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ŠUŠTIPIS 
IZPOSTAVLJENE TEME MESECA 

 

Prazne učilnice na predmetni stopnji 

Šola na daljavo 

TAJA BERKOPEC, 6.A 

Kot ste verjetno že opazili, skoraj pol 
učencev ne obiskuje šole.  Le zakaj je 
tako? Kot se posluša po poročilih že kar 
nekaj časa, pozitivni primeri novega 
koronavirusa hitro naraščajo. Tako je 
bila v nedeljo ponovno razglašena 
epidemija. Od doma se na daljavo 
šolajo učenci od šestega do devetega 
razreda osnovne šole, ter dijaki in 
študenti.  
Pouk na daljavo zgleda tako: zjutraj 
moraš biti v času prve ure, že na 
računalniku in počakati, da te učitelji 
prikličejo v videokonfererenco. Potem 
imaš odmore ob istih urah in počasi del 
dneva na računalniku mine. 
Predmet šport je takšen zanimiv 
predmet, glede izvajanja na daljavo. Z 
našo učiteljico smo se tako dogovorili, 
da se ogrejemo z ogledom 
videoposnetka, potem naredimo 
raztezne vaje in smo pripravljeni na 
glavni del ure. Potem odvisno od 
tematike predelamo snov in se 
naučimo še vajo, vezano na predelano 
snov. V današnjem času se vse da. 

 

Bi pojedli tak obrok? 

Koliko časa bomo še živeli 

TJAŠA ADAMOVIČ, 7. B 

Ali ste vedeli, da je naše telo 
polno plastike? V ribiške mreže 
se ujamejo ribe, ki so plastiko, 
odvrženo v morje, zaužile, zato 
so tudi same polne plastike. Pri 
več kot 240 različnih vrstah 
morskih živali so plastiko našli v 
njihovih prebavilih. 
Ali ste vedeli, da je več kot 270 
različnih vrst živali 
poškodovanih zaradi 
zapletenosti v plastiko?  

Če bomo te še naprej počeli, bodo 
živali v morjih, gozdovih, 
puščavah in povsod drugje 
izumrle. To pomeni tudi, da 
ljudje ne bomo imeli hrane več 
dovolj hrane za preživetje.  
Naš planet bomo uničili. 

Ukrepajmo zdaj!   
 
Šuštipis vam svetuje naslednje: 
− v trgovino nosite vrečke iz 
blaga, 
− namesto plastenke kupite 
steklenico za pijačo. 

V TEJ IZDAJI 

JESENSKE POČITNICE MAMLJIVI RECEPTI KARANTENA 
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INTERVJU MESECA 

Ob svetovnem dnevu hrane 

Tea Žmavčič, vodja šolske prehrane 

PO SVETU NAOKOLI PRISTALI 

NA NAŠI ŠOLI – INTERVJU 

Alfiya Aitbakiyeva 
KAROLINA ZVER, 6. C 

Alfyja je učenka v 6. b. Na našo 
šolo je pred štirimi leti prišla iz 
Kazahstana. Običajno je mirna 
in le malo jih ve, da tudi lepo 
poje. V naslednjem intervjuju 
se nam je prestavila še 
podrobneje. 
 

Kdaj si prišla v Slovenijo 
in kako se počutiš? 
V Sloveniji sem od leta 2016. Všeč 
mi je tukaj, saj so me v Sloveniji 
zelo lepo sprejeli. 
 

Kaj ti je všeč v Sloveniji? 
Tukaj je zelo veliko lepih 
pokrajin.  
 

Zakaj se je tvoja družina 
odločila, da se boste 
preselili v Slovenijo? 
V Kazahstanu je zelo nevarno, 
moja družina se je odločila, da 
bomo poiskali več varnosti v 
Sloveniji. 
 

Ali se je bilo težko naučiti 
slovenščine in ali jo rada 
govoriš? 
Slovenščine se mi ni bilo težko 
naučiti, učenje je bilo zelo 
zabavno. Rada govorim 
slovensko. Včasih pa mešam med 
jeziki. 
 

Kaj pogrešaš iz svoje 
države? 
Pogrešam svojo sestro, svoje 
prijatelje in sorodnike. 
 

Kakšna je razlika med 
Slovenijo in 
Kazahstanom? 
Slovenija je bolj varna, ampak 
Kazahstan ima lepe gore. 
 
 

TAJA BERKOPEC, 6. A 

Danes se bomo sprehodili do 
šolske jedilnice in povprašali po 
zanimivostih iz kuhinje, saj smo 
16. oktobra obeležili dan hrane. 
Na naša vprašanja je 
odgovarjala ga. Tea Žmavčič. Je 
letošnja leto vodja šolske 
prehrane na naši šoli ter tudi 
učiteljica gospodinjstva. Svoje 
delo zelo uspešno vodi. Na naši 
šoli dela tretje leto in je po 
izobrazbi mag. prof. biologije in 
gospodinjstva. Zakaj se je za ta 
poklic odločila, pa izvemo v 
nadaljevanju. 
 
Opišite nam, prosim, kako 
poteka delo vodje šolske 
prehrane? 
Organizator prehrane skrbi za 
celotno delovanje kuhinje, 
nabavo živil, sestavlja jedilnike, 
vpliva na razvoj zavesti pri 
učencih in tudi sodelavcih…  
 
Ko pridemo v šolo, 
pogledamo na jedilnik. Včasih 
je na voljo sladoled in učenci 
se že iskreno zelo veselimo 
časa kosila. Včasih pa so za 
kosilo bučke. Veliko otrok ne 
mara te zelene zelenjave. 
Prosim, opišite nam, kako se 
odločate za jedilnik? 
Pri jedilniku se trudim 
upoštevati smernice zdrave 
prehrane, ceno obroka in 
sezonskost določenih živil, pa 
seveda tudi vaše želje.  
 
Na primer: če je nekdo na strogi 
vegetarijanski dieti (ne uživa 
nobenih živalskih produktov 
niti mesa), bo moral v svoje telo 
vnesti tisti primanjkljaj 
beljakovin s stročnicami, saj le-
te vsebujejo beljakovine, tako 
kot meso. Obstajajo tudi 
določeni prehranski  

 

Ob svetovnem dnevu hrane 

nadomestki in dopolnila, vendar 
pa sem bolj naklonjena k temu, da 
lahko s kakovostno hrano 
zaužijemo vse, kar potrebujemo. 
Verjamem, da bi učenci imeli na 
jedilniku rajši sladoled kot pa 
pečene bučke, ampak moramo 
stremeti k čimbolj kakovostnim 
in hranilno bogatim jedem. 
Je pa res da bo tudi sladoled in 
druge dobrote prišle tu in tam na 
vrsto. 

Na šoli je veliko diet. Za njih je 
treba pripraviti hrano posebej. 
Katere diete na šoli 
prevladujejo? Veliko se pri 
pouku pogovarjamo o 
prehranski piramidi. Kako 
potem pri učencih z dietami 
nadomestite hranilne snovi, za 
katere so tako rečeno 
prikrajšani? 
Za vse tiste, ki imajo dieto, se 
jedilnik prilagaja. Tako so najbolj 
pogoste vegetarijanska dieta, 
dieta brez mleka (laktozna 
intoleranca) ter dieta brez 
glutena (torej žit, ki vsebujejo 
gluten). Ostale diete po navadi 
izključujejo določeno vrsto živila 
(npr. dieta brez svinjskega mesa 
ali dieta brez sladkorja ipd.). 
Ker je potrebno pri dietah 
določene skupine živil 
nadomestiti z drugimi, je včasih 
kar zahtevno optimalno sestaviti 
jedilnik. Potrebno se je zavedati, 
da lahko hranilne snovi (ogljikovi  
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hidrati, beljakovine, maščobe 
ter vitamini in minerali) 
najdemo v več različnih živilih. 
 
Velikokrat učenci ne pojedo 
vse hrane. Kaj naredite z vso 
odpadno hrano? Je je veliko?   
Ne vem, ali je kriva karantena, 
ampak sama opažam, da otroci 
več pojedo. Tudi kuharice in 
pomočnice v kuhinji se strinjajo 
z menoj. 
Odpadke in odpadno hrano 
ločujemo, za odvoz odpadkov 
skrbi določeno podjetje.  
Ker pa želimo količino 
odpadkov zmanjšati, smo se v 
kuhinji odločili, da pri kosilu 
zmanjšamo porcije (če je le to 
mogoče). To ne pomeni, da ste 
učenci lačni, saj lahko zmeraj 
pridete s krožnikom k 
razdelilnemu pultu po »repete« 
(in ste seveda vabljeni), ampak 
se zavedamo, da določenih jedi 
učenci ne pojedo veliko. Na 
takšen način zmanjšamo 
količino bioloških odpadkov.  
Pri naročanju živil prav tako 
upoštevamo, da je čim manj 
embalaže (torej pakiranih 
izdelkov). Kljub temu pa se 
problem pojavi zaradi 
trenutnega stanja, saj bi naj bili 
obroki porcijski (torej za 
vsakega ena porcija), kar 
privede do večje količine 
različne embalaže. Zato 
skušamo tudi v kuhinji speči 
čim večkrat domača peciva ali 
pekovske izdelke in na tak način 
prispevati k manjši količini 
odpadkov. 
 
Vsako leto imamo anketo o 
šolski prehrani. Upoštevate 
mnenja otrok? So učenci 
zadovoljni s hrano? 
Rezultati ankete o stopnji 
zadovoljstva učencev in staršev 
s šolsko prehrano  kažejo, da je 
več kot polovica učencev in 
staršev na splošno zadovoljna s 
šolsko prehrano, kar je zelo 
vzpodbudna povratna 
informacija. Večina jih prav tako 
meni, da prehrana na naši šoli  

ustreza načelom zdrave prehrane.  
Mnenje in predloge upoštevamo 
do določene mere, vendar pa sem 
vesela, če mi kateri izmed 
učencev pove, da je bila dobra 
malica ali kosilo ter ali kaj bi 
spremenil ipd. Če bi upoštevala 
vse predloge, bi se na jedilniku 
znašli kebab, sladkarije ter 
burgerji za kosilo, kar pa ne 
predstavlja uravnoteženega in 
hranilno bogatega obroka. 
 
Učenci smo zelo velikokrat 
nemirni pri pouku ali 
enostavno ne moremo slediti. 
Je morda razlog v prehrani? 
Imate morda kakšna 
priporočila za boljše delovanje 
možganov, boljše mišljenje itd. 

Strokovnjaki izpostavijo 
predvsem dejstvo da »prazna 
vreča ne stoji pokonci«. V praksi 
to pomeni, da je za dobro 
delovanje organizma potreben 
zajtrk. Anketa o stopnji 
zadovoljstva učencev in staršev s 
šolsko prehrano je pokazala, da 
več kot polovica učencev uživa 
zajtrk vsako jutro. Čeprav se 
polovica sliši veliko, bi bilo dobro, 
da bi bil ta odstotek še višji. Zajtrk 
je torej eden od treh glavnih 
obrokov dneva, požene na delo 
ves naš prebavni sistem in 
našemu telesu da energijo ter 
hranila potrebna za začetek 
dneva. Glavna sestavina zajtrka 
naj bodo kompleksni ogljikovi 
hidrati (polnozrnati izdelki in 
ovseni kosmiči), z nekaj 
beljakovinskih živil (mleko ali 
jogurt) in malo maščob ter seveda 
dosti vlaknin in čim manj 
sladkorja. 
Za boljše delovanje možganov pa 
svetujem uživanje živil, ki so 
bogata z antioksidanti, vitamini, 
minerali in z zdravimi maščobami 
(oreščki, rastlinska olja … tudi 
temna čokolada pomaga). 
 
Intervju poteka, ker oktobra 
praznujemo dan hrane. Ali 
bomo na šoli praznovali ta 
praznik? Če ja, kako? 
Letošnji moto Svetovnega dneva  

hrane je »Gojimo, hranimo, 
ohranjajmo. Skupaj.«  
Zaradi trenutne epidemiološke 
slike praznika ne bomo mogli 
obeležiti kot dogodek, vendar pa 
lahko vsak posameznik prispeva 
k bolj kakovostnem in 
trajnostnem živilskem sistemu in 
tako delujemo kot skupnost. 
 
Torej, kaj lahko naredimo? 
Uživamo zdravo, različno, lokalno 
in sezonsko hrano ter na tak 
način podprimo in spoštujmo 
lokalne proizvajalce hrane. V 
kolikor imamo možnost, gojimo 
hrano doma. 
Potrošniki smo več kot le jedci; 
imamo tudi moč vplivati na to, kaj 
pridelujemo z zdravo izbiro 
hrane, kar pa prispeva k bolj 
trajnostnim živilskim sistemom 
in bolj kakovostni prehrani.  
 
 
 

 
Organizatorka šolske prehrane, ga. Žmavčič 
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JESENSKE POČITNICE 

Kaj početi v času jesenskih počitnic? 

BRINA NAMURŠ, 5. B 

Hej, si imel velike načrte za 
jesenske počitnice in so odpadle 
zaradi korone in zdaj ne veš kaj bi 
delal? 
 
Imam nekaj predlogov. Najbolje je 
potovati, zato bi lahko šel malo 
okoli po Sloveniji, Zelo lep je v tem 
času Bled, vredno pa je obiskati 
tudi Koper ali pa Kranjsko Goro. 
Morda pa zaradi korone ne bomo 
smeli veliko hoditi naokoli?  

Tudi za preživljanje počitnic doma 
imam predloge Lahko obiščeš 
svoje sorodnike. Ali pa z družino 
odigraš kakšno družabno igro ali 
pa pogledate kakšen film. Lahko 
ustvarjaš iz odpadnega materiala, 
pa tudi kakšne knjige ne bi bolelo 
prebrati. 
Med jesenskimi počitnicami se bo 
tudi zgodil en praznik. Ne, ni še 
božič, ampak noč čarovnic. Če 
ostaneš doma in izrežeš kakšno 
bučo lahko priredite družinsko 
tekmovanje v najboljši buči. 

Lahko bi tudi naredili zabavo za 
noč čarovnic doma in se oblekli v 
malce bolj strašljive maškare. Ali 
pa greste ven s prijatelji in imate 
kar zunaj zabavo, v maškarah 
seveda. Upam da sem ti pomagala 
pri tem, kaj bi delal za jesenske 
počitnice. 
 
Vesele jesenske počitnice in lepo 
noč čarovnic ti želim!  

 

 

Šolanje na daljavo prvič v tem šolskem letu tokrat že v oktobru. 

 

KARANTENA 

Dnevnik iz karantene 

Šolanje na daljavo v karanteni 
LIZA VIRŠČEK, 6. B 

Letos smo vsi bili vsaj enkrat v karanteni, jaz pa 
sem ravnokar v karanteni tudi v tem šolskem letu. 
Ko sem izvedela, sem bila precej šokirana, saj sem 
bila na plesnih vajah. Moram priznati, da ni ravno 
zabavno, saj je pouk potekal prek računalnika in 
nekaj potrebščin nismo imeli doma. No, saj je šele 
prvi dan in do četrtka se bom že navadila. Par 
stvari na računalniku še vedno nisem znala, a mi je 
pri tem pomagala mami. 

1. dan doma 

Vsi smo bili malce novi pri tej stvari, ker dolgo nismo komunicirali prek računalnika. Nekateri se nismo 

mogli takoj priključiti, tudi jaz ne, drugi pa se sploh niso mogli priključiti k pouku. Nekaterim tudi 

kamera, zvočnik ali mikrofon niso delali. 

 
2. dan doma 

Danes je bilo malo bolje. Še vedno smo imeli nekaj problemov, a je bilo boljše kot včeraj. Čeprav sem 
danes zamudila na eno uro. 
 

3. dan doma 

Predzadnji dan v karanteni. Danes smo imeli največ problemov. Jaz sem danes zamudila na eno uro, ker je 
nisem našla. Pa tudi ena sošolka je imela rojstni dan. Zato, ko je prišla na prvo šolsko uro, smo ji čestitale 
in ji zapele. 
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4. dan doma 

Zadnji dan v karanteni. Jutri se že vrnemo v šolo, potem je vikend, potem pa do počitnic spet karantena. 
Imam tudi tri sošolce, ki ne bodo v šoli in jim sošolci bodo mogli prinesti stvari na dom po pouku, zato jim 
bodo morale učiteljice poslati gradivo za tisti dan. Moram reči, ni bilo ravno zabavno biti v karanteni, ker 
so nekateri sošolci počeli kar neprijetne stvari, ki so tudi jezile učiteljico. Danes imam tudi plesne vaje in 
tam bomo imele zabavo, zato mi je rekla, da ker se mi karantena danes konča, da lahko pridem. Komaj 
čakam! 
 

 

ŠUŠKO SVETUJE                                                                                                             PRVA POMOČ  

Nasilje                                            Zastrupitev 

DRAGI ŠUŠKO! 

SOŠOLCI ME KAR NAPREJ 

IZZIVAJO IN SE MI SMEJIJO. 

VČASIH SE POČUTIM OSAMLJEN 

IN NEPRILJUBLJEN. 

 KO JIH PROSIM NAJ NEHAJO, ME 

IGNORIRAJO IN NADALJUJEJO Z 

IZZIVANJEM. NE UPAM SI JIH 

ZATOŽITI, SAJ BI ME ŠE BOLJ 

ZAFRKAVALI. 

 PROSIM, POMAGAJ MI!    (JAN) 

Dragi Jan, 
Predlagam, da poveš odrasli 
osebi. Razumem, da se počutiš 
osamljenega in te je strah 
povedati. Ne boj se povedati 
stvari. 
Čim prej povej komu, saj bo tako 
najbolje. 
 
Tvoj Šuško 

  

Kako reagirati, če se človek 
zastrupi?  
Najprej se predstavite, preverite 
varnost in preverite kaj je narobe.  
 
Potem preverite, če je človek pri 
zavesti. Če ga najdete, vzemite 
vzorček vsebine, ki jo je pacient 
spil.  
 
Zdaj se pogovarjamo o zastrupitvi 
z detergentom. Če je pacient spil 
navaden detergent za umivanje 
oblačil, mu dajte za pit vodo. 
Ampak naj jo pije počasi in po 
požirkih.  
 
Če je spil detergent za ročno 
umivanje oblačil, mu ne dajte 
vode, saj mu bodo iz ust začeli 
prihajati mehurčki in bo stanje še 
slabše. Namesto vode mu dajte 
kruh.  
 
In v obeh primerih nujno 
pokličite 112 ter vzemite s sabo 
vzorec tekočine od prej! 
 

  

Ali imaš tudi ti vprašanje, 
ki ti ne da miru?  
Zaupaj se mi! 
 
Ker je pred nami delo na 
daljavo, napiši vprašanje ali 
opis težave po elektronski 
pošti, ki jo pošlji na naslov: 
zorka.herman@guest.arnes.si 

Kolofon 
Izdala: OŠ Milana Šuštaršiča 
Odgovorna urednica: Zorka Herman 
 
Prispevke pripravili učenci novinarskega krožka: Aleks Laban Rakušček, Brina Namurš, Taja Horvat, An Mikono Čopič, 
Filip Žvanut, Liza Viršček, Varja Bernot, Ella Kunej, Tjaša Adamovič, Ajda Laban Rakušček, Karolina Zver, Metka 
Marenče, Lina Knafeljc, Taja Berkopec 
 
Šolsko leto 2020/2021 
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MAMLJIVI RECEPTI – KUHAMO SAMI 

Piškoti s čokolado                 Čokoladne kroglice s kokosom 
"Chocolate chip cookies" 
so v Ameriki zelo 
priljubljeni piškoti, ki jih 
lahko v hipu pripravimo 
tudi sami. Za pripravo 
sicer potrebujemo 
čokoladne kapljice (t. i. 
chocolate chips), a jih 
lahko brez težav 
nadomestimo s 

čokoladnimi koščki (na majhne koščke narezano 
čokolado). Piškoti so zelo krhki in okusni, 
najbolj pa se priležejo s skodelico toplega 
napitka ali s kozarcem hladnega mleka. 

Sestavine 
       150g    zmehčanega masla 
        80g    sladkorja 
  2 žlički    vanilijeve arome 

1 jajce 

     225g     moke 
0,5 žličke   sode bikarbone 
0,25 žličke  soli 
     200g    čokoladnih kapljic  
 

Pečico segrejemo na 190 stopinj Celzija. Dva 
nizka pekača za piškote obložimo s papirjem za 
peko. V skledi zmešamo moko, sodo bikarbono 
in sol. 

V večji skledi z električnim mešalnikom 
kremasto umešamo zmehčano maslo in obe 
vrsti sladkorja. V masleno zmes vmešamo 
vanilijevo aromo in jajce.  
Na jajčno-masleno zmes presejemo mešanico 
moke, sode bikarbone in soli. Dobro 
premešamo z lopatko (lahko tudi mešalnikom, 
natavljenim na najnižjo hitrost), da dobimo 
gladko in enotno testo, v katerega čisto na 
koncu vmešamo čokoladne koščke.  
Testo zajemamo z žličko in na pripravljena 
pekača polagamo manjše kupčke testa. Pazimo, 
da je med posameznimi kupčki dovolj razmaka, 
saj se piškoti med peko nekoliko razlezejo. 
Piškote pečemo v ogreti pečici 10 do 14 minut.  
 
Pečene piškote pustimo na pekaču nekaj minut, 
da se malo ohladijo in učvrstijo, potem pa jih 
preložimo na rešetko ter pustimo, da se 
popolnoma ohladijo.                     (Ella Kunej) 

Sestavine 
       40 dag     albert keksov 
        15 dag     sladkorja 
        15 dag     margarine 
          1 dl         mleka 
          2 žlici     čokolade v prahu 

 
Albert kekse zmeljemo in dodamo vse ostale sestavine, 
dobro premešamo in za 1 uro postavimo v hladilnik. 
Potem oblikujemo kroglice in jih povaljamo v kokosovi 
moki. Poljubno jih lahko povaljamo tudi v čokoladnih  
mrvicah ali v čokoladi v prahu. Kroglice damo za nekaj ur 
v hladilnik  nato pa si kroglice lahko postrežemo ter 
uživamo v jedi.                                              (Lina Knafeljc) 
 

Kremna brokolijeva juha 
       350 g     brokolija 
          50 g     korenja 
             3       manjši krompirji 
          50 g     pora 
          1,5 l     vode 
         malo    masla, sol, poper, peteršilj 
        1 žlica   moke 
        2 žlici    kisle smetane (po želji) 

      

Vodo postavimo na štedilnik, solimo in počakamo da 
zavre.  Med tem časom opremo, očistimo in razrežemo 
brokoli na manjše kose. Enako naredimo s korenjem. 
Krompir prav tako olupimo in narežemo na manjše kose. 
Ko voda zavre, vanjo stresemo zelenjavo in jo ob 
 zmernem vrenju kuhamo približno 25 minut. 
Medtem, ko se zelenjava kuha, razrežemo in pripravimo 
por. Ko je zelenjava kuhana, jo precedimo. Vodo, ki smo 
jo uporabili za kuhanje zelenjave, ohranimo, saj jo bomo 
kasneje še porabili.  
Skledo, v kateri se je kuhala zelenjava nekoliko osušimo 
in jo ponovno postavimo na štedilnik. V njej stopimo 
maslo in na njem prepražimo por. Nato dodamo žlico 
moke in naredimo prežganje. Vse skupaj zalijemo z vodo, 
v kateri se je kuhala zelenjava. Premešamo in dodamo še 
kuhano zelenjavo. Vse skupaj pretlačimo s pomočjo 
paličnega mešalnika. Juho po okusu še dosolimo, 
popramo in začinimo z muškatnim oreščkom, drobno 
sesekljanim peteršiljem. Premešamo.  Po želji juhi lahko 
dodamo še dve žlici kisle smetane in ju z metlico dobro 
vmešamo v brokolijevo juho.  Juho postrežemo čisto ali 
pa nanjo posujemo nekaj kock praženih kruhovih rezin.  
(Varja Bernot) 
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NAŠA ŠOLA PRAZNUJE 40 LET 

Življenje leta 1980 

 

 
Od 1. do 4. oktobra – 
slovenska popevka v 
Linhartovi dvorani 
Cankarjevega doma. 
Nagrade občinstva: 

 nagrada: Storila bom to 
(Marjetka Neca Falk & 
Predmestje) 

 nagrada: Halo, Nataša 
(skupina Prah) 

 nagrada: Vsak je 
sam (skupina Hazard) 

 Hej, Meri (Tomaž 
Domicelj) 

1. oktober – umrl Jakob 
Aleksič. (Preučeval je 
teološko-biblična in 
sociološko-politična 
vprašanja.)  

2. oktober - rojen Marko 
Samec. (slovenski pesnik ) 
Leta 2001 izdal knjižni 
prvenec FILISTEJEC. Leta 

2002 na kulturnem 
festivalu koroški KUFR 
prejel nagrado za 
literaturo. 

24.oktober – Slovenska 
atletska zveza postane 
polnopravna članica EAA na 
izrednem kongresu EAA v 
Pragi. 

Zbrala: Zlatka Verbec, prof. zgo. 

 

 

 

 

ŽIVALI 

Pajki 

FILIP ŽVANUT, 6. A 

Pajki so več kot samo strašna, krvoločna bitja, ki 
samo nedolžno čakajo, da pridete mimo. 
So bitja, ki prebivajo povsod po svetu, razen na 
Antarktiki. Uvrščamo jih med pajkovce in družno 
členonožcev. 
Njihovo znanstveno ime je Araneae. Med živalmi so 
ena najbolj uspešnih plenilcev na planetu. 
Prepoznamo jih predvsem po dvodelnem telesu s 
štirimi pari nog in značilnosti, da izločajo svilo, iz 
katere številni predstavniki izdelujejo mreže za lov. 
Pajki so pipalkarji, kar pomeni, da imajo ob ustih 
par okončin – pipalk, ki so pri pajkih preobražene v 
strupnike, s katerimi ubijejo svoj plen. So skoraj 
izključno plenilska skupina, ki se prehranjujejo 
pretežno z žuželkami, vendar se med seboj 
razlikujejo po strategiji lova. 

 

  

OKTOBER 1980 
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ŽIVALI 

Koala 

LIZA VIRŠČEK, 6. B 

Koala  je rastlinojedi drevesni vrečar, ki izvira iz 
Avstralije. Koale bivajo v vzhodni in jugovzhodni 
Avstraliji v evkaliptovih gozdovih. So samotarske 
živali, ki so pretežno aktivne zvečer in ponoči. Mnogo 
ljudi misli, da je koala medved, vendar ni, je vrečar.  
Jejo rastline, predvsem liste, zato jim pravimo 
rastlinojedci. Hrana, ki jo jejo vsebuje poseben strup, 
ki jim ne škodi, temveč ga težko prebavljajo. V 
primeru slabega vremena  se ne zatekajo v 
skrivališča, pač pa jih pred tem ščiti topli kožuh, 
hladijo pa se predvsem s počivanjem na deblih, ki so 
hladnejša od okolice. Telo in je prilagojene življenju 
na drevju, zaradi varčevanja z energijo večino dneva 
prespijo ter se izogibajo energijskim dejavnostim. 
Koale je v preteklosti lov zaradi krzna postavil na rob 
izumrtja, od leta 1927 pa je lov nanje prepovedan.  
Koale so ranljiva vrsta , saj jim ljudje uničujejo dom.  
Zaradi ljubkega videza, spominjajo namreč na 
plišastega medvedka, so koale priljubljene med 
ljudmi. 

 
 

 

 

  

 
 

ŽIVALI 

Panda 

AJDA LABAN RAKUŠČEK, 7. B 

Panda ali orjaška panda je izjemna žival, a njegovo 
življenje v naravi še naprej ostaja velika uganka. Da bi 
izvedeli več o tem, ga moramo čim bolje spoznati.  
Pande so na robu izumrtja, saj jih na svetu živi le od 
1000 do 1600. Na svetu prebivajo le še v izoliranih 
visokogorskih gozdovih. 
 

Razlog za njihovo izumiranje je krčenje njihovega 
življenskega prostora. Vsa območje, kjer so prej 
živele, so zdaj pozidana ali drugače uničena. 
Ljudje si zelo prizadevamo, da bi pande ohranili, a 
pande po navadi skotijo dvojčke. Enega začnejo 
vzgajati, drugega pa pustijo stradati, da pogine. Zato 
je število pand v zadnjem času zelo upadlo. 
Orjaške pande v divjini živijo le dvajset let, v 

 

 

ujetništvu pa okoli deset let več.  Najstarejša panda, 
samica Šingšing, živi v kitajskem živalskem vrtu, je 
avgusta praznovala svoj 38. rojstni dan. 
 
Zanimivo pri pandah je, da njihovega spola ne morejo 
ugotoviti do njihovega četrtega leta. Poleg tega se 
oče ne ukvarja veliko z njimi, v divjini je celo možno, 
da se nikoli ne srečajo! Z mamo pa je ravno obratno. 
Ona lahko preživi tudi cel mesec brez hrane in vode, 
ko skrbi za mladiča. 
 

  

viri: https://images.app.goo.gl/J9hgegKYmdNwAQeb9 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Koala#/media/Slika:Cutest_Koala.jpg 
 

viri: 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org
%2Fwiki%2FGiant_panda&psig=AOvVaw0jJ5DGQGsYRuDoBKnjomWW&us
t=1602076459539000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND

N64SGoOwCFQAAAAAdAAAAABAE 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Rastlinojed
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vre%C4%8Dar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Avstralija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Avstralija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evkalipt
https://sl.wikipedia.org/wiki/Izumrtje
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ZABAVNIK 

Zabavne naloge za kratek čas in vse starosti 

ALEKS LABAN RAKUŠČEK, 5. A 

 

Osmerka 

Poišči vse besede v osmerki. Iz preostalih črk dobiš geslo. 
 

 
 

 
 

 

 

 

Ugankarsko nagradno vprašanje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovor z imenom in razredom napiši na list  

in ga oddaj v Šuškov nabiralnik. 

Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali nagrajenca, ki 

bo prejel tiskan izvod naše naslednje številke.  
 
 

 

 BRINA NAMURŠ, 5. B, IN TAJA HORVAT, 5. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestavi čim več živali  
iz črk v besedi SLOVENIJA.  

Namig: mi smo jih našli 11. 
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MATEMATIČNA UGANKA 
    
Peter je nabral 7 kostanjev, njegov 
prijatelj Aleš pa 5 kostanjev.  
Na poti domov sta se ustavila, vendar 
so  jima veverice ukradle 9 kostanjev.  
 
Koliko kostanjev sedaj imata Peter in 
Aleš? 

 

BESEDNE UGANKE 
 

Je lažji od peresa in še najmočnejši 
človek ga ne more dolgo držati.  
 
 
Beli cvetovi krasijo drevesa, rdeči 
plodovi pa tvoja ušesa. 
 
 
 
Petindvajset jih koraka, a drugačna je 
prav vsaka, kdor dodobra jih spozna, je 
med knjigami doma? 
 
 
 
Tiho meri čas, a zbudi nas prav na glas. 
 
 
 
Črni črvički v ravni vrstički prinašajo 
kupe novic. Med njimi so  slike, vejice, 
pike in včasih kakšen vic. 
 
 
Hokus-pokus! je zavpila, princa v žabo 
spremenila. 

 
 
 

(zrak) 
 

(češnja) 
 

(abeceda) 
 

(budilka) 
 

(časopis) 
 

(čarovnica) 
 

VSEM 
UČENCEM 
ŽELIMO 
NAJBOLJŠE 
JESENSKE 

POČITNICE! 


