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ŠUŠTIPIS
IZPOSTAVLJENE TEME MESECA

Občutki ob
vrnitvi v šolo

Vrnitev vseh učencev nazaj v
šolske klopi

LIZA VIRŠČEK, 6. B

Jaj! Končno smo se vrnili v
šolo. No, nekateri smo veseli,
drugi pa ne. Vse nas je skrbelo
glede ocenjevanja, saj smo
mislili, da bomo vsi ocenjeni
že prvi teden. Tudi mene je
skrbelo. Pa so nas učiteljice
potolažile, da nas ne bodo
ocenile takoj, smo se pa
zmenili za datume. Ko sem
slišala, da se vračamo v polo,
tega nisem bila tako vesela.
Zelo sem se navadila na
šolanje na daljavo, lahko bi se
ga privadila za celo leto.
Potem pa smo prišli v šolo.
Bila sem nervozna. In že
začelo se je slabo (ključe sem
pozabila doma). Ko pa sem
prišla v razred, sem bila
vesela sošolcev. S svojo
najboljšo prijateljico sem se
takoj začela pogovarjati, bila
sem zelo vesela da jo vidim.
Videla se tudi, da so se
nekateri sošolci malce
spremenili (frizura, višina).
Po koncu dneva sem
ugotovila, da ta dan sploh ni
bil tako slab. Končno sem spet
slišala normalno slišala in
videla sošolce, pa tudi da sem
spet lahko videla učiteljice.

TAJA BERKOPEC, 6. A

Po skoraj štirih mesecih šolanja
na daljavo, se je celotna šola
vrnila v šolske klopi. Lepo je
videti toliko ljudi spet na kupu,
ampak verjamem, da je vsak
nekaj pogrešal.
Ker smo bili toliko časa sami
doma ali le z našimi sorodniki, se
je bilo težko privaditi na šolsko
okolje, recimo: bilo je zelo zelo
zelo glasno, okoli tebe je bil cel
čas eden od sošolcev, veliko ljudi
je jedlo kosilo v enem prostoru
pa mogoče bi se še kaj našlo.

Vrnitev v šolo ima dobre in slabe
lastnosti.
Slaba lastnost je, da cel čas
pogrešaš zaslon in krogce iz
Teamsovih video konferenc, pa
ne moreš si dopisovati v
zasebnem klepetu med poukom.
Dobre lastnosti pa so, da učitelj
ni vedel, kaj in koliko delaš, saj si
lahko imel izklopljeno kamero.
Domačih nalog skoraj ni bilo in
tudi če je nisi imel, ni nihče
mogel vedeti.
Čeprav verjamem, da nismo vsi
zadovoljni s šolanjem v šoli, je to
vseeno nov dober začetek šole za
vse.

Večer pred torkom je bil nekaj posebnega. Imela
sem občutek, da se dogaja nekaj lepega. Zdelo se mi
je, da je konec šolanja na daljavo. Šolo obožujem,
ampak na daljavo je »buuu«. Ko sem se zbudila, sem
bila zelo vesela. Hitro sem se oblekla, pojedla zajtrk
in odhitela v šolo. Vseh sem bila vesela. Čisto, čisto
vseh. Ta dan je bil zelo lep. Celo v tem letu.

Kaja Bejek (3.b)
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V TEJ IZDAJI
PUSTOVANJE

POČITNICE

PREŠERNOV DAN

TEKMOVANJE ZA NAJLEPŠO PUSTNO MASKO

Zmagovalec pustnega rajanja 2021
Tokrat na daljavo
V naše uredništvo je prispelo 6
fotografij pustnih mask.

Sodelovali so: Ivana Ločnikar Kanduti, Liza Viršček, Karin Eliza Green, Ivo Bavec, Rok Bevc, Zara Jagodič
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EKO KOTIČ EK

Oblačila in njihova prava luč
TJAŠA ADAMOVIĆ, 7. B

Podjejta želijo povečati zaslužek,
zato se selijo tja, kjer so delavci in
surovine cenejše. Delavcem v
deželah, kamor se je preselil večji
del industrije, recimo Azija,
pogosto kršijo človeške pravice. To
zlasti pravica do zadostnega
počitka in pravičnega plačila.

viri slik: https://images.app.goo.gl/GVi1fBoy8GkZNxdR9, 18. 2. 2021
https://images.app.goo.gl/p9sbLQ1HgTcykb2GA, 18. 2. 2021

Kavbojke: Recimo, da je končna
cena kavbojk v Sloveniji 30 evrov.
Delavci v manj razvitih državah za
10 in več ur dela zaslužijo komaj
evro na dan. Delavci se bojijo, da
bodo izgubili delo, saj nikoli ne
vedo, kdaj bo lastnik prestavil
proizvodnjo tja, kjer delavci delajo
za še nižjo plačo.
Postopek za izdelavo kavbojk se
začne v Kazahstanu, kjer raste
bombaž na velikih plantažah. Tam
ga obirajo ročno in strojno. Ta
obran bombaž gre v Turčijo, kjer
ga predelajo v prejo. Iz Turčije
preje potujejo v Tajvan. Ta iz
bombaža izdelajo blago in blago
gre v Tunizijo in v Tuniziji blago
pobarvajo z bravo, ki je bila
izdelana na Poljskem. Pobarvano
blago gre nazaj v Evropo in to v
Bolgarijo, kjer naredijo posebno
vrsto blaga denim, ki je trpežen,
mehek in se ne mečka. Postopek se
nadaljuje na Kitajskem. Tu
kavbojke sešijejo in pritem
uporabijo gumbe iz Italije in blago
iz Švice. Kavbojke grejo v Francijo
in tu kavbojke operejo z kamni iz
Grčije. Končane kavbojke pridejo v
trgovine po vsej Sloveniji.
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VALENTINOVO

Dan vseh zaljubljenih
LIZA VIRŠČEK, 6. B

Valentinovo ali praznik svetega Valentina se
praznuje 14. februarja in je tradicionalni dan, ko si
v nekaterih kulturah zaljubljenci izkazujejo
ljubezen − največkrat s pošiljanjem voščilnic in
izmenjavo daril.
Praznik svetega Valentina se je sprva praznoval
kot dan v čast svetemu Valentinu. Današnji pomen
je dobil šele po srednjem veku, ko se je razvila
zamisel o romantični ljubezni.
Danes je praznik najbolj povezan z medsebojno
izmenjavo valentinčkov − ljubezenskih pisemc v
obliki srca ali krilatega Kupida. Po nekaterih
ocenah jih ljudje vsako leto pošljejo milijardo, s
čimer se praznik uvršča na drugo mesto; zaostaja
le še za božičem. Podatki pravijo, da kar 85 % vseh
valentinčkov kupijo ženske.

God svetega Valentina se na Slovenskem že dolgo
praznuje, vendar je imel drugačen pomen. Poznan je
pregovor, da Valentin − prvi spomladin (pomladni
svetnik) − prinese ključ do korenin, zato se po
starem kmečkem koledarju na ta dan začne prvo
delo v vinogradih in na vrtovih. Poleg tega naj bi se
takrat snubili ali ženili tudi ptički (ti se ženijo tudi na V zahodnem svetu se poleg voščilnic podarja tudi
Gregorjevo). V Beli krajini pravijo, da se z
vrsta drugih daril. Običajno moški obdarujejo
valentinovim začne prvi spomladanski dan.
ženske. Darila navadno vključujejo vrtnice in
čokolado. Podarja se tudi nakit.
V marsikateri osnovni šoli vzpodbujajo učence, da za
valentinovo podarijo voščilnico ali darilce vsakomur Na Japonskem, v Koreji in podobno tudi v
v razredu. Pri tem pogosto zapišejo, kaj cenijo drug
Avstraliji se je zaradi obsežnih marketinških
pri drugem. Čeprav se ta navada včasih kritizira kot prizadevanj valentinovo razvilo kot dan, ko ženske
nepotrebna ali neprimerna, ponekod obstaja že
in redkeje tudi moški ljudem, ki jih imajo radi,
desetletja.
podarjajo slaščice in cvetje. Vendar pa je za mnoge
ženske, zlasti pisarniške delavke, dejanje postalo
Na naši šoli smo pred leti praznovali valentinovo
obveznost in se od njih pričakuje, da (včasih s
tako, da smo sošolcem, ki jih imamo radi, napisali
precejšnjimi stroški) podarijo čokolado vsem
pismo z lepimi mislimi, ki smo ga potem dali v
moškim sodelavcem. Na Japonskem tako čokolado
škatlo. Ta pisma so učenci šolske skupnosti raznesli imenujejo giri-choco, sestavljeno iz besed giri
naslovljencem po šoli.
(obveznost, dolžnost) in choco, skrajšana oblika
besede chokorēto, kar pomeni čokolada. Tej
nasprotna je honmei-choco, ki jo podarijo svojim
dragim. Čokolado, ki si jo izmenjujejo prijateljice.

Viri slik: https://images.app.goo.gl/7mqbHgRKPC5bdNas9, 18. 2. 2021
https://images.app.goo.gl/xXtpGr4iCGbxVrEP8, 18. 2. 2021
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Kitajsko novo leto
LIZA VIRŠČEK, 6.B

25. januarja smo vstopili v
kitajsko novo leto, ki se imenuje
tudi Praznik pomladi (Chun Jie,
春 节).
Praznovanje na Kitajskem traja
kar dva tedna, zato se letos
zaključi s Praznikom lantern v
soboto, 8. februarja. Ker je
kitajsko novo leto tradicionalni
praznik z dolgo več tisočletno
zgodovino, se še danes spoštujejo
številni starodavni običaji.
Priprave se pričnejo sedem dni
pred kitajskim silvestrom.
Praznik pomladi izvira iz obredov
in navad čaščenja v stari kitajski
agrarni družbi. Datum
praznovanja so določili šele v
času dinastije Han (202 pr.n.št. –
220 n.št.), ko je cesar Wudi
odredil uporabo lunarnega
koledarja. V starodavnih časih so
bili ljudje namreč tesno povezani
z naravo in močno odvisni od
zemlje, zato so pozorno spremljali
njene cikle, iz česar se je počasi
začela razvijati misel dobe ‘leta’.
Šele v obdobju razcveta dinastije
Tang (618-907 n.št.) je
praznovanje novega leta
spremenilo svoj namen. Namesto
čaščenja in molitve za blaginjo, je
v ospredje stopil vidik zabave.
Ljudje so dobili proste dneve, ki
so jih lahko preživeli v krogu
družine. Z izumom smodnika v
času dinastije Song (960-1279
n.št.) so petarde postale
nepogrešljiv del praznovanja.
Na prehodu iz dinastije Song v
dinastijo Qing (1644–1911 n.št.),
so praznik poimenovali

Yuandan in praznovanje je
postalo veliki družabni dogodek.
Obiskovanje prijateljev in
družine ter izmenjava daril
oziroma blagoslovov je postala
stalnica. Pojavile so se tudi
druge bolj zanimive aktivnosti,
kot so zmajev in levji ples, hoja s
hoduljami ipd.
Leta 1912 se je vlada odločila, da
opusti praznovanje kitajskega
novega leta in lunarni koledar,
ter se začne ravnati po
zahodnem gregorijanskem
koledarju. Ljudje niso želeli
opustiti starih običajev in
tradicije, zato ukrep ni zaživel.
Sklenili so kompromis in v
uporabo sta vstopila oba
koledarja.
Gregorijanski koledar je začela
uporabljati vlada, pa tudi
tovarne, šole in druge ustanove,
lunarni koledar pa se odslej
upošteva pri praznovanju
tradicionalnih praznikov. Prvi
dan gregorijanskega koledarja se
tako imenuje Yuandan
(novoletni dan, 1. januar), prvi
dan lunarnega koledarja pa
Chunjie (praznik pomladi ali
kitajsko novo leto).
Po letu 1949 je Praznik pomladi
postal državni praznik in ljudje
so dobili dela proste dneve,
učenci in študentje pa šolske in
študentske počitnice. Danes
velja za najpomembnejši
tradicionalni praznik na
Kitajskem in mnogi običaji so se
ohranili še iz davnine ter se
razvijali in spreminjali skozi
njegovo bogato zgodovino.

Večina zaposlenih na Kitajskem si
vzame prosto vsaj 7 dni, od tega
so trije dnevi uradni prazniki in
zato dela prosti dnevi. Učenci in
študentje pa imajo prosto skoraj
mesec dni. Praznovanje traja 15
dni, in sicer od prvega do
petnajstega dne prvega
lunarnega meseca, čeprav se po
starih običajih praznovanje začne
že celo prej.
Pred začetkom praznovanja se
družina loti generalnega čiščenja
hiše in nakupi vse potrebno za
praznovanje. Hišo okrasijo z
rdečimi pomladnimi trakovi,
pismenko Fu (sreča), izdelujejo
in rezljajo pa tudi papirnate
okraske iz rdečega papirja, s
katerimi okrasijo okna in
privabljajo obilje. Nakupijo nova
oblačila, predvsem za otroke.
Tudi kitajski vozli so nepogrešljiv
del hišne dekoracije med
praznovanjem.
Sprva so jih uporabljali za
navezovanje obeskov iz žada na
obleke, z njimi so okrasili
bambusove piščali, in zavese.
Dandanes so vozli namenjeni
obdarovanju in prinašajo
blagoslove.
Na prednovoletni večerji je na
severu dežele v navadi, da se jejo
žlikrofi (jiaozi), na jugu pa riževi
kolači (niangao). Rdeče voščilnice
prejmejo otroci in starejši, s
katerimi delijo svoje blagoslove.
In zakaj je rdeča barva tako
zaželjena? Ker v kitajski kulturi
predstavlja srečo in obilje na vseh
ravneh.
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POKLICNA ORIENTACIJA

Informativni dnevi

Intervju z devetošolko Evo Marenče

METKA MARENČE, 6.C

1. Ali se boš udeležila informativnega dneva
prek spleta? Zakaj?
Da, saj si želim spoznati čim več šol.

Kot vsako leto so tudi letos 12. in 13.
februarja potekali informativni dnevi za vpise
na srednje šole. Tega dne so se udeležili osmi
in deveti razredi, da bi ugotovili, na katero
srednjo šolo bi se vpisali. Zdaj, zaradi
epidemije virusa, ni bilo mogoče izvesti
ogleda šol v živo. Zato so nekatere šole
predstavile svojo šolo prek interneta, kjer so
potekale tudi "delavnice", na katerih so
učenci lažje spoznali določeno šolo ter se
pogovarjali z drugimi srednješolci.

2. Ali že veš na katero srednjo šolo se boš
vpisala? Če da – na katero in zakaj?
Da. Rada bi se vpisala na gimnazijo Bežigrad, ker je
blizu mojega doma in ker sem jo lansko leto obiskala in
mi je bila zelo všeč. Prav tako nočem iti na srednjo šolo
za določen poklic, ker želim pridobiti več splošnega
znanja.
3. Ali je epidemija vplivala na tvojo odločitev
glede vpisa? Zakaj?
Ne, saj sem bila še pred epidemijo odločena, na katero
gimnazijo se bo vpisala.
4. Ali ti je bilo težko izbrati srednjo šolo na
katero bi se vpisala? Zakaj?
Ne. Začela sem se zanimati za gimnazije blizu mojega
doma in nato sem "odkrila" gimnazijo Bežigrad, ki mi
je postala zanimiva.
5. Ali se boš po končani srednji šoli vpisala tudi
na fakulteto ali boš že takoj vzela službo?
Zakaj?
Vpisala se bom na fakulteto, saj se s samo končano
gimnazijo ne moreš zaposliti za določen poklic.
6. Kaj bi rada postala po poklicu oz. za kaj se
zanimaš?
Rada bi postala novinarka ali režiserka, zanimam pa se
tudi za pisanje proznih in pesniških del.
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NAŠA ŠOLA PRAZNUJE 40 LET

Življenje leta 1981
FEBRUAR 1981

24. FEBRUAR – Čilski
predsednik Augusto Pinochet
zapriseže in začne svoj drugi
osemletni predsedniški
mandat.

17. FEBRUAR – rodila se je
Paris Hilton, ameriška filmska
igralka, pevka in fotomodel

Zbrala: Zlatka Verbec, prof. zgo.

ZIMSKE POČITNICE

Načrti za konec meseca
MAJ ZALAR, 6. C

Z zimo so počitnice prišle.
Imam ideje, kaj bi počel.
Malo bi bral.
Spal bi cel dan.
Kopal bi po vrtu, da bi naletel na zaklad.
Električne kroge bi ustvarjal.
Poskrbel bi za čist dom.
Omislil bi si svoj sanjski svet.
Čisto po tihem bi zvezde štel.
Ingverjeve piškote bi pekel.
Toško Čelo bi obiskal.
Novo znanje bi osvajal.
Interaktivno klepetal.
Celo družino bi na sneg peljal.
Eh, veliko je idej. Ampak pomembno je samo to, da sem ''frej''.
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PRVA POMOČ

Položaj nezavestnega
LIZA VIRŠČEK, 6. B

Če oseba leži na tleh, seveda preverimo če diha.
Če diha, ne oživljamo, ampak postavimo osebo v položaj za
nezavestnega. Najprej mu odstranimo ves nakit, ure,
telefon, ključe.
Eno pravilo je, da ne stopimo osebi za glavo. Med oskrbo se
pogovarjamo z osebo.
Nasprotno roko od strani na katero ga bomo obrnili, damo
na nasprotno lice, druga roka naj bo stegnjena. Nasprotno
nogo od strani na katero ga bomo obrnili, pokrčimo.
Potem gremo na tisto stran, na katero ga bomo obrnili, ga
močno primemo za nasprotno ramo in za stegno pokrčene
noge, ter ga prevrnemo proti sebi.
Roko, ki je na licu popravimo, da ne leži na direktno na tleh
in popravimo glavo, da gleda gor (v primeru da bruha, da
ne bruha nase).

vir slike: https://images.app.goo.gl/RfEadfiNJJCMtm7u6 , 18. 2. 2021
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SVETOVNI DAN BOJA PROTI RAKU

TUDI TO JE EPIDEMIJA
TAJA BERKOPEC, 6. A

Na kaj pomislite, ko preberete besedo rak? Večina
vas bo verjetno razmišljala o raku, živali iz morja in s
kleščami. Nekateri pa boste pomislili tudi na današnjo
temo, in sicer raka kot skupino bolezni.
Za vse bolezni te skupine je značilno, da se “naseli”
na en del telesa in tam povzroča nenadzorvano
razmnoževanje celic.
Rak je le poimenovanje za skupino bolezni, ki imajo
prej napisan simptom. Danes smo že seznanjeni, da
se več kot polovica rakov pojavi pri ljudeh z nezdravo
obliko življenja, torej če se človek nezdravo
prehranjuje, prevelika prisotnost alkohola in kajenja
ter nezadostna telesna dejavnost.
Na žalost se število rakavih bolnikov povečuje. Po
svetu se je v zadnjih dvajsetih letih prisotnost te
bolezni skoraj podvojila. S staranjem prebivalstva se
je zvišala tudi ogroženost za rakom. Sedaj je rak tudi
drugi najpogostejši vzrok smrti pri ženskah in kar prvi
pri moških Sloveniji.
4. februarja od leta 2000 obeležujemo svetovni dan
boja proti raku. Ta dan z geslom JAZ SEM IN JAZ BOM
ozavešča o pomembnosti zdravega okolja (prej
našteti najpogostejši vzroki bolezni so nasprotje
zdravega okolja), da bi zmanjšali prisotnost rakavih
bolezni.

ZANIMIVI PODATKI
→ gledani na Evropsko unijo
Lani so diagnosticirali 2,7 milijona bolnikov,
obolelih za rakom.
Lani je izgubilo bitko s to boleznijo dodatnih 1,3
milijona ljudi.
Brez ukrepanja se bo leta 2035 število rakavih
bolnikov povečalo za četrtino. To bi pomenilo,
da bi rak postal glavni vzrok smrti v EU.

→ gledani po Sloveniji
Pri nas za rakom letno zboli okoli 15.000 ljudi.
Tretjino rakavih obolenj se da preprečiti z
zdravim okoljem.

KAJ LAHKO STORIŠ?
se zdravo prehranjuješ,
ohranjaš zmerno telesno težo,
se veliko gibaš,
se izogibaš kajenju in alkoholu
če zboliš za rakom, takoj ukrepaj
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PREŠERNOV DAN

Proslava malce drugače
BRINA NAMURŠ, 5. B

8. februarja vsako leto obeležujemo Prešernov
dan. To je dan, na katerega je pred skoraj dvesto leti
umrl najbolj znan slovenski pesnik in pravnik France
Prešeren.
France Prešeren se je rodil 3. decembra leta 1800 v
vasi Vrba kot tretji otrok kmečke družine. France je
osnovno šolo naredil v Ribnici, v srednjo šolo se je
odpravil v Ljubljano, pravo pa je študiral na Dunaju,
ker takrat v Ljubljani ni bilo mogoče študirati.
Prešeren je bil v osnovni šoli tako priden učenec, da je
bil zapisan v Zlato knjigo.
Po opravljenem študiju se je vrnil v Ljubljano, kjer je
delal kot odvetnik. V tem času je napisal večino
svojih pesmi, pri katerih mu je pomagal njegov
najboljši prijatelj Matija Čop. V pesmi Sonetni venec
(1834) pa pripoveduje o neuslišani ljubezni
za Primicovo Julijo.
Na slovenski kulturni praznik na naši šoli vsako leto
poteka proslava, a letos je bila ta malo drugačna…
Na ta dan ni pouka, zato je bila proslava letos
predstavljena v petek, kulturni dan pa je bil v
ponedeljek. Tokrat pa je bila ta proslava seveda malo
drugačna. Letos so lahko sodelovali vsi učenci, če so
hoteli. Učenci, ki so hoteli biti del predstave, so se
doma ali v šoli posneli. Vse videoposnetke so združili
v lepo predstavo oz. v en dolg video. Učenci so tako
igrali na inštrumente, deklamirali, predstavili dramsko
besedilo ali predstavili zgodbico na način kamišibaja.
Proslava je bila zelo lepa in smo tudi letos lepo
obeležili osrednji slovenski kulturni praznik ter se
spomnili našega najbolj znanega slovenskega pesnika
Franceta Prešerna.

Prešernov dan v Ljubljani
ELLA KUNEJ, 6. C

Vsako leto se na Prešernovem trgu pred Prešernovim
Ugan
spomenikom zbere na dan 8. februarja veliko ljudi.
Tam stojijo in poslušajo Prešernove pesmi, ki jih
recitirajo priznani slovenski igralci. Ob Prešernov
spomenik na ta dan po navadi naslonijo zelo lep in
velik šopek rož. Letos pa se je vse spremenilo.

Tam ni bilo veliko ljudi, vseeno pa je bil pod kipom
položen šopek. Pesmi pa so recitirali po radiu. Slišali
smo lahko npr. Pod oknam, Prošnjo, K slovesu,
Zdravljico in veliko drugih. Zdravljica je tudi za
Slovence ena izmed najbolj pomembnih pesmi, njena Odgov
7. kitica je namreč slovenska himna.
in ga o
Običajno so na ta dan vse trgovine zaprte, muzeji pa
brezplačno odprejo svoja vrata številnim
obiskovalcem. Ker so bili med karanteno muzeji že
tako dlje časa zaprti, se je precej obiskovalcev
odpravilo po različnih ogledih, ampak večje gneče
zaradi ukrepov vseeno ni bilo.
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POKLIC

KAJ BI DELALI MED POČ ITNICAMI?

Kineziolog

Smučanje, branje, spanje, pisanje

BRINA NAMURŠ, 5. B

Ne veste kakšen poklic bi izbrali? Iščete idejo za
govorni nastop o poklicih? No danes sem vam
pripravila nov poklic… To je kineziolog.

BRINA NAMURŠ, 5. B

Smučanje… Bodo to letos le sanje ali bomo sploh
smučali? Zimske počitnice se bližajo in v glavi imamo
toliko vprašanj, da niti ne moremo povedati vseh.
Kdaj, kam, s kom? In še več.

To je eden manj poznanih poklicev, saj študij in
diploma o tem obstajata le nekaj let. Je poklic,
Najverjetneje ste med zimskimi počitnicami smučali
povezan z športom in malo zdravstvene vede. Delavci ali pa bili doma. Za tiste, ki ste bili doma se nič ne
imajo zaključeno fakulteto za šport.
spremeni. Lahko preprosto poležavate na kavču doma,
rišete pišete.
Njegovo glavno delo je načrtovanje in dopolnjevanje
vadbe ter pomoč pri bolj zdravem življenjskem
Tisti, ki radi pišete lahko med počitnicami napišete
slogu. K njemu lahko prihajajo tudi športniki.
prozno besedilo za literarni natečaj: ŠOLA
PRAZNUJE! Na ta natečaj pa lahko pošljete tudi
Sama sem športnica in moj obisk kineziologa je
pesmico. Z vašimi učiteljicami se dogovorite, kako jim
izgledal takole. Prišla sem z namenom testiranja
boste poslali ali pa prinesli.
mojih telesnih sposobnosti, zato da
lahko trenerke prilagodijo in izboljšajo treninge na
Lahko pa se igrate družabne igre. Zdaj je ravno pravi
podlagi tega testiranja in s pomočjo kineziologa.
čas, da preberete navodila in preučite družabne igre, za
katere ni bilo nikdar časa.
Najprej so me stehtali in preverili, koliko je v mojem
telesu mišic, vode in vsega drugega. Nato sem morala No, smučarji, vi pa potrebujete negativen test na novi
delati različne vaje za odriv, moč in gibljivost. Po
SARS-COVID19. Informacije se spreminjajo, zato
obisku sem čez nekaj dni dobila domov poročilo o
upam, da bodo te tukaj dovolj dobre. Test pa velja 7
rezultatih.
dni. V gondoli ali žičnici pa je potrebno nositi
masko. Testirati se ni treba ljudem, ki so Covid-19 že
Kineziologi lahko tudi vodijo vadbe ali se pogovorijo preboleli in imajo o tem potrdilo. Testirati pa se ni
s trenerji in jim pomagajo izboljšati program, da bo
treba tudi tistim ljudem, ki so bili že dvakrat cepljeni
bolj primeren za določeno starostno skupino. Ljudem, proti koronavirusu. V tujini so stvari zelo drugačne.
ki k njemu pridejo sami, pogosto dobijo navodila za
Kako čez mejo in do smučišč v tujini, pa kar lepo
vadbe in naredi načrt oz. program vadbe. Kineziolog vprašajte strica Googla. Več o tem si preberite na tej
pomaga ljudem s težavami, ki ne morejo obiskovati
spletni strani:https://www.avtokampi.si/novice/odprtjevodenih vadb zaradi bolezni, okrevanja po operaciji
smucisc-slovenija-avstrija-italija
ali drugih razlogov. Lahko pa izdela program tudi
ljudem, ki želijo shujšati. Ima zelo dober način vadbe, Tisti, ki ne smučate pa vseeno malo pozabite šolo in se
ker program prilagodi nam in našim potrebam.
spočijte.
Kineziologija je torej veda o človeku in človeškem
Lepe počitnice!
telesu. Ljudje jo pogosto zamešajo z fizioterapijo, a to
ni enako. Fizioterapevti rehabilitirajo
ljudi, kineziologi pa največkrat pridejo na vrsto po
tem.
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ZADNJA STRAN – ZANIMIVOSTI IZ SVETA Ž IVALI

Naš planet
FILIP ŽVANUT, 6. A

Ali ste vedeli?
− da pri pajkih in bogomolkah samica poje samca?
− da pri severnih medvedih, da živijo mladiči samo z mamo?
− da mladiče morskega konjička nosi samec?
Več boste izvedeli v tem članku.

Najhitrejše živali
Nekatere živali so zelo hitre, saj lahko preživijo samo tako.
Gepard je najhitrejša kopenska žival. Lahko doseže ogromne hitrosti, poredko a tudi do 120 km/h. Med tekom
lahko naredi skoke dolge okoli 6 do 8 metrov.
V vodi najhitreje plavajo mečarice in pahljačaste mečarice, kot je sinja jadrovnica.
Sokol selec je v strmoglavem spustu najhitrejše živo bitje na Zemlji, saj lahko doseže hitrost vsaj 320 km na
uro.

Najbolj strupene živali
Kača ki je nikoli nočete srečati je najbolj strupena kača na planetu in je zelo nevarna, to je črna mamba. Brez
skrbi, obstaja že protistrup.
Pajek, ki ni tako velik, a je smrtno nevaren, je črna vdova. Vsaj 90 % njegovih žrtev umre. Take pajke najdemo
lahko povsod po svetu, tudi na Hrvaškem, a v Sloveniji jih ni.

Največje živali
Sinji kit je lahko velik od 35 do 60 metrov.
Sloni so mogočne, ljubeznive in orjaške živali. Tehtajo do 5 ton in so rastlinojedi. Najdemo jih v Afriki in v
Aziji.

Več pa še prihodnjič!
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