
STRAN 1 

ŠUŠTIPIS 
SE ŽE VESELITE POČITNIC? 

V tej številki lahko preberete 

Intervju: poklici na naši šoli 

Kako se učiti? 

Prazniki: 1. april, 27. april 

Družabne igre 

Scratch 

Države: BIH, Avstralija, Norveška, Švica 

Pecivo 

Horoskop 

Živali: gepard, kače 

Počitniški zabavnik: uganke, šale 
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INTERVJU 
Poklici na naši šoli 
LARA ALIBEGIĆ, 5. A 

Gospa Marija Hranilović je glavna kuharica 
šolske kuhinje. Na naši šoli dela že 42 let. Rada ima 
svoj poklic in rada dela z otroki. Pripravi se, da jo 
spoznaš!  
  
Ali je težko  kuhati za več kot 500 otrok na naši 
šoli?                                
Ne, sploh ne. Zelo rada kuham.  
  
Ali se vam poklic kuharice zdi težek?       
Poklic je lahko težek, vendar se mi zdi zanimiv in 
mi je všeč.  
  
Kaj ste si želeli biti po poklicu, ko ste bili 
majhni?  
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Ko sem bila majhna, sem si želela postati 
medicinska sestra.   
  
Kaj vam je pri vašem poklicu najbolj všeč? Kaj 
bi spremenili?  
Pri mojem poklicu mi  je najbolj všeč, ko gledam 
razigranost in različnost otrok. Moj poklic mi je 
zelo všeč in nič ne bi spremenila.  
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Spoznaj našo čistilko gospo Azro Kišmetović, ki 
se poleg čiščenja na naši šoli ukvarja z 
vrtnarjenjem. Opravili smo hiter intervju z njo. 

Zato se pripravi , da jo spoznaš.😎  

   

Ali vam  je ta poklic všeč? Kaj ste si želeli 
postati po poklicu ko ste bili majhni?  

Ja, rada opravljam svoj poklic, v njem uživam.   

 Kot majhna sem želela postati policistka. Včasih si 
želim, da bi se bolj ukvarjala z rastlinami.   

   

Kaj vam je v poklicu najbolj všeč? Kaj bi 

spremenili?   

Pri mojem poklicu so mi najbolj všeč nasmehi 

otrok. Spremenila ne bi ničesar.  

  

Ali je težko biti čistilka?  

Ja,  je, saj je zelo treba paziti na čistočo.  

  

Česa v vašem poklicu ne marate?  

Pri svojem poklicu imam vse rada. 
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Kako se učiti? 
KAELI POLJŠAK, 5. A 

Velikokrat se nam poraja vprašanje, kako se sploh 

učiti. V članku je opisanih nekaj tehnik učenja, da bi 

si olajšali učenje.  

ZELO POMEMBNO JE, DA POSLUŠAŠ PRI POUKU 

Tvoj delovni prostor 

naj bo urejen, stalen, 

prezračen, varen 

pred vstopom drugih 

ljudi, naj ne bo 

hrupen in naj ne bo 

pretopel. 

 

Vse šolske potrebščine, ki jih potrebujemo, naj bodo 

pri roki, saj s tem preprečimo večkratno vstajanje. 
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1.Pripravi se vnaprej 

Predpriprava je pomemben del učenja, saj vnaprej 

veš, kaj lahko pričakuješ. Pri učiteljih se pozanimaj, 

kakšen tip vprašanj bo v testu, na kateri snovi bo 

večji poudarek, kako dolgo bo test trajal ipd. Poleg 

tega je dobro vedeti, kakšen način dela ima učitelj in 

kaj želi od svojih učencev. 

2. Uredi zapiske 

S pisanjem zapiskov si olajšaš učenje, saj ključne 

informacije zapišeš s svojimi besedami. Če imaš 

težave s hkratnim poslušanjem razlage in 

zapisovanjem, raje poslušaj. Zapiske naredi takoj po 

koncu učne ure. Da bodo vizualno bolj privlačni, 

uporabi različna barvna pisala in »post-it« listke. 

3. Načrtuj svoj čas učenja 

Pri organizaciji časa ti je lahko v pomoč časovna 

tabela, ki prikazuje tvoje zastavljene cilje in čas. 
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4. Vprašaj, če česa ne razumeš 

Ko se ti med učenjem pojavijo vprašanja, si jih zapiši 

in jih pri naslednji učni uri zastavi učitelju. Zavedaj 

se, da neumna in nesmiselna vprašanja ne obstajajo. 

Učitelja z vprašanji opomniš na svoje sprotno delo 

in zavzeto razmišljanje. 

5. Zaslužiš si nagrado 

Načrtuj, kako se boš nagradil, ko boš predelal 

določen del snovi. Nagrada bo delovala 

motivacijsko 

6. Ne odlašaj z delom 

Učiti se začni dovolj zgodaj, da ti ne bo zmanjkalo 

časa 

7. Uči nekoga drugega (ali se pretvarjajte).  

 

8.  Privošči si dovolj spanja 
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Tehnika učenja  petih P-jev 

 1. POMISLI pri zaprtem zvezku, kaj smo delali v 

šoli pri tem predmetu.  

2. PRELETI celotno snov.  

3. PREBERI pozorno in z razumevanjem snov v 

zvezku in učbeniku.  

4. PONOVI večkrat in na različne načine. Zelo dobro 

je, da si podčrtaš ali izpišeš pomembne besede. 

 5. PREGLEJ celoto v zvezku in učbeniku 
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viri: http://os-frana-rosa.splet.arnes.si/files/2012/11/kako_naj_se_ucim_12_13.pdf                

https://www.center-motus.si/23-nasvetov-trikov-za-uspesno-ucenje/  

https://citymagazine.si/kako-se-uciti-5-dokazanih-trikov-za-hitrejse-ucenje/  

http://os-frana-rosa.splet.arnes.si/files/2012/11/kako_naj_se_ucim_12_13.pdf
https://www.center-motus.si/23-nasvetov-trikov-za-uspesno-ucenje/
https://citymagazine.si/kako-se-uciti-5-dokazanih-trikov-za-hitrejse-ucenje/
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Prvi april - dan norcev 
DANINA KELMENDI, 6. C 

Zgodovina datuma 

Sicer neuradni praznik je leta 1713 razglasil 
francoski sončni kralj Ludvik XIV. Na ta dan naj bi 
si dvorni norček privoščil šalo na njegov račun, 
zaradi česar bi bil kralj skoraj ob krono.  
 
Nekateri strokovnjaki so prepričani, da začetki 1. 
aprila segajo še dlje v zgodovino in sicer v 16. 
stoletje, ko naj bi do tega prišlo po zamenjavi 
julijanskega koledarja z gregorijanskim in 
praznovanjem novega leta 1. januarja. Pred tem so 
namreč praznovali novo leto od 25. marca pa vse 
do 2. aprila. Praznovanje so za nekaj mesecev 
prestavili, 1. aprila pa so se zato šalili na račun 
tistih, ki spremembe niso poznali. Za nos so jih 
potegnili tako, da so jim delili lažna darila.  
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Spet drugi menijo, da gre pri praznovanju 1. aprila 
za ostanek običajev, ki so jih ljudje praznovali ob 
pomladanskem enakonočju. V 18. stoletju se je 
norčavost razširila na vso Evropo, na Škotskem in 
v Veliki Britaniji pa so potegavščine izvajali kar 
dva dni.  

Praznovanje 

Začetki dneva norcev so izjemno zanimivi. Običaj 
se je imenoval lovljenje kukavice, ker so na ta dan 
so se ljudje pošiljali po lažnih opravkih, ali pa so na 
hrbet “žrtve” pripeli napis “brcni me.”  
 
Na 1. april nam je dovoljeno nekoga spraviti v 
zadrego, a previdno! V nekaterih državah si lahko 
prvoaprilske potegavščine privoščijo le do 
poldneva, nato pa se morajo zresniti. Potegavščine 
po 12. uri naj bi namreč prinašale nesrečo.  
 
Šale se razlikujejo od države do države, v Franciji 
pa še danes tistega, ki so ga potegnili za nos, 
poimenujejo “aprilska riba” (nekoč so tistemu, iz 
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katerega so se želeli norčevati, na hrbet privezali 
mrtvo ribo). V Italiji so “žrtve” norčij najpogosteje 
otroci, ki so deležni številnih napletenih zgodbic o 
neznanih letečih predmetih.  
 
Seveda pa ima tako kot vsaka stvar tudi 1. april 
svoje meje, zato moramo paziti, da ne povemo kar 
vsake šale, ki nam pride na pamet, saj lahko koga s 
tem tudi užalimo.   
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 Dan upora proti okupatorju 

27. aprila praznujemo dan upora proti okupatorju, 
ki obeležuje pomembni dogodek iz leta 1941, ko so 
26. aprila v Rožni dolini določili smernice za 
organiziran oborožen odpor proti okupatorju.  
 Borili so se:  

 proti razkosanju in zasužnjevanju Slovenije,  
 za osvoboditev, neodvisnost in združitev 
slovenskega naroda,  
 za slogo in enotnost jugoslovanskih in 
balkanskih narodov,  
 za bratsko skupnost svobodnih in enakopravnih 
narodov,  
 proti imperialistični vojni,  
 za pravico slehernega naroda do samoodločbe.  

 
 
Ta državni praznik se je nekoč imenoval dan 
osvobodilne fronte (OF). To je bila osrednja 
odporniška organizacija na slovenskem ozemlju v 
drugi svetovni vojni.  
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Takrat so Nemci skupaj z Italijani in Madžari 
okupirali in si razdelili slovensko ozemlje. Slovenija 
je bila del Kraljevine Jugoslavije, ki jo je Nemčija 
brez vojne napovedi napadla 6. aprila 1941. Velik 
del prebivalcev Slovenije se je okupatorjem uprl.  
Za Slovence je dan boja proti okupatorju predvsem 
dan, ko se spominjamo vseh generacij slovenskih 
upornikov.  
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Družabne igre 
BRINA NAMURŠ 6.B 

Družabne igre nas ne le povezujejo, ampak so tudi 
pravšnja izbira za deževne in mrzle dni. Žal je 
danes tako, da je nas - otroke - vse težje odlepiti od 
zaslonov in nas odpeljati ven ali celo prepričati v 
igranje družabnih iger.  
Vendar ne boste verjeli: ponekod prirejajo celo 
različne sejme in prireditve na dan družabnih iger. 
Ja, to obstaja! V eni izmed osnovnih šol pa so se 
odločili izvesti celo tehnični dan na temo 
družabnih iger.   
 
Društvo Igrolog zato prireja razne predstavitve, 
kjer si lahko izposodiš družabno igro in se z njo 
igraš poljubno časa. Tam potekajo tudi razne 
nagradne igre, kjer z nekaj sreče lahko igro, s 
katero si se igral, odneseš tudi domov.   
 
Igre lahko krepijo naš um, potrpežljivost in nas 
razveselijo. Hitro pa lahko nastane konflikt, če si 
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ljudje pravila priredimo. Nekateri ‘’poznavalci’’ 
družabnih iger menijo, da naj se gremo potem igrat 
z igračami, če si prirejamo pravila.   
 
Družabne igre pa niso le za otroke, mnogi odrasli 
več ur neprekinjeno igrajo družabne igre. Nekatere 
imajo tudi pravila, ki se jih lahko preučuje tudi po 
več ur.   
 
Obstaja mnogo vrst družabnih iger, od abstraktnih, 
do takih z vojaki, pa take, kjer je treba premagati 
soigralca, pri drugih pa moramo sodelovati in 
premagati igro. Ena izmed njih je pandemic, s 
katero se borimo še vedno.  
Katere družabne igre pa se najraje igrate vi?  
  
Viri:  
https://radioprvi.rtvslo.si/2020/07/petek-brez-pravila-18/, 5. 4. 2022  
https://www.tojeto.info/dogodki-2/mednarodni-dan-druzabnih-iger-2016/, 5. 4. 2022  
https://www.koroskenovice.si/novice/v-slovenjgraski-osnovni-soli-pripravljajo-dan-
druzabnih-iger/, 5. 4. 2022  
  

https://radioprvi.rtvslo.si/2020/07/petek-brez-pravila-18/
https://www.tojeto.info/dogodki-2/mednarodni-dan-druzabnih-iger-2016/
https://www.koroskenovice.si/novice/v-slovenjgraski-osnovni-soli-pripravljajo-dan-druzabnih-iger/
https://www.koroskenovice.si/novice/v-slovenjgraski-osnovni-soli-pripravljajo-dan-druzabnih-iger/
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 Scratch 
BRINA NAMURŠ, 6. B 

  

Scratch je brezplačen programski jezik za otroke. 
To je vizualen programski jezik, v katerem lahko 
ustvarimo animacije, igrice in podobno. Preprost je 
prav zato, ker nam ni treba samostojno pisati kod, 
ampak le povlečemo pisane bloke iz različnih 
kategorij na skripto.  
 
Področje, kjer se vse dogaja, se imenuje oder. Na 
oder lahko postavimo različne figure, ki se lahko 
premikajo, spuščajo zvoke, lahko sledijo raznim 
predmetom.  Scratch je odličen prav zato, ker zelo 
hitro ugotovimo, kako preprosto je v resnici nekaj 
sestaviti iz barvnih blokov. Otroci hitro ugotovijo, 
kako postavljati bloke in kaj ti naredijo, v pomoč 
pa so jim tudi razne vadnice, v katerih je jasno 
razloženo, kako nekaj narediti.  
 
Presenečeni pa boste, kako hitro nastane projekt. 
In prav to je pri programiranju enkratno, tako 
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lahko vidiš, kaj si ustvaril, koliko si že naredil ali 
kako si napredoval.   
 
Scratch je razvilo podjetje MIT Media Lab’s 
Lifelong Kindergarten v sodelovanju s podjetjem 
Playful Invention. Organizaciji sta skupaj razvili 
platformo, namenjeno učenju programiranja otrok 
po celem svetu. Najprej je bila namenjena le 
uporabnikom računalnikov in ne telefonom, a se 
tudi Scratch od njegovega nastanka z leti 
spreminja.   
 
Scratch je predvsem namenjen otrokom od 8. do 
12. leta, a ga uporabljajo tudi ostali, 
predvsem  tisti, ki se prvič učijo programiranja, saj 
je preprost za učenje.   
 
Če bi se tudi vi želeli naučiti programiranja, 
obiščite domačo spletno stran Scratcha ali pa si ga 
naložite na svoj računalnik.  
Viri: 

https://www.tremplin-numerique.org/sl/kaj-je-programski-jezik-scratch  
https://www.digitalschool.si/scratch-platforma-za-ucenje-programiranja/  
Scratch - O nas (mit.edu) ,25.4.2022   

  

https://www.tremplin-numerique.org/sl/kaj-je-programski-jezik-scratch
https://www.digitalschool.si/scratch-platforma-za-ucenje-programiranja/
https://scratch.mit.edu/about/?msclkid=cd917c72ba5f11ecbc4644ffb906541d
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MI IN SVET 
Bosna in Hercegovina 

LARA ALIBEGIĆ, 5. A 

Bosna in Hercegovina (izvirno: Bosna i 
Hercegovina, okrajšava BiH, srbska cirilica: Боснa 
и Херцеговина), neformalno samo Bosna, je 
država na Balkanskem polotoku, nekdanja 
socialistična republika v okviru Jugoslavije (SFRJ).  

 
 

 
 
 
 
 
 
Nahaja se v jugovzhodni Evropi. Na zahodu in 
severu meji na Hrvaško, na vzhodu na Srbijo in na 
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jugovzhodu na Črno goro, na jugu pa ima pri 
naselju Neum dostop do Jadranskega morja. 
Glavno mesto države je Sarajevo.  
 

  

 
Bosna in Hercegovina je skoraj celinska država, saj 
ima izjemno kratko obalo (20 km) ob Jadranskem 
morju pri naselju Neum. Osrednji in vzhodni del 
države je večinoma hribovit in na severovzhodu 
predvsem raven. Osrednji del Bosne ima celinsko 
podnebje z vročimi poletji in mrzlimi snežnimi 
zimami. Južni del države, Hercegovina, ima 
sredozemsko podnebje.  
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Avstralija  

NELI SAVENC, 5. B   

Avstralija je najmanjša celina na svetu, po površini 
pa je šesta največja država na svetu. Ima kar 30 
milijonov prebivalcev, njeno glavno mesto pa 
je  Canberra. V Avstraliji govorijo angleško. Na 
zahodu jo obdaja Indijski ocean na vzhodni strani 
pa Tihi ocean. Je najbolj osamljena in od Evrope 
oddaljena celina.  

 ŽIVALI IN RASTLINE  

V Avstraliji živijo koale, vombati, kenguruji, emuji 
in kljunaši. Od rastlin pa je tam najbolj znan 
Evkalipt to je visoko drevo z debelimi listi in 
močnim vonjem.  
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KDO JE ODKRIL AVSTRALIJO? 

Avstralijo je odkril James Cook leta 1770. Prvotni 
prebivalci so bili  aborigini. Aborigini so živeli v 
popolnem sožitju z naravo in so menili, da zemlja 
ne more biti  nikogaršnja last. Za lov so uporabljali 
bumerange in kopje. Klasičen bumerang za lov in 
boj se ni vračal nazaj k metalcu. Aborigini so živeli 
v slabih življenjskih razmerah ter bili so slabo 
izobraženi.  
 

 Bumerang z dvema 
stranicama in bumerang s tremi stranicami sta 
klasična bumeranga.  
 
Viri: 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Avstralija  

https://images.app.goo.gl/Ja6zKfQA  
https://images.app.goo.gl/VaqY1m81R  
https://images.app.goo.gl/CAVi2FmiUaQi5Qk6A  

https://images.app.goo.gl/sNkZhnGd62Yk  
https://images.app.goo.gl/Uw4jEon9ozwr9Hde6  
https://images.app.goo.gl/tLkM9iMF8M  
   

https://sl.wikipedia.org/wiki/Avstralija
https://images.app.goo.gl/Ja6zKfQAoGnvfAjo8
https://images.app.goo.gl/VaqY1m81RJS9JMFTA
https://images.app.goo.gl/CAVi2FmiUaQi5Qk6A
https://images.app.goo.gl/sNkZhnGd62Ykm58Q6
https://images.app.goo.gl/Uw4jEon9ozwr9Hde6
https://images.app.goo.gl/tLkM9iMF8Mcf3BCj6
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Norveška  

 NEŽA PAJK, 5. B 

Norveška je država v Severni Evropi. Zaseda 
zahodni del Skandinavskega polotoka. Meji z 
Finsko, Rusijo in Švedsko. Norveška spada med 
večje države v Evropi, s pet in pol milijona 
prebivalstva pa spada med manjše. Oslo je največje 
mesto na Norveškem, ki je prav tako tudi glavno 
mesto in ima 590.041 prebivalstva.  
  
SOGNEFJORD je največja in najveličastnejša gora 
na Norveškem.  
  

 
http://norsksprak.splet.arnes.si/files/2016/05/reine-village-sognefjord-lofoten-islands-wallpaper-66582.jpg  

http://norsksprak.splet.arnes.si/files/2016/05/reine-village-sognefjord-lofoten-islands-wallpaper-66582.jpg
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TROLLTUNGA je ena izmed najlepših norveških 
pečin nad jezerom Ringedalsvstent. 
 
 
 
  
 
 
 
                              
  

http://norsksprak.splet.arnes.si/files/2016/05/c1adda_76b2cff613e141ba816cd1cfad3335ec.jpg_srz_14
58_947_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz.jpg  
 

Norveška je znana tudi po svojih zimskih 
športnikih in razni športnih prizoriščih.  
Ali mislite, da je to mesto na sliki na Norveškem? 
In katero mesto je to?  
 

  

  
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://norsksprak.splet.arnes.si/files/2016/05/c1adda_76b2cff613e141ba816cd1cfad3335ec.jpg_srz_1458_947_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz.jpg
http://norsksprak.splet.arnes.si/files/2016/05/c1adda_76b2cff613e141ba816cd1cfad3335ec.jpg_srz_1458_947_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz.jpg
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Švica  
 DANINA KELMENDI, 6. C 

Švica je dežela čudovitih jezer, ledeniških dolin, 
alpskih vrhov in širnih gozdov, luknjastega sira in 
čokolade, natančnih ur in polnih bančnih trezorjev, 
znana pa je tudi po nevtralni zgodovinski vlogi.   
 
Švica je država brez izhoda na morje, na jugu meji 
na Italijo, na zahodu na Francijo, na severu na 
Nemčijo ter na vzhodu na Avstrijo in 
Lihtenštajn. Njena celotna površina je 41.285 km2, 
od tega vode 4,34 km2.  
 
Medtem ko Alpe zasedajo večji del ozemlja, je 
približno 8,5 milijona švicarskega prebivalstva 
večinoma osredotočeno na Mittelland, kjer so 
največja mesta in gospodarska središča, med njimi 
Zürich, Ženeva in Basel. V teh mestih je več uradov 
mednarodnih organizacij, kot so sedež FIFA, prav 
tako pa se v teh mestih nahajajo tudi glavna 
mednarodna letališča.  
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Nahaja v srednji Evropi, natančneje na križišču 
Zahodne, Srednje in Južne Evrope. Glavno mesto je 
Bern, čeprav je Zürich največje mesto.  
 
Zaradi svoje jezikovne raznolikosti je Švica znana 
po štirih različnih domačih imenih: Schweiz 
(nemščina), Suisse (francoščina), 
Svizzera  (italijanščina) in  Svizra 
(retoromanščina).  
  
Od teh jezikov največ govorcev iz Švice govori 
nemško (62,8 % prebivalstva,). Za nemščino sledi 
francoščina (22,9 %, pretežno na zahodu), za 
francoščino sledi italijanščina, ki jo govori najmanj 
ljudi (8,25 %, pretežno na jugu).  
 
Švica ima kot vsaka država tudi svojo internetno 
domeno, in sicer .ch. To je zato, ker se nanaša 
latinsko ime Confoederatio Helvetica (v 
slovenščini Švicarska konfederacija)      
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Smučišče St. Moritz  

  

Znane osebnosti iz Švice 

Pevci: Luca Hänni, Gjon´s Tears, Tina Turner  
Športniki: Roger Federer,  Xherdan Shaqiri, Ursula 
Bruhin  
Pisatelji: Elias Canetti, Johanna Spyri, Anne Louise 
Germaine de Staël   
Matematiki: Paul Bernays, Edward Kofler, Michel 
Plancherel  



2021/2022 − ŠT. 6 ŠUŠTIPIS 

 

STRAN 28 

Znanstveniki: Albert Einstein, Fritz Zwicky, 
Wolfgang Pauli  
Slikarji: Jean Arp, Marianne von Werefkin, Felix 
Valotton  
Letalstvo: Walter Mittelholzer, Henri Dufaux, Else 
Haugk  
Poslovneži: Henri Nestle, Rodolphe Lindt, Elsa 
Gasser  
  

  
 Viri:  
Fotografija: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.worldatlas.com%2Farticles%2F10-must-
visit-ski-resorts-from-around-the-
world.html&psig=AOvVaw1bZMdeUeCXx0xOv6pbSikn&ust=1649853744132000&source=images&cd=vfe&ved=0CAc
QjRxqFwoTCOjTtKnGjvcCFQAAAAAdAAAAABA1   
Besedilo:   
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vica   
https://www.palma.si/destinacije/evropa/svica/   
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Swiss_people#Art   
  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.worldatlas.com%2Farticles%2F10-must-visit-ski-resorts-from-around-the-world.html&psig=AOvVaw1bZMdeUeCXx0xOv6pbSikn&ust=1649853744132000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCOjTtKnGjvcCFQAAAAAdAAAAABA1
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.worldatlas.com%2Farticles%2F10-must-visit-ski-resorts-from-around-the-world.html&psig=AOvVaw1bZMdeUeCXx0xOv6pbSikn&ust=1649853744132000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCOjTtKnGjvcCFQAAAAAdAAAAABA1
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.worldatlas.com%2Farticles%2F10-must-visit-ski-resorts-from-around-the-world.html&psig=AOvVaw1bZMdeUeCXx0xOv6pbSikn&ust=1649853744132000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCOjTtKnGjvcCFQAAAAAdAAAAABA1
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.worldatlas.com%2Farticles%2F10-must-visit-ski-resorts-from-around-the-world.html&psig=AOvVaw1bZMdeUeCXx0xOv6pbSikn&ust=1649853744132000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCOjTtKnGjvcCFQAAAAAdAAAAABA1
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vica
https://www.palma.si/destinacije/evropa/svica/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Swiss_people#Art
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  KULINARIKA 
Hitro pecivo s kislo smetano in borovnicami  

ZOJA ŠTER, 6. A 

To je zelo preprosto pecivo, ki paše k popoldanski 
kavi, pa tudi kozarcu malinovca ali bezgovega 
soka.  Pecivo bo najboljšega okusa, ko bo dobro 
ohlajeno, zato je priporočljivo, da ga pripravite že 
zvečer in nato ponudite naslednji dan. Lahko ga 
ponudite za zajtrk, saj je odlično tudi v kombinaciji 
s čajem.  
 
Za merjenje zadostuje jogurtov lonček 
(prostornina jogurtovega lončka je 180 ml), pecivo 
pa se pripravi tako, da v pekač najprej vlijemo 
polovico testa in ga na pol spečemo, nato pa ga 
premažemo z borovničevim nadevom, po katerem 
kar z žlico razporedimo preostanek testa.  
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SESTAVINE (za 8 oseb):  

-Maslo in moka za pekač, sladkor v prahu za posip.  
NADEV:  
-400 g svežih ali delno odmrznjenih borovnic (2 
jogurtova lončka)  
-1 lonček kisle smetane  
-1 žlica koruznega škroba  
-1 žlica limoninega soka  
-3 žlice sladkorja (po potrebi tudi več)  
TESTO:  
-3 jajca  
-1jogurtov lonček sladkorja (približno 150 g, po 
želji tudi več)  
-naribana (bio) limonina lupinica   
-1 vrečka vanilijevega sladkorja  
-1 lonček jogurta (180 g)  
-2 jogurtova lončka moke (približno 200 g)  
-pol vrečke pecilnega praška  
--------------------------------  
PRIPRAVA: 15 min  
KUHANJE: 30 min  
SKUPAJ: 45 min  
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POSTOPEK 

V posodo ubijemo jajca in jim dodamo navaden ter 
vanilijev sladkor. Mešamo približno 10 minut, da 
dobimo rahlo, bledo rumeno jajčno kremo, v 
katero vmešamo jogurt in naribano limonino 
lupinico.   
V drugi posodi zmešamo moko in pecilni prašek. 
Suhe sestavine presejemo na jajčno zmes in vse 
skupaj dobro premešamo na nizki hitrosti, da 
dobimo enotno maso brez grudic.   
Pečico segrejemo na 170 °C. Manjši pravokoten 
pekač (velikosti 30 x 25 cm) namastimo z maslom, 
nato pa ga obložimo s papirjem za peko. V pekač 
vlijemo polovico mase in jo z lopatko razporedimo 
po celotni površini ter po vrhu pogladimo. Pekač 
za 10 minut potisnemo v ogreto pečico.   
  
Vmes ko se biskvit peče, pripravimo nadev. V 
posodo stresemo borovnice in jih skupaj s kislo 
smetano zmešamo, vendar ne čisto do gladkega, da 
so v zmesi tudi še kakšne cele borovnice. Dodamo 
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limonin sok in škrob ter sladkor (po okusu). Nadev 
dobro premešamo.   
  
Po 10 minutah pekač vzamemo iz pečice in na 
biskvit namažemo borovničev nadev. Nanj nato z 
žlico, kar v kupčkih, naložimo preostanek 
jogurtove mase. Pri tem ni treba biti preveč 
natančen, saj je prednost tega peciva prav njegova 
hitrost in preprostost. Pecivo pečemo v ogreti 
pečici še približno 20 min.  
  
Pečeno pecivo pred serviranjem dobro ohladimo 
(najbolje kar čez noč). Ohlajenega potrosimo s 
sladkorjem v prahu in narežemo na poljubno 
velike kocke ali rezine ter ga postrežemo.   
  
  
  
  
  
  
VIRI: https://okusno.je/recept/hitro-pecivo-s-kislo-smetano-in-borovnicami-borovnicevo-pecivo-s-kislo-smetano   
  
  
  

https://okusno.je/recept/hitro-pecivo-s-kislo-smetano-in-borovnicami-borovnicevo-pecivo-s-kislo-smetano
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HOROSKOP 
Nebesna znamenja  
LIZA VIRŠČEK, 7. B 

 BIK  

 Bik (ali TAURUS), ki ga 

predstavlja Venera, ima datum od 

20. aprila do 20. maja.  

Bik je znamenje materialnih 

dobrin in uživanja. Ljudje, ki imajo 

v rojstni karti poudarjeno znamenje Bik, se pogosto 

cenijo prav na podlagi pridobljenega premoženja. 

Pri tem nikoli ne hitijo, saj menijo, da ničesar, kar je 

v življenju resnično vredno, ne morejo dobiti v 

trenutku, pač pa se morajo za vredne stvari pošteno 

potruditi. Tisto, kar začnejo, dokončajo. V negativni 
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postavitvi postanejo posesivni in grabežljivi. Veliko 

jim pomeni varnost.  

Predstavnike Bika bomo prepoznali po 

premišljenem nastopu. Bik se vseh stvari loti 

stvarno, pri njem ni ne sprenevedanja ne igranja. Ob 

prvem srečanju utegne občutiti nekaj nelagodja, 

vendar se s svojo potrpežljivostjo prilagodi vsemu. 

Širši okolici se Biki zdijo prijetni, srčni in všečni.  

 

Za Bika je značilno, da je najbolj nepremakljiv od 

vseh znamenj zodiaka. Vse hoče ohraniti, obdržati, 

zavarovati, vse hoče imeti za vedno in nikoli ne 

pozabi, da je Bog ustvaril brado najprej sebi.  

 

Biki največkrat govorijo počasi. Tudi učijo se počasi, 

vendar znanje za vedno ostane v njihovi glavi, 

povrhu pa ga znajo tudi uporabiti v praksi.  

Intelekt Bikov bi lahko označili kot metodičen in 

konservativno naravnan, vendar je tudi taktičen. 

Bik je zvest svojim zamislim in pri njih tudi vztraja, 
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sploh če gre za njegovo lastnino, užitek, udobje, 

družino in vse drugo, kar pojmuje za svoje.  

 

DVOJČKA 

 Znamenje Dvojčka (ali 
GEMINI), ki ga predstavlja 
Merkur, ima datum od 21. 
maja do 20. junija.  
Znamenje Dvojčka kaže na 

prilagodljivost in spontanost. Ljudje, ki imajo v 
rojstni karti poudarjeno znamenje Dvojčka, so 
veseli, površni, se radi sporazumevajo, potujejo, 
učijo in nenehno spoznavajo nove stvari. Kadarkoli 
boste opazili ljudi s poudarjenim znamenjem 
Dvojčka, pomislite na več različnih zanimanj. Takoj 
pomislimo na dva. Pri tem imam v mislih dva 
otroka, dva poklica, dve vrsti kariere, dva 
partnerja, dve službi, dve fakulteti, dve neumnosti 
ipd.  
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Ob prvem srečanju k nam pristopijo živahno in 
veselo, z iztegnjeno roko, z gesto povabila v 
njihovo družbo. Izrazita govorica telesa, spretne 
kretnje * rok, ki spominjajo na pantomimika, o njih 
povedo marsikaj. Običajno se prestopajo z noge na 
nogo, saj niti trenutka ne zdržijo pri miru. Očarajo 
nas z duhovitimi pripombami in neobičajnim 
pozdravom, znajo tudi neverjetno prepričljivo 
polaskati. Njihov pogled je sijoč, kotički njihovih 
oči in ustnic pa vedno privihani navzgor. Čemerne, 
otožne in tihe Dvojčke je skorajda nemogoče 
srečati.  
 
Dvojčki slovijo po tem, da so brez iluzij. Zanje so 
značilne praktičnost, spretnost, iznajdljivost in 
prožnost . Hipoma se prilagodijo novim izzivom, 
potrebam in položajem. Hkrati z nabiranjem 
informacij se njihovo znanje – po zaslugi 
radovednosti – širi na številna področja. Dvojčki so 
predvsem ostri misleci z bistrimi zamislimi.  
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RAK 

 Rak (ali CANCER), ki ga 
predstavlja Luna, ima datum od 
21. junija do 22. julija. 

Tisti, ki so po horoskopu raki, so 
občutljivi, navezani na dom in družino ter se radi 
obračajo v preteklost. Lahko začutijo razpoloženje 
drugih ljudi, saj so globoko povezani s čustvi in 
občutki. Ker je njihov planet Luna, so podrejeni 
spreminjanju vseh vrst. Zelo so povezani z 
ženskami, z mamami ter z družino, sploh z 
dojenčki. So zelo zaščitniški in pripravljeni za svoje 
drage narediti vse, kar se zdi, da je potrebno. 

Glavne značilnosti raka so sramežljivost, 
zadržanost in previdnost. Ne zaupajo tujcem, zato 
se vam ne bodo takoj predstavili. Vedno gledajo od 
daleč ali je stvar, v katero se spuščajo, varna. 
Potem poskusijo z nekoliko vzvišenim nastopom, 
ki pa skriva mehko srce. 



2021/2022 − ŠT. 6 ŠUŠTIPIS 

 

STRAN 38 

Iz rakov lahko izluščimo dva povsem različna tipa 
ljudi. Prvi je zapečkarski in materinski, prizadeva 
si za varnost in domače udobje. Na drugi strani je 
Rak, ki je popotnik in ga zanima raziskovanje vseh 
vrst, predvsem svojega porekla, družinske 
dediščine in zgodovina narodov. Raki imajo zelo 
natančen spomin, radi tudi zbirajo in kopičijo 
stvari. 

 

LEV 

 Lev (ali LEO), ki ga predstavlja 
Sonce, ima datum od 23. julija do 
22. avgusta. 

Znamenje Lev že na prvi pogled 
govori o »njegovem visočanstvu - kralju«. Ljudi, ki 
imajo v rojstni karti poudarjeno znamenje Lev, ne 
morete spregledati. So naravni igralci, dramaturgi 
in poveličujejo vse, kar jih obdaja. Želijo biti v 
središču pozornosti. Če se ne morejo neposredno 
pokazati, znajo najti načine, ki jim pomagajo, da se 



2021/2022 − ŠT. 6 ŠUŠTIPIS 

 

STRAN 39 

prebijejo iz ozadja. Kažejo se velikodušni, topli, 
samozavestni in ustvarjalni. So izjemno zvesti 
tistim, ki jih cenijo in razumejo takšne, kakršni so v 
resnici. 

Zanje je značilno, da vedno želijo narediti dober 
vtis, za kar si prizadevajo z mimiko, gibi, 
komunikacijo in oblačenjem. Vedno želijo vzbujati 
simpatije, biti priljubljeni ter žeti pohvale in 
občudovanje. Nečimrnost jih spodbuja, da si 
prizadevajo utreti pot do prestola, kar dosežejo 
tudi ob pomoči teatralnega vedenja. 

Levi niso nikoli plahi. Vedno so živobarvni, pestri, 
bleščeči in razkošni, kar tudi brez zadržkov 
pokažejo, za to pa seveda pričakujejo aplavz. Če 
boste njihovo občinstvo, boste dobili stalnega 
sogovornika in družabnika. Če pa boste poskusili 
Leva pobožati proti dlaki, se bo iz hišne mačke 
preobrazil v rjovečega leva, kajti mirnost je pri 
Levih vedno zgolj igrana. V resnici so ognjeniki 
ponosne časti in oblastne nečimrnosti, ki jim ni 
možno vladati ali ukazovati. 
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 ŽIVALSKI SVET 

Gepard 

JULIJA TORKAR, 5. B 

Gepard živi v osrednji, vzhodni in južni Afriki in v 
jugozahodni Aziji. Gepard je znan kot najhitrejša žival 
(tekač), ki lahko preseže hitrost 100 km/h. Gepard je 
dolg od 1,1 do 1,5 metra, tehta pa od 30 do 65 
kilogramov. Gepard lovi manjše zajce in antilope, 
lahko pa napade tudi ostale geparde, če udrejo na 
njegovo ozemlje.   
 

OGROŽENOST  

V 20. stoletju je veliko mož lovilo geparde za kožo. 
Kožo so uporabljali za ženska oblačila. Ker so tako 
lovili in pobijali geparde ter tudi druge živali je 
zmanjkalo plena za mladiče in ostale geparde zato so 
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začeli poginjati. Gepardi so na seznamu ranljivih 

vrst.🙄  

  

https://www.dnevnik.si/i/orig/2013/04/27/715489.jpg  
  

https://www.dnevnik.si/i/orig/2013/04/27/715489.jpg
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Kača 
LARA ALIBEGIĆ, 5. A  

Kače (znanstveno ime Serpentes) so mesojedi plazilci 
brez okončin, ki jih uvrščamo v red luskarjev 
(Squamata), torej so sorodne kuščarjem, krokodilom 
in želvam. Trenutno je znanih okrog 3150 vrst kač, ki 
jih združujemo v 456 rodov. Živijo na vseh celinah, 
razen Antarktike in večine manjših otokov.  

  
Vir: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftv-
spored.siol.net%2Fkanal%2Fvianature%2Foddaja%2Favstralski-lovci-na-kace-vrnitev-rdecetrebuhe-
kace%2F57746365463%2Fdatum%2F20220215&psig=AOvVaw3_1b1KYTGuGhOW0zDaV70C&ust=164883017960800
0&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCOCG7szh8PYCFQAAAAAdAAAAABAD  
 

Podobno kot drugi luskarji so kače hladnokrvni 
plazilci, katerih telo poraščajo rožene luske. Njihova 
posebnost je oblika telesa, ki je prilagojeno plazenju 
skozi luknje. Je podolgovato in vitko ter brez okončin. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftv-spored.siol.net%2Fkanal%2Fvianature%2Foddaja%2Favstralski-lovci-na-kace-vrnitev-rdecetrebuhe-kace%2F57746365463%2Fdatum%2F20220215&psig=AOvVaw3_1b1KYTGuGhOW0zDaV70C&ust=1648830179608000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCOCG7szh8PYCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftv-spored.siol.net%2Fkanal%2Fvianature%2Foddaja%2Favstralski-lovci-na-kace-vrnitev-rdecetrebuhe-kace%2F57746365463%2Fdatum%2F20220215&psig=AOvVaw3_1b1KYTGuGhOW0zDaV70C&ust=1648830179608000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCOCG7szh8PYCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftv-spored.siol.net%2Fkanal%2Fvianature%2Foddaja%2Favstralski-lovci-na-kace-vrnitev-rdecetrebuhe-kace%2F57746365463%2Fdatum%2F20220215&psig=AOvVaw3_1b1KYTGuGhOW0zDaV70C&ust=1648830179608000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCOCG7szh8PYCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftv-spored.siol.net%2Fkanal%2Fvianature%2Foddaja%2Favstralski-lovci-na-kace-vrnitev-rdecetrebuhe-kace%2F57746365463%2Fdatum%2F20220215&psig=AOvVaw3_1b1KYTGuGhOW0zDaV70C&ust=1648830179608000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCOCG7szh8PYCFQAAAAAdAAAAABAD
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Od podobnih breznogih kuščarjev (npr. slepca) jih 
ločimo po tem, da nimajo vek in zunanjega ušesa. Po 
navadi imajo od 200 do 400 ali celo več vretenc in 
samo eno delujoče pljučno krilo. V čeljusti imajo 
mnoge kače mnogo več sklepov kot drugi plazilci, kar 
jim omogoča, da zelo široko razprejo usta ko požirajo 
plen. Z razcepljenim jezikom mahajo gor in dol, nato 
pa konici potisnejo v parni odprtini Jacobsonovega 
(oz. vomeronazalnega) organa v ustih, ki zaznava 
kemične delce v zraku (vonj). Ker je odprtina parna, 
lahko s tem do neke mere določijo tudi smer 
dražljaja. Nekatere kače imajo tudi čutila, občutljiva 
na infrardeče valovanje, ki se nahajajo med 
nosnicami in očmi. Omogočajo jim, da »vidijo« 
toploto, ki jo oddaja njihov plen.  
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Telo kač je prekrito s čvrstimi, prekrivajočimi se 
luskami, ki izraščajo iz povrhnjice. Luske na trebuhu 
so hrapave, da se bolje oprijemajo podlage, sicer pa 
je površina kače na otip gladka in suha. Razširjena 
zmotna predstava, da so kače sluzaste, izvira verjetno 
iz njihove podobnosti s črvi. Par prozornih lusk 
prerašča tudi oči, ki so zato ves čas odprte. Kače 
občasno odvržejo kožo - se levijo. S tem zamenjajo 
staro, obrabljeno kožo in se znebijo zajedavcev, kot 
so klopi ter pršice. Levitev naj bi omogočala tudi rast, 
vendar to pri kačah ni tako nedvoumno kot denimo 
pri žuželkah. Ker so luske del kože in ne samostojne, 
morajo kače odvreči celotno povrhnjico naenkrat.  

  
Vir:  
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.spar.si%2Fcontent%2Fdam%2Fsparsiwebsite%2Faktu
alno%2Faktualne-promocije%2Frekordomania%2Frekordomania-
album.pdf&psig=AOvVaw2C0kKAE4iQao3_5Ah23LBD&ust=1648830698384000&source=images&cd=vfe&ved=0CAs
QjRxqFwoTCNCIqeLj8PYCFQAAAAAdAAAAABAF  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.spar.si%2Fcontent%2Fdam%2Fsparsiwebsite%2Faktualno%2Faktualne-promocije%2Frekordomania%2Frekordomania-album.pdf&psig=AOvVaw2C0kKAE4iQao3_5Ah23LBD&ust=1648830698384000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCNCIqeLj8PYCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.spar.si%2Fcontent%2Fdam%2Fsparsiwebsite%2Faktualno%2Faktualne-promocije%2Frekordomania%2Frekordomania-album.pdf&psig=AOvVaw2C0kKAE4iQao3_5Ah23LBD&ust=1648830698384000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCNCIqeLj8PYCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.spar.si%2Fcontent%2Fdam%2Fsparsiwebsite%2Faktualno%2Faktualne-promocije%2Frekordomania%2Frekordomania-album.pdf&psig=AOvVaw2C0kKAE4iQao3_5Ah23LBD&ust=1648830698384000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCNCIqeLj8PYCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.spar.si%2Fcontent%2Fdam%2Fsparsiwebsite%2Faktualno%2Faktualne-promocije%2Frekordomania%2Frekordomania-album.pdf&psig=AOvVaw2C0kKAE4iQao3_5Ah23LBD&ust=1648830698384000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCNCIqeLj8PYCFQAAAAAdAAAAABAF
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POČITNIŠKI 

ZABAVNIK 
Uganke 
LIZA VIRŠČEK, 7. B 

Ko je lep dan, ti sledi, ko pa je grd dan, pa ne. Kot 
Sonce kroži okoli Zemlje, tudi ona okli tebe. Karkoli le 
narediš, se je ne moreš znebiti. Če skačeš po njej, bo 
ona tudi po tebi. Kaj je to?  

Senca  

  
Kot mali smo ga hoteli pojesti, vendar zdaj vemo, da 
to ne gre. Lebdi nad nami noč in dan. Včasih jih je 
veliko, včasih malo, včasih so dobri, tu le za okras, za 
senco, včasih pa tu, da nam uničijo dan. Vendar to 
seveda ne velja za vse, da ne bo pomote. Kaj je to?  

Oblak  
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 Ko ne moremo vsega nositi, je ona tu za nas. Vedno 
nam krije hrbet, tudi če tega ne potrebujemo. Izbereš 
si tisto, ki ti najbolj pade v oči. Ima veliko več žepov 
kot naše hlače, zato lahko ta pomembne stvari daš 
vanjo. So velike in majhne, polne vsakih vzorcev. Kaj 
je to?  

Torba  

  
To je računalnik, vendar manjši, in brez tipk. Če bi ga 
dal človeku v kameni dobi, ne bi vedel kaj z njim. 
Odrasli ga imajo za delo, mi otroci pa za zabavo. 
Starši nam žugajo: ko smo mi bili vaših let jih nismo 
imeli, pa tudi ne potrebovali. Kaj je to?  

Telefon  
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Malo za šalo                       😂  

LARA ALIBEGIĆ 5.A♥  

 V šoli govorijo o sanjah, Tonček pripoveduje:  

“Sanjalo se mi je, da sem se učil in dobil odlično 
oceno. Kaj naj bi to pomenilo?”  
Pa mu učiteljica reče:  
“To pomeni da si v spanju pametnejši”  

  

Učitelj: “Voda ima veliko moč. Kdo lahko navede 
primere?”  
Janez: “Če moja mama joka, lahko dobi od očeta kar 
hoče.”  

  
   

Poslušajte me! Ko je bil George Washington v vaših 
letih, je bil najboljši učenec,” je dejal učitelj.   
“Ko pa je bil v vaših, je bil že predsednik.  
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“Očka mi je obljubil 50 evrov za vsako petico,” je 
povedal Mišo učitelju.  
“Saj nobene nimaš,” je odvrnil učitelj.  
“Imam predlog: zapišite mi jih nekaj in denar si bova 
delila.  

   
  

Šolski nadzornik hoče med uro matematike 
preizkusiti kritičnost učencev in reče enemu med 
njimi:  
“No, povej mi, katerokoli dvomestno število.”  
Učenec pomisli in reče: “Triinpetdeset.”  
Nadzornik napiše na tablo število petintrideset in 
počaka ali mu bo kdo ugovarjal. Nihče. Zato zahteva 
še od drugega učenca, naj mu tudi on pove kakšno 
dvomestno število.  
Učenec reče: “Štiriindvajset.”  
Nadzornik napiše dvainštirideset in se spet sam pri 
sebi jezi, ker mu nihče ne ugovarja.  
Zdaj pokliče še tretjega, ta pa reče: “Šestinšestdeset! 
To boste pa menda že prav napisali!”  
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Učiteljica vpraša učenca koliko je visoka šola? On ji 
odgovori dva metra. Učiteljica vpraša, zakaj ravno 
toliko? Učenec reče, ker jo imam čez glavo.  

  
   

Sin vodje gangsterjev se vrne od mature.  
Oče ga vpraša:  “Sine, kako je bilo na maturi?”  
Sin odvrne: “Krasno. Trije so me spraševali 3 ure, pa 
jim nisem nič povedal.”  

  
  

Pri naravoslovju:  
“No Buček, ti pa zdaj lepo povej, koliko kosti imaš v 
telesu?”  
“Najmanj dva tisoč petsto.”  
Učitelj: “Zakaj pa me nisi včeraj poslušal, ko sem 
razložil, da je v človeškem telesu dvesto kosti.”  
Buček: “Saj sem! Ampak sem danes zjutraj jedel 
sardine.”  
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REBUS  

BRINA, NAMURŠ, 6.B   

  
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

❌   ❌    ______     ______                                                                                         _____      ❌     ______    ❌      ______

     

  

  
REŠITEV :   Zajtrk     
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 Za malo mlajše 

  

KAELI POLJŠAK, 5.A   

 Janezek je imel izpit v šoli! Učitelj ga vpraša:  
“Janezek povej mi, koliko žarnic je v tem razredu?”  
Janezek vidi eno luč zato reče: “Ena.”  
Učitelj pa: “Žal mi je, padel si, ker sem imel jaz še eno 
žarnico v žepu.”  

Čez en mesec: “No Janezek povej mi sedaj, koliko 
žarnic je v tem razredu?”  
Janezek: “Dve žarnici.”  
Učitelj pa: ” Ne sedaj je pravilen odgovor ena,  
ker jaz nimam nobene v žepu!”  
Janezek pa: “Jo, imam pa jaz!”  
  
   

Nikoli ni bilo,   
Nikoli ne bo,  
Pa vseeno je.  
Kaj je to?   

Minka ima 5 mašnic. 
Prvo ima na glavi, drugo 
na kolesu,   
tretjo na čevljih, četrto 
pa v sobi. Kje ima pa 
peto?  



STRAN 52 

 
Kokoška bi rada prišla do svojega piščančka. Pomagaj 
ji izbrati pravo pot.  
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Poveži pike in pobarvaj lisico.  
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 Izziv – sudoku 
ZOJA ŠTER, 6. A 
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Da med počitnicami ne bo dolgčas,  

imej na zalogi dober vic 

  

Polža se sprehajata. Prideta do široke ceste in eden 
se odloči, da bo šel čez, ko ga drugi ustavi: »Saj si nor! 
Čez tri ure pride avtobus!« 

  

Bil je lep sončen dan. Velik človek je imel majhen 
dežnik, majhen človek pa velikega. Kdo je bil bolj 
moker?  

  

 Janezek se s kolesom pelje po bregu navzdol in reče: 
»Mami, glej brez nog!« Drugič reče: »Mami, glej brez 
rok!« Tretjič pa reče: »Mami, mami bvez vob!«  

  

Sosedi se pogovarjata: »Kmalu bomo stanovali v 
lepšem okolju!« se  pohvalil prva.  
»In mi v mirnejšem okolju!«  reče druga.  
»Ah, torej se boste tudi vi preselili?«  

»Ne, mi ostanemo tukaj...🙄« 
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Oseba razmišlja: “To, da štorklja prinese otroka, to še 
razumem, ampak to, da pajek odpelje avto, tega pa 
ne verjamem.”  

  

Se pogovarjata buldog in nemški ovčar. Nemški ovčar 
je zaprt na balkonu v tretjem nadstropju. Buldog ga 
vabi na dvorišče:  
»Pridi dol, no!«  
»Ne morem!«  
»Kako da ne?« 
»Zaprt sem na balkonu!« 
»Skoči!«  
»O, to pa ne!« 
»Zakaj? » 
»Ker nočem imeti tako potlačenega nosa kot ti!«  

  

Pride oseba z bronasto kolajno v službo, pa seveda 
požanje val navdušujočega odobravanja in pohval. Pa 
ga kolega vpraša, kje je dobil kolajno.  
»Na matematični olimpijadi,« mu odvrne, »na 
vprašanje, koliko je 3 x 7, sem bil z 19 tretji!«  
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»Gospod policist, na vlaku so mi ukradli denarnico.«  
»Kakšna je pa bila?«  
»Plavolaska z modrimi očmi…«  

  

Trije najstniki se prepirajo, čigav oče je najmanjši.  
»Moj oče nosi krpe, ki sem jih že sam davno 
prerasel.« 
»To ni nič, moj oče pa komaj sega do umivalnika!«  
Nakar se pa Janezek začne jokati …  
»Janezek, kaj pa je?«  
»Moj oče je v bolnici…«  
»Kaj mu pa je?«  

»Zadnjič je padel z lestvice, ko je nabiral jagode.«🍓  

  

Zakaj petelin zmeraj kikirika le zjutraj?  
Ker ko se kure zbudijo, ne pride več do besede!  

  

Gre mali ježek po puščavi in se zaleti v kaktus.  
Pa vpraša: »Si ti moja mama?« 
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Janezek je zaspal in ko je prišel v šolo, ga učiteljica 
vpraša, zakaj je zamudil? Pa Janezek odvrne, da je 
sanjal, da je bil na nogometni tekmi. Učiteljica 
odvrne, da to ni izgovor, Janezek pa: »Kaj morem, če 
so igrali na dva podaljška.« 

  
 

Sinček železničarja se vrne prvič iz sole.  
Oče ga radovedno vpraša:  
»No, kako je bilo v šoli?« 
»Ena sama goljufija, že na vratih piše prvi razred, a 
notri so same lesene klopi!«  

 

Oče in sin  
»Očka, je res, da očetje vedno več vedo kot sinovi?«  
»Vedno, sinko.«  
»Kdo je po tvojem izumil žarnico?«  
»Thomas Edison.«  
»Zakaj je potem ni izumil njegov oče, če je res tako?«  

 
 
 



2021/2022 − ŠT. 6 ŠUŠTIPIS 

 

STRAN 60 

Ogledalo  
Policaj ustavi osebno vozilo, ki je prehitro vozilo, ter 
od voznika zahteva dokumente.  
- Vozniško prosim!  
- Je nimam, se glasi odgovor.  
- Kaj pa prometno? vpraša policaj.  
- Nimam.  
- In osebno?  
- Tudi nimam.  
Policaj se razjezi in reče: - Ja, kaj pa sploh imate?  
Voznik nato išče, kaj bi mu dal, in na koncu mu da 
ogledalo, ki ga je imel slučajno pri sebi.  
Policaj si ga nekaj časa ogleduje ter nato reče:  
- Zakaj mi pa niste prej rekli, da ste policaj?  
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