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Drage bralke in bralci Šuštipisa! 
 
Zaključuje se nenavadno leto, ko je pouk potekal preko računalnikov, družabno življenje pa je bilo 
okrnjeno. Iz vsake situacije pa se lahko naučimo nekaj novega. Tudi v letošnjem letu ste nas učenci in 
mentorji razveseljevali s svojimi uspehi. V orodju Microsoft Teams ste postali pravi mojstri.  
V  septembru je začel nastajati tudi naš mesečnik Šuštipis. Čestitke novinarjem, uredniškemu odboru 
in mentorici ge. Zorki Herman.  
 
V novem letu želim bralkam in bralcem, da se čim prej vrnete v šolo. Želim vam veliko užitkov pri 
branju, pisanju, učenju in ustvarjanju na različnih področjih. Do sprostitve ukrepov, prosim, bodite še 
naprej disciplinirani, ubogajte starše in upoštevajte navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  
 
Počitnice preživite razigrano s svojo družino. Ko se boste vrnili v šolo, pa vam želim veliko osebnega  
druženja drug z drugim. Želim, da ste  prijazni in strpni drug do drugega.  Najpomembnejše po mojem 
mnenju pa je, da stkete nekaj najlepšega na svetu − PRIJATELJSTVO! 
 
Srečno, drage bralke in bralci! 
 

Vaša ravnateljica Irena Kodrič  
 

Maja, 1.b 



DECEMBER 2020 – ŠT. 3 ŠUŠTIPIS 
 

STRAN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leto 2020 odhaja. Zgodilo se je marsikaj, tako 
prijetnih kot neprijetnih dogodkov. Verjamem, 
da bomo tiste neprijetne čimprej pozabili. 
Vsaka nova situacija prinese tudi kaj dobrega, 
nove možnosti in nove priložnosti. In tudi teh 
je bilo kar nekaj v letu 2020. Kljub omejevanju 
stikov, kjer se razvijajo socialne in čustvene 
veščine, verjamem, da smo dane priložnosti v 
največji možni meri izkoristili. Ko sem 
razmišljal o letu 2020, mi je prišla na misel 
pesem Valentina Vodnika Dramilo. 

 
Slovenc, tvoja zemlja je zdrava 
in pridnim nje lega najprava. 

Pólje, vinograd, 
gora, morjé, 

ruda, kupčija 
tebe redé.  

Za uk si prebrisane glave 
pa čedne in trdne postave. 

Išče te sreča, 
um ti je dan, 

našel jo boš, ak' 
nisi zaspan.  

Glej, stvarnica vse ti ponudi, 
iz rok ji prejemat ne mudi! 

Lenega čaka 
strgan rokav, 

pal'ca beraška, 
prazen bokal.   

Vodnik je to pesem objavil že daljnega leta 
1795. Njena vsebina pa je še kako aktualna v 
teh časih. Naj se navežem na vsebino pesmi in 
vam v letu 2021 zaželim, da bi z vso 
odgovornostjo, premišljenostjo, razigranostjo, 
delom in iznajdljivostjo v čim večji možni 
meri: 
 ohranjali zdravje, 

 skrbeli za naše okolje in izkoristili vse 

možnosti, ki nam jih daje, 

 unovčili priložnosti, ki se nam ponujajo 

 in s kančkom sreče napolnili naše bokale. 

 
Srečno v letu 2021. 
 

Franc Renko 
 

Dragi bralci  
(učenke in učenci, sodelavke in sodelavci), 
 
naj vas pod novoletno jelko pričaka vsaj 
ena kvalitetna knjiga, v letu 2021 pa vam 
želim veliko možnosti za branje in 
pogovore o knjigah. 
 
Pa srečno, zdravo in uspešno naj bo. Za 
pokušino pa še ena drobna pesmičica iz 
zbirke Negotove pesmi pesnice Barbare 
Gregorič Gorenc: 

Danes sem  
ponosen nase! 
Imam se rad,  
zaupam vase! 

MUHA ENODNEVNICA  
mi reče:  

Imej se VEDNO rad!  
Čas teče. 

        
 Nataša Vršič 

 

Liebe Schüler und Schülerinnen, 

v novem letu 2021 vam želim 

kakšno novo lepo spoznanje, 

da se širi in bogatí vaše znanje, 

da kmalu spet sedemo med šolske klopi 

in vsak z vsakim nasmeh med nami deli. 

Glückliches neues Jahr 2021! 

Lehrerin Anja Peternel 
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Sreča je rožnat dežnik 
nad sivim dežjem bridkosti 
in svilnat klobuček vedrine 
nad pustim licem strogosti. 

Sreča je najbolj srečnih 
velikosti, vonjav in oblik. 
In nikoli je ni preveč 
za tisti srečenosen dotik. 

(Bina Štampe Žmavc, Kaj je sreča) 

Želim vam, da bi vam praznični čas in novo 
leto prinesla obilo dragocenih in srečnih 
trenutkov. Naj vas sreča vseh velikosti, 
vonjav in oblik čaka pod vsakim klobučkom 
in dežnikom.  

Katja Zver 

 

"Ne spominjamo se dni, spominjamo se trenutkov." (C. Pavese) 

Dragi učenci, dragi sodelavci, 

v prihajajočih prazničnih dneh vam želim veliko lepih, posebnih, topline polnih trenutkov, 
ki vam bodo ostali v spominu in vas greli vse tja do tople pomladi, v novem letu pa, da se 
vam izpolnijo vse skrite srčne želje. 

Vesna Rogl 

Dragi naši učenci,  
želim vam lepe in sproščujoče 
praznične počitnice in naj bo leto 
2021 polno prijetnih dogodivščin!  
 

Nataša Pozderec Intihar 
 

Dragi učenci! 
 
V letu 2021 vam želim veliko optimizma in dobre volje,  
da boste sledili svojim ciljem in vrednotam,  
veliko moči, da boste premagali vse ovire,  
na katere boste naleteli,  
veliko spoštovanja in zaupanja,  
da se ne boste zlomili in  
veliko drobnih trenutkov,  
ki vas bodo osrečevali in naredili vaše življenje polno. 
 

Nataša Škorjanc Strnad 
 

Dragi učenci, 
vsako leto si zaželimo ljubezni, 
zdravja, uspeha in osebne sreče. 
Od nas je odvisno, ali to znamo 
videti in ceniti, ne glede na 
okoliščine, v katerih so nam dani. 
 
V let 2021 vam želim,  
da odnese vse vaše skrbi, da se 
vam vsak dan na obrazu nariše 
nasmeh in da boste znali z obema 
rokama objeti priložnosti, ki jih bo 
leto prineslo. Naj vas vodi lastna 
radovednost. Ob vsakem izzivu pa 
si pogumno prišepnite: »Zmorem!« 

 
Zorka Herman 

 

Satya, 1. b 
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4. b ustvarja doma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avtorji: Bor Nicholas Oman, Janja Rančić, Lan Turk Relić, Lukas Fišer Wlodyga, Matic Luin, Zarja Ozimek, 
Zoja Žugič Jehart 
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INTERVJU MESECA 

Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni 

Marjeta Škarja, učiteljica biologije in 

gospodinjstva 

PO SVETU NAOKOLI PRISTALI 

NA NAŠI ŠOLI – INTERVJU 

Emine Tairi 
TJAŠA ADAMOVIČ, 7.B 

Emine je prijazna in vedno 
nasmejana učenka v 7. c. Na 
našo šolo je pred štirimi leti 
prišla iz Makedonije. 
 

Ali ti je prijetno na naši 
šoli in zakaj si se odločila 
za našo šolo? 
Da, dobro se počutim. Zdela se mi 
je zanimiva in še blizu mojega 
doma je. 
 

Kako si se počutila, ko si 
prišla na našo šolo?  
Na začetku je bilo zelo težko, ker 
nisem znala jezika, samo vsi so 
bili zelo prijazni do mene. 
 

Kaj si boš od razreda 
najbolj zapomnila, kar so 
naredili zate?  
Družiti se z njimi je zelo zabavno, 
samo najbolj mi je pa to, da so mi 
pomagali, ko se rabila njihovo 
pomoč.  
 

Ali bi svoje življenje 
vrnila v svojo rodno 
državo ali bi raje ostala 
tukaj?  
Jaz svoje sorodnike še vedno 
obiskujem, samo svoje življenje bi 
nadaljevala v Sloveniji.  
 

Kateri jezik govorite 
doma? Je težko 
preklapljati med jezikom 
doma in v šoli?  
Jaz sem iz Makedonije, samo 
doma govorimo albansko  z 
bratom pa angleško. Včasih malo 
zamešam, ampak potem 
popravim. 
 
 

TAJA BERKOPEC, 6. A 

14. november ali dan sladkorne 
bolezni ima cilj, da bi bilo 
poznavanje bolezni vse bolj 
razširjeno in bi s tem 
prebivalstvo ozaveščali o 
pomembnosti zdravega 
življenja. Na šoli poteka tudi 
tekmovanje o sladkorni bolezni. 
Udeležijo se ga lahko učenci od 
sedmega razreda dalje. Ta 
projekt ima enake cilje kot 
istoimenski svetovni dan.  
  
V tej številki nam bo 
odgovarjala organizatorka 
šolskega tekmovanja o znanju 
sladkorne bolezni. Že nekaj časa 
je na naši šoli in je po izobrazbi 
učiteljica biologije in 
gospodinjstva. Danes bomo 
torej govorili z go. Marjeto 
Škarja. 
 
Verjetno veste  veliko o 
sladkorni bolezni. Bi nam 
malo razložili o njej (npr. 
zakaj se pojavi, je mogoče 
dedna, kateri simptomi, ali je 
nalezljiva, je morda trajna, 
itd.)? 
Sladkorna bolezen se pojavi, 
kadar zaradi različnih vzrokov 
raven sladkorja v krvi ni več 
urejena. Krvni sladkor naše telo 
samo uravnava s hormonom 
inzulin, ki nastaja v trebušni 
slinavki.  
Obstaja več tipov sladkorne 
bolezni. Najbolj poznana sta 
tip1 in tip2, poleg tega pa 
poznamo še nosečniško 
sladkorno bolezen, ki se lahko 
pojavi med nosečnostjo in 
običajno po porodu izgine. 
Sladkorna bolezen tip ena se 
običajno pojavi v obdobju do 30  

 

Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni 
vir: https://zasrce.si/wp-
content/uploads/2014/07/diabetes.jpg 

leta starosti, ko trebušna slinavka 
preneha izdelovati inzulin. 
Vzroka za nastanek še ne poznajo. 
Sladkorna bolezen tip2 pa se 
pojavi zaradi kombinacije več 
dejavnikov: nepravilne prehrane, 

premalo gibanja, veliko stresa. Ta 

oblika je lahko tudi dedno 

pogojena, a ni nujno. 

 

Ste že kdaj srečali kakšnega 
bolnika s sladkorno boleznijo? 
(če ja, kako se je ta oseba 
počutila?) 
Letos je konec poletja za bolezen 
tip 1 zbolela moja nečakinja Neža.  
Na začetku je bilo zelo hudo, saj je 
bila skoraj dva tedna v bolnici, 
kjer so blažili posledice 
neprepoznane bolezni. Hkrati v 
bolnici privajajo in učijo celo 
družino na nov način 
prehranjevanja – spoznavanje 
prave prehrane za bolnike, 
pomen urejenosti obrokov in 
krvnega sladkorja, merjenja 
krvnega sladkorja, vnos inzulina z 
injekcijami ... 
Neža se je v tistem času zelo 
trudila, da bi bila navzven 
pogumna in se še vedno prilagaja 
bolezni in z njo spoznava. Tu ni 
počitka, ves čas je treba slediti 
ravni sladkorja v krvi in vnosu 
hrane ter inzulina, da ima bolnik 
čim manj posledic, ki bi se 
pokazale čez čas. 
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Se morda da sladkorno 
bolezen zdraviti? Kako? 

Sladkorna bolezen tipa 1 se 
zdravi z rednim dodajanjem 
hormona inzulina. Ozdravljiva 
pa žal ni. 
Pri sladkorni bolezni tipa 2 
lahko bolniki že z redno vadbo 
in zdravo prehrano zelo 
ublažijo težave, pomagajo pa 
tudi nekatera zdravila. 
 
Kakšne so oblike te bolezni? 
Jo lahko morda nekdo odnese 
s smrtjo, drugi pa živi svoje 
življenje naprej?  
Če sladkorne bolezni ne 
spremljamo in zdravimo, lahko 
pride do hudih zapletov, ki 
lahko vodijo tudi v smrt. Je pa v 
Sloveniji društvo sladkornih 
bolnikov zelo aktivno in tudi 
zdravstvo je na tem področju 
zelo dobro organizirano ter 
nudijo bolnikom vso podporo, 
ki jo potrebujejo. 
 
Sedaj pa malo  k tekmovanju. 
Na kakšna vprašanja 
odgovarjajo učenci? Je morda 
tudi praktičen del?  S čim bi 
privabili učence k 
sodelovanju?  
Vprašanja na tekmovanju so 
izbirnega tipa. Sladkorna 
bolezen je vedno bolj pogosta 
bolezen povsod po svetu. 
Tekmovanje priporočam 
vsakemu zato, da se seznani s to 
boleznijo in je tako bolj pozoren 
na zdrav način življenja – 
prehrana in gibanje, s čimer 
lahko tudi preprečimo pojav 
bolezni. 
 
Sladkorna bolezen se pojavi, 
če imamo preveč sladkorja v 
krvi. Kaj torej svetujete, da se 
ta bolezen ne bi preveč 
razširila?  
Zdrava raznolika prehrana in 
veliko gibanja. 
 

Najlepša hvala za vaše 
odgovore! 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

POVABILO 
 

Sonce je že zahajalo v zlatih sončnih žarkih, ki so počasi lezli 
za gore, posute s snežno belo odejo. Božično vzdušje je bilo 
moč čutiti prav na vsakem koraku. In zrak, prepojen z 
vonjem po cimetovih piškotih, je vsakogar, ki ga je vdihnil, 
takoj spravil  v dobro voljo in prazničen duh. Iz vseh kotov so 
odzvanjale božične pesmi in žvenkljanje kraguljčkov. Kamor 
koli si obrnil pogled, ena hiša je imela več raznobarvnih ter 
raznolikih okraskov in luči kakor druga, kot da bi tekmovale. 
Ceste in ulice so bile prekrite s snegom, v katerem so se 
poznale sledi zimskih škornjev, ki so vse vodile do šole, kot 
kakšne drobtinice. V šoli so tisto noč namreč organizirali 
božični ples. 
Tja sem se odpravljal tudi sam. Spomnim se, kako živčen sem 
bil, preden sem svojo izvoljenko povabil na ples. Pozvonil 
sem in čakal ... Srce mi je razbijalo, kot da bi mi pri tisti priči 
skočilo iz prsnega koša, dlani so se mi potile, medtem ko sem 
nemirno premetaval venec s povabilom v svojih koščenih 
rokah, kolena so mi kar šklepetala, ko so se mi tako tresla. 
Kljuka se je končno obrnila, prebledel sem, verjetno bi se že 
lahko zlil z belo kupico snega na njihovem betonskem 
dovozu, verjetno sem bil samo tako živčen ali pa se je 
resnično obračala izjemno počasi, kar je še dodatno povišalo 
moj adrenalin. Verjamem, da sem ga imel ta trenutek dovolj 
ne samo, da bi podrl svetovni rekord v skoku v višino, 
temveč tudi, da bi dosegel celo vrh svoje hiše. 
Stala je za vrati. Oblečena je bila v prevelik moder pulover, ki 
je prečudovito poudaril njene oranžasto zlate kodre v 
kombinaciji z očmi zeleno sive barve, kakršne sem imel tudi 
sam. Izgledala je presenečena, vendar ne razdražena zaradi 
mojega obiska. Previdno sem preučeval njen izraz, verjetno 
malce predolgo, saj me je pogledala postrani in mi namenila 
nasmeh, ki me je vedno prevzel, da sem skoraj pozabil dihati. 
Adrenalin se mi je zopet pognal po krvi, zato sem nerodno 
zjecljal besedo za besedo in ji hitro podal venec. Hitro sem 
preusmeril pogled in preučeval vzorec, ki so ga tvorile debele 
bele snežinke, bolj podobne bombažnim krpicam za čiščenje 
obraza, vendar ni so bile nič manj lahkotne. 

Po približni minuti odvračanja pogleda sem se opogumil in 
počasi obračal glavo k njej. Srce mi je zopet podivjalo, jaz pa 
sem  le mirno vdihnil in jo pogledal v oči. Bile so nasmejane, 
v njih je gorela iskra sreče, vendar dvomim, da je bila tako 
močna kot moja. Nežno je prikimala in se mi zopet 
nasmehnila. Ta nasmeh me je osvobodil nervoze in 
negotovosti, bil sem tako lahkoten, da bi lahko poletel visoko 
v večerno nebo, posuto s svetlimi zvezdami. Lahko bi bil 
eden od njih – tako svetel in brezskrben in srečen ... 

 

Tjaša Hafner Korošec, 9. a 
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1. b ustvarja doma 
 

           
 

        
 
Avtorji: Francisca, Julija in Neža, Jon, Julija, Sofija, Patrik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avtorji: Francisca, Julija in Neža,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Avtorji:  

 

 
 
 

9. b vam želi …       
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ŠPORT NA DALJAVO                                                                    INTERESNA DEJAVNOST 

Kako treniramo od doma?             Kako nastane Šuštipis? 

                         Šolanje na daljavo nas ne ustavi 
BRINA NAMURŠ, 5. B                                                                                         LIZA VIRŠČEK, 6. B 

 

V novembru je spet prišla k nam korona in tako smo 
morali spet v šolo od doma. Zaprle so se tudi 
telovadnice. Ampak to še ne pomeni, da sedaj nič ne 
migamo in ne treniramo. Treniramo lahko tudi od 
doma.  
 
Tako je večina športnikov ostala doma, razen 
poklicnih in vrhunskih športnikov, ki morajo ostati v 
formi. Ker sem tudi jaz športnica, moram trenirati 
doma. Naj vam opišem, kako to gre. Treniram v 
domači jedilnici. Največkrat je tako, da imam zoom 
trening. Trenerka me tako lahko popravlja. Seveda 
doma ne morem početi vsega, kar lahko v 
telovadnici. Doma je več poudarka na kondicijski 
pripravljenosti in gibljivosti, saj doma ne moremo 
delati veliko z rekviziti.   
 
Ritmična gimnastka je zelo dinamičen šport in ga 
zelo težko izvajamo doma. Obstaja pa še veliko 
drugih športov, ki jih še težje izvajamo doma. Doma 
je tudi več tveganja pri poškodbah, saj tukaj nimamo 
ves čas trenerskega nadzora. Slabost je ta, da ne 
moremo početi vseh stvari, ki jih lahko v telovadnici, 
prednost pa je ta, da ni treba čakati v koloni na cesti 
in ni voziti na treninge. Vseeno si želim čimprej 
trenirati spet v telovadnici. 

 

Trening na daljavo iz domače sobe. 

Šuštipis je naš šolski časopis, ki izhaja enkrat na 
mesec, lahko mu rečemo tudi mesečnik. Nekateri 
se morda že sprašujete, kako nastane. Z veseljem 
vam predstavim naše delo.  
 
Učenci smo vpisani k interesni dejavnosti 
Novinarski krožek. Sestajamo se enkrat tedensko. 
Najprej se zmenimo za vsebino, katere teme bomo 
vključili. Razdelimo si naloge in naslednjo uro 
začnemo pisati. Včasih opravimo tudi kakšen 
intervju, fotografiramo kakšen dogodek. Ko 
končamo članek, ga še okrasimo, tako da dodamo 
slike in ga pošljemo učiteljici. Ko učiteljica dobi 
naše članke, jih prebere, popravi in oblikuje v 
časopis.  
 
Preden je časopis natisnjen, ga pogledamo še mi, 
šolski novinarji. Prepričamo se, da je vse ustrezno, 
potem ga naša učiteljica natisne. En izvod 
prilepimo na oglasno desko, v vsak razred pa tudi 
prinesemo po en izvod, da jih vi dobite v roke. 
Potem jih začnete brati in verjetno komaj čakate 
na naslednjo številko. Tudi mi z veseljem 
ustvarjamo naš časopis.  

 

 

 

 

 

 

ŠPORT 

Zimski športi 
 
TAJA HORVAT,  5.C 

 
Prišli so hladnejši dnevi. Prišla je zima. Ker se 
letni časi na zemlji spreminjajo se z njimi 
spreminjajo tudi športi. Nekateri športi ostajajo 
skozi vse leto, to so tisti, ki jih izvajamo v zaprtih 
prostorih. Pozabimo sedaj na te. Pozimi imamo 
veliko zabavnih stvari, ki jih izvajamo zunaj. To so 
npr. sankanje , smučanje, kepanje, drsanje na 
zaledenelih jezerih in še veliko drugih. Komaj 
čakam zimo, ker kdo nemara zime? Prav za 
vsakega se najde nekaj. Vsak od nas si zimo in 
zimske športe predstavlja po svoje, temveč vsi se 
pozimi športno zabavamo. 
 
Lepe praznike in preživite zimo tako veselo kot 
vsa leta in naj vam Covid-19 ne prepreči, da bi se 
zabavali. 
 

 
 

Snežaki – Maja, 1. b 
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NAŠI PRAZNIKI                                        PRVA POMOČ  

Martinovanje       Oskrba              Oskrba 

                             krvavitve          poškodbe gležnja 

ELLA KUNEJ, METKA MARENČE,  

6. C 

V novembru je bilo veliko 
praznikov, med temi tudi 
martinovanje.  
 
Martinovo se imenuje po svetem 
Martinu, ki je bil zelo skromen in 
dobrega srca. Ljudje so ga imeli 
zelo radi in o njem so govorili: 
Svet' Martin nar'di iz mošta vin'. 
Martinovo se pri nas praznuje 
predvsem kot praznik vina, 11. 
novembra, vendar po navadi traja 
martinovanje ves teden, še 
posebej takrat, ko je praznični 
dan sredi tedna in imamo kar dve 
martinovi nedelji. Pomeni pa tudi 
konec dela na polju in začetek 
zimskega časa.  Običajno se ob tej 
priložnosti pripravi pečeno gos, 
mlince, rdeče zelje in mlado vino. 
Z nazdravljanjem s kozarcem vina 
v roki je prav, da se zahvalimo za 
vse dobro v življenju in da 
pomagamo drugim, kot je to delal 
sveti Martin.  
 
V Sloveniji imamo tri vinorodne 
dežele. To so Primorska, Posavje 
in Podravje. 

LIZA VIRŠČEK, 6. B 
 

___________________________________ 

 
Bliža se novo leto in čas petard. 
Je res, da so lepe od daleč, a od 
blizu so zelo nevarne. Ena izmed 
poškodb ki jo povzroča petarda, 
je krvavitev.  
 
Ko vidimo osebo, ki krvavi, ne 
zganjamo panike. Scena ni ravno 
lepa, a tej osebi moramo 
pomagati.  
 
Kot vedno se predstavimo in 
postavimo nekaj vprašanj. Med 
oskrbo se poskusite čim manj 
dotikati rane, da je ne okužimo.  
 
Najprej damo gazo čez 
poškodbo. Prosimo pacienta, naj 
jo drži. Potem začnemo povijati s 
povojem. Nekje dol ali manj, 
damo gor rolico povoja, ki je ne 
odrolamo. Potem povijamo 
najprej, dokler nam ne zmanjka 
povoja. Ko nam ga zmanjka, ga 
zatlačimo ali zavežemo. 
Pokličemo 112. 

 

Najprej preverimo varnost, potem 
poškodbo poškodovanca. Potem 
se predstavimo in vprašamo, če 
poškodovanec potrebuje pomoč 
in če bi rad, da mu pomagamo.   

Zdaj govorimo o poškodbi gležnja. 
Poškodovanca posedemo. 
Vzamemo brisačo in mu jo damo 
na gleženj, da jo potegne do 
kolena. Potem prosimo 
poškodovanca, da drži brisačo, 
tako, da je napeta.  

Vzamemo rute, tri recimo. Prvo z 
vozlom ali mašno zavežemo pod 
koleno, na brisačo. Drugo damo 
malo pod prvo, tretjo pa na 
stopalo. Temu se reče škorenjček. 
Pokličemo 112.  

  

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 

Julija in Neža, 1.b 
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INTERESNA DEJAVNOST 

Planinski krožek   

LINA BERLEC, 9. B 

 
 
Mrzlica, 15. 10. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Triglav, 20. 9. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planinski krožek je šolska dejavnost, pri kateri enkrat 
na mesec obiščemo planine, hribe in gore. Tukaj se 
vedno zabavamo in imamo enkratne dogodivščine. 
Vsak izlet je čisto poseben, pozimi se gremo tudi 
sankati, ko pa dočakamo zimske praznike se veselo 
obdarimo s srečelovom.  
 
Ne samo, da na planinskem krožku spoznaš veliko 
hribov, koč in dobiš veliko znanja, spoznaš tudi nove 
prijatelje, saj so z nami pogosto tudi planinci iz drugih 
osnovnih šol. Enkrat na leto se nam pridružijo tudi 
starši, občasno pa imamo tudi napeto orientacijsko 
tekmovanje.  
 
Nekajkrat smo tudi plezali po različnih feratah, poleti 
pa imamo tudi planinski tabor. Na koncu šolskega leta 
imamo tudi zaključni pohod, ki je že nekoliko 
zahtevnejši.  
 
Jaz sem na planinskem krožku že od začetka 5. 
razreda, ko se je začel. Hodila sem vsa leta, obiskala 
sem že veliko hribov in doživela ogromno lepih 
razgledov. Dvakrat sem bila že na planinskih taborih 
in dobila planinsko ime Kitka, ker sem cel tabor nosila 
kitke. Moj prvi izlet je bil na hribu Mrzlica, medtem ko 
je bil moj prvi zaključni izlet pohod na Stol, ki je bil 
hkrati moj prvi dvatisočak. Nazadnje pa sem se podala 
na Triglav, zelo čaroben dan smo imeli in se veliko 
nasmejali. Videli smo tudi prečudovit vzhod sonca in 
veliko zvezd, planik, kozorogov in imeli lep razgled na 
vse strani.  
 
To je bil zaradi korona virusa žal tudi pohod, na 
katerem sem bila nazadnje. Na planinskem krožku 
smo se res veliko zabavali, pridobili veliko znanja, se 
naučili veliko novih iger za po poti in prejeli veliko 
žigov v planinsko knjižico.  
 
Vedno bom imela zelo čudovit spomin na planinski 
krožek in na gospo Anjo Peternel, ki nas je na te lepe 
pohode vodila. 
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NOČ BRANJA 

6. noč branja   

AN MIKONO ČOPIČ, 8. B 

_________________________________________________________ 

 

Vemo, kako nas branje bogati in uči, lahko nas 

tudi zabava, še posebno, kadar gre za noč 

branja. Na naši šoli je letos potekala že šesto 

leto zapored.  

 

Letos se je noč branja odvila devetega oktobra 

tokrat na malo drugačen način. Zaradi 

zaostrenih ukrepov je noč branja potekala brez 

za večino otrok najbolj zabavnega dela noči − 

spanja v šoli.  

 

Dogajanje je potekalo tako: Vsi skupaj smo se 

ob sedmi uri zvrstili pred šolskim parkiriščem, 

kjer so nas pričakale učiteljice in organizatorke 

noči branja: Zorka Herman, Katja Zver ter 

Nataša Škorjanc Strnad. Po tistem, ko smo se 

vsi zbrali, smo skozi vhod za učitelje po tiho 

odkorakali do stopnic pri zbornici, kjer so nas 

učiteljice po uvodu razdelile na tri skupine, saj 

se letos oddelki niso smeli mešati in je vsaka 

skupina cel večer delala le pri eni od učiteljici.  

 

 
 

Sam sem bil dodeljen v skupino gospe 

Herman, ki nas je povabila v svojo učilnico 23. 

Letos je bila osrednja tema noči branja 

znanost, zato smo brali knjigo Od genov do 

zvezd. To je mene še posebej veselilo, saj sem 

velik ljubitelj avtorja Saša Dolenca in njegovih 

knjig. Ob devetih je bila na vrsti malica. A 

letos za spremembo niso bile palačinke, ampak 

še topli čokoladni navihančki, ki smo jih lahko 

pojedli neomejeno.  

 

Ker smo v naši učilnici imeli ves čas odprta 

okna, nam je družbo delalo polno nočnih 

živalic. V nekem trenutku je v učilnico priletel 

celo gromozanski nočni metulj. Ko sem se kot 

šolski poročevalec premikal po šoli in 

fotografiral, me je na praznih in temnih 

hodnikih kar srh oblival.  

 

V drugem delu noči je po malici sledilo 

oblikovanje plakatov in nastalo je nekaj zelo 

lepih izdelkov.  Tik pred koncem pa je sledila 

nam še najljubša dejavnost – skrivalnice po 

šoli. Celotno spodnje nadstropje smo imeli na 

voljo za igranje skrivalnic.  

 

 
 

Nekaj minut do polnoči pa je žal sledilo grenko 

slovo, a ne od knjig in branja. Nismo bili nič 

kaj žalostni, saj smo bili tako polni navdušenja 

in adrenalina. Tako se je vse končalo v smehu.  

 

Noč branja je res nekaj tako čudovitega in bi 

res vsakemu priporočal, da opravi bralno 

značko in se nam pridruži. 
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LITERARNO USTVARJALNO OD DOMA 

NEZNANEC Z AVTOBUSA 

AMINA HOZDIĆ, 9.A                  
Jutranja zarja je osvetlila že tako sivo in 

temačno nebo, v zraku je dišalo po vlagi, kakor da 
se bo ravnokar ulilo kot iz škafa. Veter je rahlo 
razmetaval sveže odpadle liste starih vrb in 
hrastov v bližnjem parku. Skorajda si lahko že 
slišal travo, kako stoka in se pritožuje, saj se bliža 
hladna in dolga zima, konec novembra je vendar. 

Hitela sem, tekla sem skoraj kakor gospa v 
ciklamnih škornjih, ki ji je pes bežal pred očmi. 
Ljudje so nejevoljni hodili proti službam z rokami 
v žepih in kislimi izrazi. V resnici je bilo vzdušje 
kakor v kraljestvu mrtvih, kjer vlada ošabni kralj 
Had. Vse sem gledala s postaje. Danes je bila celo 
bolj prazna in hladna kakor ponavadi. Avtobus je 
prihitel in za seboj dvignil cel kup prahu z glavne 
ceste. Nejevoljno lice šoferja se ni niti zganilo ob 
mojem vstopu, le gledal je nekam žalostno, še sam 
po moje ni vedel kam. Topel zrak, ki se je že od 
ranega jutra kopičil v ozkem avtobusu, mi je 
napolnil pljuča in ogrel mrzle roke. 

        Usedla sem se na konec avtobusa in gledala 
naprej. Tisti vijolični sedeži so bili tako neudobni 
in stari, a se za to nisem niti zmenila. Nisem se niti 
zmenila za otroka, ki je na ves glas kričal, in tudi 
ne za babico s preveč ličila na ustnicah in v zelo 
rdečem krilu. Bila sem poglobljena sama vase, v 
svoje misli, pa vendar nisem razmišljala o 
ničemer, le nemo sem gledala dežne kapljice, kako 
tekmujejo po velikem oknu avtobusa. Trznila sem 
šele, ko se je fant usedel zraven mene. V resnici 
sem se ga prestrašila. Poravnala sem svojo 
postavo, popravila belo bundo, ki je segala skoraj 
do konca črnih hlač in se je v resnici zelo lepo 
ujemala s sivimi škornji, ki sem jih imela tisto 
jutro obute.  

Naenkrat mi je postalo nerodno, nisem 
vedela, kako se vesti in kaj v resnici početi. Lica so 
mi bila rdeča skoraj kakor njegova, seveda je to na 
njem izgledalo bolje. Srednje dolgi črni kodri so 
prekrili velike sivo-modre oči in goste, kakor oglje 
črne obrvi. Bil je oblečen povsem navadno, v 
temne raztrgane kavbojke in veliko rjavo bundo z 
majhnimi žepi. V nekem trenutku sta se najina 
pogleda srečala. Odvrnila sem pogled, kakor da bi 
me bilo strah, pa me ne bilo. Občutek nelagodja v 
trebuhu in vzburjenosti mi je bili všeč, počutila 
sem se pomembo in posebno. 

Obrnila sem pogled nazaj na lepega 
neznanca, a ga ni bilo več. Odšel je, kakor da nikoli 
v resnici ni niti sedel na tem ozkem sedežu zraven 
mene. Čeprav je bil le neznanec, se ni čutilo tako. 
Kakor da je postal nekaj več v samo par minutah, 
nekdo, ki ga tako dobro poznaš, da bi izguba te 
osebe potrla vsa čustva veselja in sreče. Tako so 
bila potrta moja, bila sem razočarana, kakor zna 
biti in čutiti le otrok, ko se prvič zave, da življenje 
le ni pravljica. Avtobus je bil že skoraj prazen, 
pred mano je stal le še poslovni mož s svojo 
aktovko. Izstopila sem na hrupni postaji in z 
žalostjo na obrazu odhitela naprej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivo Movrin, 5.b 



DECEMBER 2020 – ŠT. 3 ŠUŠTIPIS 
 

STRAN 13 

Prvošolček 

TAJA BERKOPEC, 6. A 

______________________ 

Prvošolček se vpraša, 
le zakaj v šolo se hodi? 
In pomisli sam pri sebi 

zakaj iz vrtca sploh rabi? 
 

V vrtcu raj je bil, 
norce cel dan sem bril, 

niti na dolgčas nisem pomislil, 
vrtcu res bilo ni para. 

 
Kaj pokvarilo je ljubi dan? 

Tako je, bilo je spanje, 
vsak popoldan po kosilu, 
so prišle na vrsto sanje. 

 
Šola bo zdaj vse to vzela. 

Niti predstavljati ne morem si, 
da s prijatelji narazen bomo šli. 

edini plus je ta, 
da šola spanja ne podpira. 

 
S prvim septembrom 

prvo črko bom napisal, 
morda preprost račun zračunal. 

Bomo videli, 
kaj ta prva izobrazba bo prinesla, 

morda bo pa še vse veselje. 
 

In tu je zdaj ta čas 
za prvi korak 

v stavbo učenja, 
šolsko sem torbo si uredil, 

nova prijateljstva oblikoval, 
vezi z zvezki stkal. 

Ta dan izjemen je bil, 
nikoli ga ne bom pozabil. 

 
Sedaj res sem velik že fant, 

že računati znam, 
in poglej zvezek, 
že čisto popisan. 
In uganite, kaj? 

Veste, ugotovil sem, 
šola spalnico bi vendarle rabila. 

Ne vem, kako, 
ampak ko bom velik, 
šolo nadgradil bom, 
Morda veste s čim? 

Točno tako, 
s posteljami. 
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Šolanje na daljavo – oktober 2020 

 

Doletela nas je epidemija in kar naenkrat so nam v šoli povedali, da bo potekala šola na daljavo. Bili smo 

presenečeni in žalostni, saj nismo hoteli zapustiti razredov in se oddaljiti od prijateljev.  Maske, ki 

nobenemu niso prijetne smo morali nositi tudi zunaj .Izvedeli smo, da bomo imeli pouk po urniku tako 

kot v šolo, samo, da bo ta potekal preko videokonferenc. 

Seveda se je v ponedeljek, ko je bil prvi dan vsakemu malo zapletlo. Nekaterim ni delal internet, ne 

katerim niso delali mikrofoni ali kamere, temveč smo se skoraj vsi v torek normalno povezali v 

videokonference. Verjamem , da je vsakemu težko delati na daljavo, saj ne vidi svojih sošolcev in učiteljic. 

Tudi težko se je bilo vključiti v pouk in razumeti razlago, še prav pri predmetih s tujimi jeziki, saj je bilo 

izgovorjavo zelo težko pravilno razumeti čez mikrofon. Temveč učiteljice so bile potrpežljive in so šle s 

snovjo bolj počasi. Vedno so nam bile na razpolago in lahko smo jih kontaktirali kadarkoli smo želeli.   

Ocenjevanje pa je potekalo enako kot v razredu. 

Situacija je bila težka, a z njo smo se mogli soočiti.  Poleg nošenja mask in razkuževanja rok, rešitve ni 

bilo, zato smo mogli pridno sodelovati pri pouku in ne nagajati učiteljem. Skoraj vsi smo se tega držali, saj 

bi radi čimprej prišli nazaj v naše klopi. 

Tanja Gajanović, 8. b 

 
 
Jaz sem šolanje na daljavo doživela, kot zelo zanimivo izkušnjo, saj je to čisto nov način dela, ki smo ga 

morali osvojiti, da je delo lahko potekalo.  Med delom se je odvijalo veliko različnih predavanj, kjer je bilo 

veliko več govornega sodelovanja in malo manj dela v zvezkih, kar ni je bilo res všeč. Morali smo upoštevati 

veliko ukrepov, kot npr. Nošenje maske zunaj, distanca, prepoved druženja... Z družino smo odšli tudi 

kolesariti z maskami. Naučili smo se tudi veliko nove snovi pri različnih predmetih in imeli par ocenjevanj.  

S tem sem zadovoljna in mi ne predstavlja nobenih težav. Preživela sem ga lepo in delavno. S sošolci smo 

ves čas ohranjali stik in si med seboj tudi pomagali, tako da smo vsi lahko bili pri delu uspešni. 

Daša Hostnik, 8. a 

 

 

Zaradi trenutne situacije se šolamo na daljavo, saj hočemo preprečiti širjenje korona virusa. Čeprav 

smo šele pretekli teden začeli s šolanjem na daljavo, bi jaz že šla nazaj v normalne šolske dni v šoli. Iskreno 

mi šolanje na daljavo ni najbolj všeč, saj se ne znam organizirati in včasih delu za šolo ne znam narediti 

konca. V ponedeljek 19.10. smo spet začeli z šolanjem na daljavo. V ponedeljek mi je bilo še všeč, saj ni bilo 

naloge in sem imela po šoli veliko časa za učenje in se je še našel čas za moj prosti čas. V torek sem bila 

vprašana. Spraševanje mi je bilo še bolj stresno kot v šoli, kar me je zelo presenetilo, saj bi morala imeti 

manjšo tremo, saj sem bila v domačem okolju, a temu ni bilo tako.   

Kljub temu da bi raje šla v dejansko šolo, mi je to leto sistem bolj všeč kot prejšnje leto, ko smo delali 

samostojno. Najbolj so mi bile všeč ure, ko smo dobili navodila in so nam učitelji kaj na kratko razložili in 

smo potem zadnjih nekaj minut imeli čas, da naredimo še kaj sami. Ker so vsi v moji družini delali od doma, 

se je velikokrat zgodilo da je nekaj »zaštekalo«, se ustavilo ... Meni se je zgodilo, da ko sem si v petek vklopila 

mikrofon, me sploh nihče ni slišal in ko sem si vklopila kamero, me nihče ni videl. To je tudi eden od 

razlogov, zakaj mi ni bilo všeč šolanje na daljavo. Seveda se bom potrudila, da bo šolanje na daljavo v 

prihodnosti potekalo čim bolj gladko in da bom veselje našla tudi v trenutni situaciji. Naučila sem se da bi 

morala bolj ceniti čas, ki ga preživimo v šoli in druženje s prijatelji, saj mi zdaj to zelo manjka. Zdi se mi tudi 

da sem zgubila veliko motivacije ta teden, ampak sem prepričana, da jo bom med počitnicami spet dobila.   

Jelena Murk, 8. a 
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Izdelava voščilnic  

VARJA BERNOT, 6. C 

______________________ 

Ustvarjanje lastnih voščilnic za obdarovanje 
je odličen način, da dodate svojo osebno 
noto. Sestavila sem seznam najlepših 
voščilnic, ki jih preprosto lahko naredite sami 
doma. 

Najboljše pri izdelovanju voščilnic pa je, da 
ne potrebujete kupovati dragega materiala! 
Preprosto lahko reciklirate odpaden papir, 
blago, gumbe, karton in vse ostalo, kar 
najdete doma. 

UPORABA TRAKOV IN TKANINE 

Trakove razrežemo in oblikujemo v božično 
drevo. Lahko uporabite ostanke tkanin ali 
odpadni papir. 

Zmešajte različne barve in teksture, domišljiji 
pustite prosto pot za neskončne možnosti. 

 

VOŠČILNICA IZ GUMBOV 

Imate doma več različnih ali enakih gumbov?  
Koristno jih lahko porabite in reciklirate za 
 uporabo novoletnih voščilnic. 

  

 

 Želimo vam prijetno ustvarjanje in čudovite praznike! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voščilnice so ustvarjali učenci 5.b 
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MAMLJIVI RECEPTI – KUHAMO SAMI 

Slastni orehovi rogljički        Adventni venčki      
Sestavine 

- 25 dag moke  
- 1 beljak  
- 9 dag sladkorja  
- 20 dag mletih 
orehov   
- 20 dag masla  

  

Zmešajte moko, sladkor in mlete orehe. Dodajte 
beljak in koščke mrzlega masla. Vse skupaj dobro 
premešajte in pregnetite. Pri tem naj vam 
pomagajo starši ali starejša sestra oziroma brat. 
Vi boste prišli na vrsto nekoliko kasneje.  

Pregneteno testo oblikujte v kepo oziroma 
štručko. Zavijte ga v folijo in mu privoščite 
hladen počitek v hladilniku, ki naj traja približno 
eno uro.  

Po počitku testo razdelite na manjše dele, iz 
katerih oblikujte podolgovate valje. Odrežite 
manjši košček in ga razvaljate v dlani, podobno 
kot bi izdelovali čevapčiče.  

Ko je majhen valjček oziroma čevapčič izdelan, 
ga ukrivite in - rogljiček je tukaj!  

Priporočam vam, da ne izdelujete preveč tankih 
rogljičkov, kajti celotno testo se bo v pečici 
zapeklo in pretanki rogljički ne bodo tako sočni, 
ampak bodo suhi in trdi.  

Še preden začnete izdelovati rogljičke, si 
pripravite pladenj. Uporabila sem papir za peko, 
da pladnja ni bilo treba namazati z maščobo. Na 
pladenj postopoma polagajte orehove rogljičke. 
Ko jih polagate na pladenj, pazite, da bodo drug 
od drugega malce oddaljeni, kajti v pečici bodo 
še nekoliko zrasli in se odebelili. Rogljičke pecite 
v ogreti pečici. Starši naj jo naravnajo na 170 
stopinj. Pečejo naj se med 10 in 15 minut. Ko so 
pečeni, jih lahko posujete z vanilijevim 
sladkorjem ali mletimi orehi. Mnogi jih posujejo 
tudi z mletim belim ali rjavim sladkorjem.      
 
(Liza V.) 
 
 

Sestavine (za 40 
kosov) 

Testo 
– 125 g sladkorja, 
250 g masla 
– 370 g pirine ali 
pšenične moke 
− 200 g mletih 

olupljenih mandljev 

Obloga 
– 250 g surove marcipanove mase 
– 1 beljak 
– 125 g sladkorja v prahu 

Nadev 
– 150 g sladke smetane 
– 1 strok vanilje 
– 150 g jedilne čokolade 

Priprava 
1. Iz sestavin na hitro vgnetemo krhko testo. Zavijemo 
ga v folijo in pustimo stati pol ure. Nato ga razvaljamo 
na pomokani površini in izrežemo kroge premera 5 cm. 
Polagamo jih na pekač, obložen s papirjem za peko. 
Pečico segrejemo na 180 °C. 

2. Surovo marcipanovo maso zmešamo z beljakom in 
sladkorjem v prahu, narežemo na majhne koščke in 
med prsti oblikujemo v kačico, ki jo stisnemo v venček. 

3. Piškote pečemo 10 do 15 minut. Počakamo, da se 
ohladijo. 

4. Za nadev skuhamo smetano z vaniljevim strokom, ga 
odstranimo, dodamo čokolado in mešamo, da se zgosti. 
Ohladimo. 

5. Piškote brez marcipanove dekoracije premažemo s 
kremo in pokrijemo z okrašenimi piškoti. Po želji 
okrasimo z jedilno čokolado. 

(Varja B.) 
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NASVETI ZA UČENJE 

Osmošolci svetujejo šestošolcem 

Če se želiš učiti, si moraš najprej pospraviti delovni 

prostor. Nato ugasneš vse elektronske naprave, ki 

jih ne potrebuješ za delo oziroma jih utišaš.  Pred 

učenjem se moraš umiriti in skoncentrirati. Nato si 

odpreš zvezke in si prebereš snov.  

Obstaja več tipov učenja, najdi si tistega, ki tebi 

najbolj ustreza. Nekaterim učencem gre najbolje, 

če si besedilo naglas preberejo, spet drugim gre 

lažje potiho.  

Nekateri učenci si radi delajo miselne vzorce ali pa 

kaj narišejo. Pomembno je, da imaš med učenjem 

premore, da si možgani odpočijejo in da veliko 

piješ. Učenja se moraš lotiti, ko nisi utrujen, med 

vikendi torej raje zjutraj. 

Martin Košec 

 

Sprotno učenje je najboljši način za učenje, tako 

sproti ponavljamo in s tem utrjujemo pri pouku 

obdelano snov, hkrati pa je majhna možnost, da 

se nam nabere preveč snovi.  

Nekateri učenci spadajo med vizualne tipe - tem 

priporočam, da si delajo zapiske (npr. v obliki 

miselnih vzorcev), si podčrtujejo ključne besede v 

besedilih ... Tistim, ki so bolj slušni tipi, pa 

priporočam, da si snov večkrat na glas preberejo. 

So pa nekateri učenci tudi gibalni tipi, tem 

priporočam, da si snov na primer glasno prebirajo 

in medtem hodijo po sobi ali v primeru lepega 

vremena celo odidejo na sprehod in si ponavljajo 

snov.  

Učenci naj si izberejo prostor, v katerem se bodo 

učili, naj določijo tudi čas, kdaj se bodo učili. Pred 

učenjem naj učenci prezračijo prostor, popijejo 

kozarec vode in si pripravijo delovno površino. 

Pomembno je, da si učenci zastavijo dnevne, 

tedenske, mesečne ... učne cilje. To so nasveti za 

boljše in učinkovitejše učenje.   

Karin Krevs 
 

 

S prihodom v šesti razred se veliko stvari 

spremeni. Spoznali bosta nove predmete, spoznali 

boste več učiteljev in ne boste imeli za vse 

predmete enega, kot ste imeli prej. To je lahko 

slabo ali pa dobro. Za večino ljudi je to dobro, saj 

jim pri nekaterim učiteljem ni všeč učni postopek, 

pri nekaterih pa jim je bolj všeč in potem si snov 

hitreje zapomnijo, tako da boste spoznavali veliko 

drugačnih učnih postopkov.   

Stvari se zakomplicirajo pri novih predmetih. Naj 

vas ne prestrašim, ni tako hudo, ampak se treba 

malo več učiti, ker imate več predmetov.  Družba 

se bo razdelila v dva predmeta, geografijo in 

zgodovino. Nekaterim ljudem je bolj všeč 

zgodovina, nekaterim pa geografija, ampak 

nobeden od njiju ni pretežek in naučili se boste 

naučili veliko zanimivih in uporabnih stvari. Iz 

lastnih izkušenj vam povem, da bo to leto malo 

težje kot je bilo prejšnje, ampak če se boste znali 

organizirati, sem prepričana, da bo vse v redu.   

Moj največji nasvet, ki vam ga polagam na srce, je, 

da se učite sproti. Ker če se ne boste, se bo kar 

naenkrat nabralo preveč stvari in se ne boste mogli 

naučiti vsega naenkrat, tudi če se boste učili noč in 

dan. Verjemite, to vam govorim iz lastnih izkušenj.  

Če se ne znate učiti sproti, pri tem zelo pomaga 

domača naloga. Če redno delate domačo nalogo, se 

bo vse obrestovalo, saj s tem vsak dan ponovite, 

kar ste delali v šoli in utrjujete svoje znanje, kar je 

na nek način učenje sproti. Glede videokonferenc 

je pa takole, nekaterim učencem je ta način dela 

bolj všeč in je mogoče stres za nekatere manjši, za 

nekatere pa celo večji.  

Zelo pomembno je, da se udeležujete 

videokonferenc, saj je to tako, kot da bi bili v 

vsakdanji šoli. Pomembno je, da naredite vse, kar 

vam učiteljice povejo in da prepišete vse, kar je 

treba, saj če ne boste, se vam, bo spet čez nekaj 

tednov nabralo preveč vsega. Pomembno je tudi, 

da snov, o kateri se učite, razumete in da se jo 

naučite, saj bomo enkrat vseeno prišli v šolo in 

takrat boste morali to znati in razumeti. Od 5. 

razreda se bo letošnje leto razlikovalo, ampak to 

tudi pomeni, da bo veliko tudi dobrih sprememb. 

Jelena Murk 
 

 

Ustvarjanje s kavo – Tadej, 2. a 
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NAŠA ŠOLA PRAZNUJE 40 LET 

Življenje leta 1980 

 

4. november − Nekdanji guverner 
Kalifornije Ronald Reagan je bil s 
prepričljivo zmago nad tedanjim 
predsednikom Jimmyjem 
Carterjem izvoljen za predsednika 
ZDA.  
 
5. november − Helmut Schmidt je 
bil uradno ponovno izvoljen 
za kanclerja Zahodne Nemčije in je 
prisegel  tretji mandat.  
 
7. november – umrl je Steve 
McQueen, 50-letni ameriški filmski 
in televizijski zvezdnik. 
 

 
14. november − umrl slovenski 
slikar Maksim Gaspari. 
 
15. november − Papež Janez Pavel 
II. je prispel v Köln in postal prvi 
rimskokatoliški papež, ki je po 
skoraj 200 letih obiskal Nemčijo.  

20. november − Generalna 
skupščina Združenih narodov je 
glasovala, da bi Sovjetska zveza 
umaknila svoje vojake 
iz Afganistana, s 111 glasovi za in 
22 glasovi proti. 

  

23. november − močan potres je 
opustošil regijo Irpinia v 
južni Italiji. 

 

28. november – Prvi Yugo 
avtomobil je bil izdelan v tovarni 
v Kragujevcu.  Na podlagi 
zasnove Fiata 128 je bil avto 
lokalno tržen kot Koral. Od leta 
1985 je bila linija avtomobilov v 
ZDA in na zahodni polobli tržena 
kot "Yugo". 
 

 

 

 

 

 

 
 

8. december  − John Lennon, član 
legendarne skupine the  Beatles, je 
bil umorjen, ko se  je vračal 
domov z ženo Yoko Ono. Mark 
David Chapman ga je štirikrat 
ustrelil v hrbet. The Beatles so 
prodali več kot milijardo plošč po 
svetu. Po razpadu skupine je John 
Lennon nadaljeval samostojno 
kariero in med drugim ustvaril 
mirovniško himno Imagine.  
 
 

 
9. december – rojen je bil slovenski 
rokometaš Luka Žviželj. 
 
 
18.december – rojena je 
bila Christina Aguilera, ameriška 
pevka zabavne glasbe. 
 
 

Zbrala: Zlatka Verbec, prof. zgo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBER 1980 
 

Taja Horvat, 5.c 

Liza Viršček, 6. b 

NOVEMBER 1980 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
https://en.wikipedia.org/wiki/1980_United_States_presidential_election
https://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Carter
https://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Carter
https://en.wikipedia.org/wiki/1980_United_States_presidential_election
https://en.wikipedia.org/wiki/1980_United_States_presidential_election
https://en.wikipedia.org/wiki/Helmut_Schmidt
https://en.wikipedia.org/wiki/Chancellor_of_West_Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_McQueen
https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_McQueen
https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_McQueen
https://sl.wikipedia.org/wiki/Maksim_Gaspari
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_Paul_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_Paul_II
https://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly
https://en.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
https://sl.wikipedia.org/wiki/23._november
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Irpinia&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Italija
https://en.wikipedia.org/wiki/Yugo
https://en.wikipedia.org/wiki/Kragujevac
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_128
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Lennon
https://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_John_Lennon
https://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_John_Lennon
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_David_Chapman
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_David_Chapman
https://en.wikipedia.org/wiki/Christina_Aguilera
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ŠPORT 

Rdeče obarvana Slovenija 

TAJA BERKOPEC, 6. A 

Če ste že gledali dirko kolesarjenja iz svojega kavča ali morda v 
živo, ste že zagotovo slišali za izjemnega kolesarja Primoža 
Rogliča, ki mu pripada slovenska zastava.   
 
Primož Roglič je nekdanji smučarski skakalec in dandanes 
svetovno znan kolesar. Med 2013 in 2015 je bil član kolesarske 
ekipe Adria Mobil, od leta 2016 pa je član Jumba Visme. 
Njegova največja dosežka sta srebrna medalja v kronometru na 
svetovnem prvenstvu v Bergnu ter uvrstitev na zmagovalne 
stopničke Tour de France. 
 
La Vuelta je kolesarska dirka, ki poteka v Španiji. Kot vsaka dirka 
ima tudi ta po svoje obarvan razpored majic za najboljše. 
Tekmovalec z največ zmagami in točkami nosi rdečo majico, ki 
jo je letos novembra nosil tudi predstavljen slovenski kolesar. 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovarček:  
Kronometer = vrsta tekme, pri kateri 
kolesarji začnejo vsak zase ob svojem času 
ter prevozijo dogovorjeno razdaljo, zmaga 
pa tekmovalec z najboljšim časom.  
 

POKLIC 

Kirurg 

ALEKS LABAN RAKUŠČEK, 5. A 

Kirurgija je veja medicine, ki se ukvarja z operativnim 
zdravljenjem bolezni in poškodb. Zdravnik, ki je usposobljen 
za takšno delo, se imenuje kirurg. Delo kirurga je, da postavi 
diagnozo bolezni in izbere ustrezno kirurško zdravljenje. 
Na tak način lahko bolnika popolnoma pozdravi ali bistveno 
spremeni potek njegove bolezni oziroma mu olajša težave. 
Življenjsko nujna stanja lahko reši z operacijo. 
Kirurg se za svoje delo specializira na posamezne dele telesa 
oziroma na telesne organe. 
Med kirurge sodi splošni kirurg, ki opravlja urgentne zadeve, 
največ v prsnem košu, ter zdravi poškodbe, nevrokirurg za 
možgane in živčni sistem, torakalni kirurg za prsni koš in 
organe v njem, kardiovaskularni za srčno žilni sistem, 
abdominalni kirurg za organe v trebuhu. 
Kirurška specializacija traja večinoma še šest let po 
zaključeni medicinski fakulteti. Tako delo je zelo odgovorno 
in naporno: kirurški povprečni delovni teden traja približno 
75 ur. Nekatere discipline kirurgije, kot je na primer 
nevrokirurgija, terjajo tudi podaljšan tedenski delovnik; tudi 
tja od 80 ur in do maksimalnih 88 ur. 
 
viri: https://sl.wikipedia.org/wiki/Kirurgija, 
https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=436&Filter= 

 

 

 

 

 
 

Glas otrok se v zadnjih letih sliši v 
deveto vas tudi zaradi Otroških 
parlamentov, pri katerih sodelujemo 
tudi na naši šoli. Letošnja tema so 
poklici in vse povezano z njimi. Zato že 
drugo leto odgovarjamo na vprašanja, 
kako tudi učencem naše šole približati 
in osvetliti pot do poklica. Debate, 
pogovori na razrednih urah in v šolskem 
parlamentu, obiskih poklicev, pomoč 
svetovalne službe pri poklicnem 
svetovanju, a tudi objave v šolskem 
časopisu nas zato opominjajo, kako 
pomemben je razmislek po poklicni poti 
in kako pomembno je razmišljati o njej. 

Kaj boš pa ti, ko boš velik? 

mentorica šolske skupnosti, Katja Zver 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kirurgija
https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=436&Filter
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VESELI PRAZNIKI 

Decembrski veseli možje 

KAROLINA ZVER, 6. C 

Prvi prinese sladkarije Miklavž in takrat vsi vemo 
da je praznični čas. 
Ima dolgo belo brado in palico nosi pred sabo. 
 
 

 
 
 
Potem pa se Božiček po dimniku spusti in darila 
pod smreko pusti. 
Nosi rdečo veliko obleko, na sankah leti s polno 
vrečo. 
 

 
 
 
Pred novoletnim ognjemetom nas še zadnji obišče 
Dedek Mraz da končamo preteklo leto. 
Na glavi nosi kučmo, da nam bo novo leto bolj 
poučno. 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

Šolska straža – Tajda, Daša, Polina, 7.a 

Zapadel je prvi sneg – Brina Kosmač, 7. a 
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ZABAVNIK 

Zabavne naloge za kratek čas in  

vse starosti 

KER JE TOKRATNA ŠTEVILKA DOSTOPNA NA SPLETU,  

OBJAVLJAMO NEKAJ SPLETNIH POVEZAV ZA ZABAVNE  

PRAZNIČNE DNI. 

Te zanimajo labirinti?  
Klikni sliko.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rad/-a rešuješ sudoku?  
Nate čaka tukaj (klikni sliko). 
 

 
 

 

 

 
Želiš reševati bolj zapleten sudoku?  
Klikni sliko. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preizkusi se v zlaganju kock. 
(Klikni sliko.) 
 

 
 
 
Rad/-a igraš vislice?  
Tukaj te čakajo na temo krajev v Sloveniji. 
 

 
 
Če se raje preizkusiš v križanki, klikni sliko. 
 

 
  
 

https://www.digipuzzle.net/kids/animalcartoons/puzzles/sudoku_4x4.htm?language=slovenian&linkback=../../../education/kindergarten/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/redblockescape/escape3d_1.htm?language=slovenian&linkback=../../main/logicpuzzles/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/classichangman/robothangman_towns_si.htm
https://www.digipuzzle.net/countries/slovenia/puzzles/crossword_cities_si.htm
https://interaktivne-vaje.si/didakticne_igre/didakticne_igre_labirinti.html
https://www.digipuzzle.net/transport/airballoons/puzzles/color_sudoku_9x9.htm?language=slovenian&linkback=../../../education/games/index.htm
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Za konec še – spomin z božično temo  
(klikni sliko spodaj). 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SKUPNI VEČERI – PRIPOROČAMO OGLED 

Risani film Grinch: Grinch je zelena baraba, ki ne mara božiča in ljudi. Z svojim 
psom Maxom živi v gori, preurejeni v dom, velik dom. Tam preživlja cel čas in 
načrtuje, kako bo uničil božič. Pod njegovo goro živijo čisto drugačni ljudje po 
imenu Whoji. Oni obožujejo vse, povezano z božičem. Zato ima Grinch načrt. 
Risanki je zelo podoben je tudi film Kako Grinch ukrade božič. Oba sta zelo 
smešna.  

 

 

 

 

 Kokoške na begu: Na farmi gospe Tweedy so zelo nepredvidljive kokoši. Želijo na 
prosto, ampak jim načrte prepreči kmet gospod Tweedy, ki jih neprestano pazi. 
Nato z neba prileti petelin Rocky. Glavna kokoška Ginger misli, da zna leteti in jih 
bo naučil. Film je že zelo star in je posnet v podobni tehniki kot bacek Jon.  

 

 

Čarli in tovarna čokolade: deček Čarli živi na obrobju mesta s svojo mamo, očetom, 
babicama in dedkom Joejem. Dedek Joe je delal v tovarni Vilija Vonke, ki pa je 
najboljši proizvajalec čokolade na svetu. Nekega dne se izve novica, da je gospod 
Vonka v 5 čokoladic skril 5 zlatih vstopnic za obisk njegove čudežne tovarne.  

 
 
 
 

 

Ustvarjalci Šuštipisa vam želimo mirne in 

sproščene praznike ter srečno v 2021! 

https://www.digipuzzle.net/minigames/crystalball/crystalball_christmas.htm?language=slovenian

