!«  
 
Gresta dva krofa po cesti, pa enega zbije avto in rešilec ga odpelje v bolnišnico. 
Ko pride drugi krof v bolnišnico in vpraša zdravnika, kako je, mu reče zdravnik: 
»Samo za pretres marmelade je šlo!« 
 
Pride blondinka v trgovino z elektroniko. Pa reče trgovcu: » Rada bi kupila to televizijo.« 
Trgovec odgovori: »Žal ne prodajamo blondinkam.« 
Drugi dan se blondinka prebarva na rjavo in pride v trgovino, pa reče: 
»Rada bi kupila to televizijo.« Trgovec znova reče: »Žal ne prodajamo blondinkam.« 
Potem se prebarva na črno. Pride v trgovino in reče: »Rada bi kupila to  
televizijo.  Trgovec znova: »Ne prodajamo blondinkam.« Blondinka se razjezi: »Kako ste 
me pa prepoznali?« 
»To ni televizija, ampak mikrovalovna pečica,« ji odgovori trgovec. 
 
 
Kako si policist zaveže čevelj? 
Levo nogo da na stol, se skloni in si zaveže desni čevelj.  
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Marta se vrne iz šole in vzklikne: 
»Imam eno dobro in slabo novico. 
Dobra novica je, da sem pri matematiki dobila petico.«  
»Kaj pa je slaba?«  
»Da je to laž.« 
 
Mateja pošlje očku SMS: 
»Dej mi malo keša!« 
Očka odgovori: 
»Sporočilo ni bilo poslano.« 
 

Pri gasilcih zazvoni telefon. 

Gori, gori!  

Kje?  

V mojem stanovanju. 

Prav, ampak kje?  

V kuhinji. 

O bog, povejte vendar, kako naj pridemo do vas.  

Z gasilskim avtom. 
 
Pride strežaj k staremu, naglušnemu grofu in reče sam pri sebi:  
»Stari bedak, spet si šel v mesto in zapravljal kupe denarja.«  
Grof pa mu odgovori:  
»Da, sem in kupil sem si slušni aparat!« 
 
Gospod Kovač vpraša ženo: 
»Zakaj naš pes vedno steče v kot, kadar zasliši zvonec?« 
Žena: »Ker je boksar.« 
 
Učitelj vpraša Jaka:  
»Če kupiš štručko za 0,44 evra, solato za 0,50 evra, klobaso za 1 
evro in paradižnik za 0,70 evra, kaj dobiš?« 
Jaka: »Odličen sendvič!« 
 
Pri jasnovidcu:  
Odgovor na eno vprašanje stane 20 evrov.  
Ni to malo predrago? 
Sploh ne! Naslednje vprašanje, prosim. 
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Evica, koliko si stara? 

Sedem let. 

Kaj bi pa rada postala? 

Desetletnica. 

 

 

 

VerziVerziVerziVerzi    
 
Ko si se rodil, je deževalo,  

a je v resnici svetilo sonce, 

le nebo je jokalo, 

saj je izgubilo najlepšo zvezdico. 

 
Luštni so fantje, 

še lepša dekleta, 

a najlepši je Krištof Kolumb moj!!! 
 
Ne joči za njim, 
ne krivi sebe, 
nekje je srce, 
ki čaka na tebe. 
 

Lahko, da si samo nekdo na svetu, 

toda za nekoga si lahko cel svet. 
 

Poljubček na tvoj gobček 
ti želi tvoj golobček. 
 

Ko sem te imela, 
sem ti dala vse (še gate). 

Ko si odšel, sem jokala. 
A ne za teboj! 

Jokala sem, ker brez gat sem ostala! 
 
Navezana sem nate 
kot prašič na svoje gate. 
 

Ljubezen moja,  
ljubim te ko noja. 

Ko pogledam te s profila, 
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vidim te ko krokodila. 
 
Lepa je Francija, 
še lepši Pariz, 
a meni najlepši francoski je kiss. 
 

En nasvet: pazi nase. 
Ena prošnja: ne spreminjaj se. 

Ena želja: ne pozabi me. 
Ena laž: ne ljubim te. 

Ena resnica: pogrešam te. 
 
 
 

Vedela sem, da bo vse lepo enkrat šlo. 
Vedela sem, da te bom izgubila, 

toda nisem vedela, 
da te bom še zmeraj ljubila. 

 
 
 
Nekoga moraš imeti rad, 
da se nasloniš nanj. 
Saj človek ne more živeti samo od sanj. 
Ponoči ne spim. 
Brez misli na tebe nikoli ne zaspim. 
 
 
 

Čebelice bodo to delale, 
ptički bodo to delali … 

A bova tudi midva to delala? 
Pozabi … 

Saj ne znava leteti! 
 
 
 

Če prav te ljubim, 
se ne bom ponižala, 

ne bom k tebi se vrnila. 
Čakala te bom tisti dan, 

ko mi boš rekel, da me rad imaš. 
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KATERI  FILM  TI  JE  NAJBOLJ  VŠEČ? 
 
      a) Policijska akademija 
      b) Hiša debele mame  

c) V njenih čevljih 
d) Beanove počitnice 
e) Rački  
f) drugo: ____________________________________________ 
g) ne vem 

 
 
KATERI  ANIMIRANI  FILM  TI  JE  NAJBOLJ  VŠEČ? 
 

     a) Happy feet 
     b) Big movie 
     c) Neverjetni  
     d) Zgodbe iz Narnije 
     e) Harry Potter  
     f) drugo: _______________________________________________ 
     g) ne vem 

 
 
KATERA  RISANKA  TI  JE  NAJBOLJ  VŠEČ? 

 
a) Kravica Katka 
b) Pujsa Pepa 
c) Ninja Želve 
d) Power rangers 
e) Yu-Gi-Oh GX 

          f) drugo: _______________________________________________ 
g) ne vem 
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REZULTATI  ANKETE (glasovali so učenci predmetne stopnje) 
 
FILM ŠTEVILO GLASOV 
Policijska akademija 20 
Hiša debele mame 5 
V njenih čevljih 3 
Beanove počitnice 13 
Drugo: Moj ata, socialistični kulak; Pirati s Karibov (5); The 

girl next door (2); Teksaški pokol z motorko, Hiša 
voska, Hitri in drzni – Tokio drift; Eurotrip (3); 
Titanic; 300; Zaljubljena do ušes (2); Krog; Hiša 
strahov 

Ne vem 3 
ANIMIRANI  FILM  
Happy feet 3 
Big movie 6 
Neverjetni 4 
Zgodbe iz Narnije 7 
Harry Potter 26 
Drugo Sezona lova(2), Garfield (4), Shrek (4), Eragon, Ice 

age 2, Cars 
Ne vem 10 
RISANKA  
Kravica Katka 2 
Pujsa Pepa 13 
Ninja Želve 17 
Power rangers 9 
Yu-Gi-OH GX 8 
Drugo Tabaluga (2), Super punce (2) Mumini, Nodi (6), 

Tom and Jerry (2) Franček Rudolf, Pika nogavička, 
Slonček Benjamin 

Ne vem 2 
 
ZMAGOLAVCI 
 
FILM: Policijska akademija 
ANIMIRANI  FILM: Harry Potter 
RISANKA: Ninja Želve 
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UREDNIŠTVO:  MI  SMO  ZARES  SUPER! 
 
Želimo vam vsem skupaj, učiteljem in učencem: »Imejte 
se fajn med počitnicami! Odpočijte si in si naberite novih 
moči za prihodnje šolsko leto! Se vidimo ponovno 
jeseni.« 
HURA,  POČITNICE!!!!!!!!! 
 
Urednica:   
Sara Gorše 
 
Nenadomestljivi člani:  
Eva Plut, Jani Klobučar, Špela Šušterič, Iva Panjan, 
Valentina Metež, Gašper Toman, Jana Štajdohar, 
Darija Štajdohar, Ema Babič, Polona Gorše, Tjaša 
Šterk, Mateja Gašperič 
 
Šola: OŠ Komandanta Staneta Dragatuš 
 
Šolsko leto: 2006/2007 
 
Naklada: 100 izvodov 
 
Cena: 2 evra 
 
Mentorica:  gdč. Nataša Podhostnik 
 
Računalniško  oblikovanje: gdč. Nataša Podhostnik 
 
Naslovnica: gdč. Jasmina Strugar
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Uredništvo: Mi smo zares super! 


