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ŠUŠTIPIS 
4. ŠTEVILKA, 2022/23 

Vabljeni k branju 

 

 

 
pripravila: Dora Dular 
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INTERVJU 
Šolske čistilke 
PRIPRAVILI: DANA DULAR, SARA ŠAJNOSKI-KRUNIĆ 

Skupaj sva intervjuvali tri čistilke, zato da bi izvedeli, 

kako poteka njihovo delo in njihov delovni dan.  

 

1. Kako poteka vaše delo?  
ga. Tinka: Iz dneva v dan nove izkušnje.  
ga. Emilija: Pripravimo voziček s čistili ter začnemo 
delati.  
ga. Bojana: Moje delo poteka tako, da čistim hodnike.  
 

2. Koliko časa ste na šoli posamezni dan?  
Vse: Vsak dan 8 ur.  
 

3. Od kdaj do kdaj ste v šoli?  
ga. Tinka: Od 13.00 do 21.00 (včasih celo do 23.00).  
ga. Emilija: Do 21.00.  
ga. Bojana: Od 13.00 do 21.00.  
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4. Če ni vsak dan enako, kateri dan ste na šoli 
najdlje?  

Vse: Vsak dan je enako.  
 

5. Kakšna izobrazba je obvezna?  
ga. Tinka: Osnovna, zaželjena je pa tudi srednja šola.  
ga. Emilija: Osnovna, ampak dobro je imeti tudi 
srednjo.  
ga. Bojana: Osnovna šola je obvezna.  
 

6. Ste imeli kdaj kakšen drugi poklic?  
ga. Tinka: Ja, v vrtcu kot čistilka in v proizvodnji.  
ga. Emilija: Ja, delal sem kot prodajalka.  
ga. Bojana: Ja, delala sem v proizvodnji.  
 

7. Zakaj ste si izbrali  ta poklic?  
ga. Emilija: Ker mi je všeč čiščenje in imam proste 
vikende.  
ga. Bojana: Ker sem se priselila in nisem imela službe.  
 

8. Ali je poklic čistilke naporen?  
ga. Tinka: Ja, zna biti naporen.  
ga. Emilija:  Ja, je zelo naporen.  
ga. Bojana: Ni naporen, ga rada opravljam.  
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9. Kaj vas pri delu  veseli?  
ga. Tinka: Veseli me, ker videvam otroke.   
ga. Emilija: Najbolj me veseli, da me otroci 
pozdravljajo.  
ga. Bojana: Veseli me to, da pri delu nisem odvisna od 
drugih.  
 

10. Kaj počnete med počitnicami?  
ga. Tinka:  Dva dni po počitnicah smo še v šoli in 
čistimo, potem pa ostale dneve preživim z družino.  
ga. Emilija: Dva dni še čistim v šoli, potem pa sem 
doma.  
ga. Bojana: Grem na morje, kolesarim, hodim v naravo.  
 

11. Če imate odmor za malico, kdaj poteka?  
ga. Tinka: Ob 17. uri.  
ga. Emilija: Ja, imam ga ob 17.00 in traja pol ure.  
ga. Bojana: Ja imam ga od 17.00 do 17.30.  
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Ustvarjalci časopisa 
PRIPRAVILI: EMA MARENK, LUCIJA BRINAR 

1. Prosim, opišite, kako nastane številka 
Šuštipisa. Kakšno je vaše delo?  

Dora: Na začetku napišemo načrt, kaj boš pisal, potem 
pa napišemo članek.  
Dana: Najprej se skupaj odločimo, katero temo bo kdo 
opisoval. Potem vsak na svojem računalniku piše 
izbrano temo.  
Ga. Zorka: Z učenci se dobimo vsak četrtek 8. uro v 
računalniški učilnici. Časopis ustvarjamo v spletnem 
okolju Teams, da lahko učenci dostopajo do svojega 
dela tudi od doma. Učencem pri naših urah pomagam 
pri tehničnih zagatah ali pri idejah o pisanju. Izbiro tem 
prepustim njim. Večkrat jih motiviram, da vsebine 
zapišejo s svojimi besedami, čeprav veliko informacij 
poiščejo na spletu. Na koncu je treba vsak članek 
pregledati, ga popraviti in oblikovati.   
  

2.  Kako se počutite ob ustvarjanju časopisa?  
Dora: Počutim se vznemirljivo, še posebej ko delamo 
načrt.  
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Dana: Jaz se počutim odlično, ker si temo večinoma 
lahko izberem sama.  
Ga. Zorka: Pri mentorstvu učencev čutim odgovornost, 
saj je časopis javen in samostojno delo naših učencev, 
hkrati pa tudi zadovoljstvo, ko spremljam iniciativo in 
voljo učencev pri samem nastajanju. 
  

3. Ali imate kakšne pomisleke glede kakšne 
rubrike?  

Dora: Ne.  
Dana: Vse rubrike se mi zdijo zanimive, še posebej so 
mi všeč tiste, ki so zares uporabne.  
Ga. Zorka: Rubrike nastajajo sproti, imamo pa že nekaj 
stalnih, na primer novice z naše šole, zanimivosti od tu 
in po svetu, opisi živali in značilnosti dragih kamnov.  
  

4. Katera rubrika vam je najbolj všeč in zakaj?  
Dora: Najbolj mi je všeč, ko pišem o živalih, ker o njih 
veliko vem in me zabava, ko pišem o tem.  
Dana: Vse uporabne.  
Ga. Zorka: Najbolj mi je všeč rubrika novice, ker so v 
njej opisani aktualni dogodki naše šole, še dodano 
vrednost pa vidim v tem, da so ti članki napisani izvirno 
izpod prstov naših novinarjev in ni pomoči iz drugih 
spletnih virov.  
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5. Kje iščete inspiracijo za različne članke ali 
rubrike?  

Dora: Kdaj se jih spomnim sama. 
Dana: To kar me v življenju zanima in zanimivi dogodki 
na šoli.  
 

6. Kakšno je vzdušje med ostalimi ustvarjalci?  
Dora: Zanimivo je, ko gledaš, kakšne članke pišejo 
ostali.  
Dana: Prijazno in prijetno. Vsi se dobro razumemo.   
Ga. Zorka: Učenci se med seboj dogovarjajo, kdo bo 
prevzel katero nalogo, se povezujejo in si svetujejo, 
kako pristopiti h kakšnemu izzivu. Čeprav se srečujemo 
pozno v dnevu, so vedno polni energije in pripravljeni 
oditi po šoli po kakšen intervju z učenci ali delavci šole. 
Vem pa, da komaj čakajo dan izdaje časopisa, ko tudi 
sami prejmejo skupen izdelek v svoje roke.  
  
7. Kaj bi želeli še dodati našemu časopisu?  
Dora: Da bi bil na koncu horoskop.  
Dana: Želim se več ilustracij.  
Ga. Zorka: Želela bi videti več intervjujev, ki bi jih šolski 
novinarji opravili med učenci.  
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NOVICE 
Kulturna prireditev ob  

Prešernovem dnevu  

PRIPRAVILA: LUCIJA BRINAR  

 

Dan pred zimskimi počitnicami 3. 2. 2023 
smo si vsi učenci naše šole ogledali proslavo 
ob Prešernovem dnevu.   

 
France Prešeren je eden 
od naj znamenitejših 
slovenskih pesnikov. Leta 
1844 je napisal pesem 
Zdravljico, katere sedmo 
kitico so kasneje razglasili za 

slovensko himno.   
Rodil se je 3. decembra 1800 na Vrbi in preminil 8. 2. 
1849. Na dan njegove smrti praznujemo Prešernov dan. 
Rojen je bil kot tretji otrok in je obiskoval ljudsko šolo v 
Ribnici. V šoli je bil France odličen učenec in je bil celo 
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zapisan v zlato knjigo odličnjakov. Po končani gimnaziji 
v Ljubljani je zaključil še dva letnika tedanje filozofije in 
leta 1821 odpotoval na Dunaj, kjer je končal še tretji 
letnik. Tretji letnik je moral izdelati za nadaljevanje 
študija. Ko je opravil šolo, je po poklicu postal pesnik, 
pisatelj, odvetnik in pravnik.  

 
3. 2. 2023 je tudi na naši šoli potekala prireditev za 
Prešernov dan.  Prireditev je potekala v šolski jedilnici. 
Za učence razredne stopnje je potekala 2. šolsko uro. 
Na prireditvi smo lahko slišali otroški 
in mladinski pevski zbor. Mladinski 
pevski zbor je pel himno Zdravljico in 
pesem Pesniku Prešernu. Videli smo 
tudi zanimive recitacije in Povodnega 
moža v sodobni izvedbi, kjer se je po 
odru zapeljal kar s skirojem, ter 
prikaz njegove pesmi v kamišibaju.   
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Pust v Sloveniji in na naši šoli 
PRIPRAVIL: ROBERT DIMIC 

Pust je mejnik med zimo in  pomladjo. 
Datum pusta se spreminja  glede na 
datum velike noči. Beseda pust namreč 
izhaja iz poimenovanja pustiti meso. 
Krščanski verniki ne bodo jedli mesa 
40 dni, od pustnega torka do dneva 
pred veliko nočjo.  V Sloveniji si 
nadenemo  od tradicionalnih  mask  do  takšnih, ki so 
odraz sodobnega družbenega življenja.  S pustom so 
povezani različni običaji (od pustnih plesov, sprevodnih 
pustnih mask, skratka zabava in bogato obložena miza s 
pustimi dobrotami).  
Med  zanimivejše slovenske pustne  običaje spada 
vlečenja ploha. To se zgodi, če v kraju že dolgo ni bilo 
poroke. Mladi fantje vlečejo smreko skozi vas v posmeh 
še vsem neporočenim puncam.   
Vrhunec pustnega  dogajanja so vsemogoči pustni plesi. 
Pust ima značilne dobrote, ki ga predstavljajo. Med 
najbolj  znane mesne pustne  jedi  spadajo svinjska juha, 
ričet s svinjskimi rebrci, pa tudi klobase in pečenka.  Med 
ocvrte sladke  pustne jedi  spadajo razni  krofi, bobi, 
flancati, miške in druge lokalne dobrote.  
Vir: https://www.slovenia.info/sl/zgodbe/pustni-obicaji-v-sloveniji, 16. 2. 2023  
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Izbira najlepše pustne maske 

V naše uredništvo je prispelo 8 raznolikih mask. 

Ustvarjalci Šuštipisa smo vse temeljito pregledali in 

premislili, katere so najbolj izvirne in so vanje pustne 

šeme tudi vložile največ truda. Predstavljamo vam 

zmagovalne 3 in preostale sodelujoče. 

 

Zmagovalne maske prejmejo izvod Šuštipisa in sladko 

pozornost. Čestitamo! 

        

1. izvirnost 

2. estetika  

3. pristnost 

4. vloženi trud 

5. celovitost 
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VESELI 

PUST 
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ŽIVALI 
Pomeranci 
PRIPRAVILA: DORA DULAR 

Vrsta in velikost: 5. FCI skupina – špici in pratipski psi, 

zelo majhen  

Teža: 2–3 kg  

Višina: 18–22 cm  

Barva: črna, bela, rjava, 

srebrna, marelična, vsi 

vzorci in barvne 

kombinacije so mogoče  

Dolžina dlake: dolga, 

ravna, trda, bujna, dvojna, 

gosta, odporna na 

nečistoče 
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Bolezni 

Pomeranci živijo okoli 12 do 16 let.  
Pestijo jih lahko različne bolezni. Kot vse majhne pasme 
so tudi pomeranci nagnjeni k težavam s sklepi, težavam 
srca, kože, oči, zobovja, ščitnice, odprta fontanela, 
pogosto se pojavljajo problemi pri kotitvah ter 
preobčutljivost na cepiva in narkotike.  
Za to pasmo je značilna tudi vodenoglavost. V Sloveniji 
je tudi zelo razširjena tako imenovana Black Skin 
Disease (BSD), ki je posledica izpadanja dlak. 

Nega               

Najlažje na nego navadimo mladička, da se kasneje tej 
dejavnosti ne bo upiral. Potrebno je tudi čiščenje zob, 
ker so nagnjeni k zgodnjem izpadanju. Priporočljiva je 
uporaba suhe hrane in žvečilk, ki pripomorejo k 
zdravemu žvečenju. 

Prehrana  

Tudi pomeranci potrebujejo zdravo in uravnoteženo 
hrano. Kljub temu da pasma ni zahtevna glede 
prehrane, je priporočljiva hrana za psa, ki vsebuje 
veliko vitaminov in mineralov ter vlaknin. Psi imajo 

https://platinum-blog.si/hrana-za-pse/
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tudi priboljške, kot so za nas sladkarije. Priboljški za 
pse niso ravno zdravi in mora skrbnik poskrbeti, da ne 
jedo psi preveč priboljškov.  

Nevarne sestavine pri prehrani 

Nekateri prehrambeni izdelki, ki so povsem užitni za 
ljudi in celo druge vrste živali, lahko za pse 
predstavljajo nevarnost zastrupitve, saj se njihova 
presnova močno razlikuje od človeške. Nekateri izdelki 
vodijo v blage prebavne težave, medtem ko lahko drugi 
povzročijo resna obolenja in celo smrt. Zanje je najbolj 
nevarna čokolada, in čeprav sta zelenjava in sadje 
zdrava, pri tem ne smemo pretiravati, saj v večjih 
količinah ta živila škodijo zdravju psa. 
 
viri: https://www.mrpet.si/pasma-pomeranec-p-16416.aspx, 16. 2. 2023  
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ZANIMIVOSTI 
Dragi kamni 
PRIPRAVILA: LUCIJA BRINAR 

Granat:  
Je eden najbolj iskanih zbirateljskih 
kamnov. Varuje srce in kri zastopa pa 
resnico, zaupanje ter lastniku vliva 
pogum.  

https://www.google.com/search?q=granat&rlz=1C1GCEA_enSI1021SI1021&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ah
UKEwiZg4nc_879AhWLhf0HHWwoDRYQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=937&dpr=1  
  

  

Smaragd:  
Zelena barva že leta človeka hipnotizira in ga 
navdihuje. Simbolizira preporod lastnikom pa 
naj bi omogočal jasnovidnost.  

https://www.google.com/search?q=smaragd&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6vY7d_879AhWo0bsIHeWIByQQ2-
cCegQIABAA&oq=smaragd&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAE
IAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BAgAEEM6BAgAEAM6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAVCjC1iGIWDTLWgAcAB4AIABVYgB7QOSAQE4mAEAoAEBqg

ELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=EuUJZLrsNqij7_UP5ZGeoAI&bih=937&biw=1920&rlz=1C1GCEA_enSI1021SI1021  
  

 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=granat&rlz=1C1GCEA_enSI1021SI1021&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZg4nc_879AhWLhf0HHWwoDRYQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=937&dpr=1
https://www.google.com/search?q=granat&rlz=1C1GCEA_enSI1021SI1021&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZg4nc_879AhWLhf0HHWwoDRYQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=937&dpr=1
https://www.google.com/search?q=smaragd&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6vY7d_879AhWo0bsIHeWIByQQ2-cCegQIABAA&oq=smaragd&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BAgAEEM6BAgAEAM6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAVCjC1iGIWDTLWgAcAB4AIABVYgB7QOSAQE4mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=EuUJZLrsNqij7_UP5ZGeoAI&bih=937&biw=1920&rlz=1C1GCEA_enSI1021SI1021
https://www.google.com/search?q=smaragd&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6vY7d_879AhWo0bsIHeWIByQQ2-cCegQIABAA&oq=smaragd&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BAgAEEM6BAgAEAM6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAVCjC1iGIWDTLWgAcAB4AIABVYgB7QOSAQE4mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=EuUJZLrsNqij7_UP5ZGeoAI&bih=937&biw=1920&rlz=1C1GCEA_enSI1021SI1021
https://www.google.com/search?q=smaragd&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6vY7d_879AhWo0bsIHeWIByQQ2-cCegQIABAA&oq=smaragd&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BAgAEEM6BAgAEAM6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAVCjC1iGIWDTLWgAcAB4AIABVYgB7QOSAQE4mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=EuUJZLrsNqij7_UP5ZGeoAI&bih=937&biw=1920&rlz=1C1GCEA_enSI1021SI1021
https://www.google.com/search?q=smaragd&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6vY7d_879AhWo0bsIHeWIByQQ2-cCegQIABAA&oq=smaragd&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BAgAEEM6BAgAEAM6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAVCjC1iGIWDTLWgAcAB4AIABVYgB7QOSAQE4mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=EuUJZLrsNqij7_UP5ZGeoAI&bih=937&biw=1920&rlz=1C1GCEA_enSI1021SI1021
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Safir:  
Ti dragi kamni ščitijo pred revščino 
kralji pa so jih v starih časih nosili 
kot zaščito pred zavistnimi podaniki. 
Mnogi ga uporabljajo za meditacijo.  

https://www.google.com/search?q=safir&tbm=isch&ved=2ahUKEwiLnLn4_879AhVI_bsIHSV7BbYQ2-
cCegQIABAA&oq=safir&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIE
CAAQHjoECAAQQzoECAAQAzoICAAQgAQQsQM6CAgAELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAVDlCViAImDDMGgAcAB4AIABhwGIAc4DkgEDNS4xmAEA
oAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=TOUJZIvGDcj67_UPpfaVsAs&bih=937&biw=1920&rlz=1C1GCEA_enSI1021SI1021  
  
https://arhiv.onaplus.delo.si/kateri-dragi-in-poldragi-kamni-zaznamujejo-vase-rojstvo/  
  

 

Odbojka  

PRIPRAVILA: EMA MARENK  

Odbojka je timski šport, sestavljen iz dveh ekip po 6 
igralcev. Igra se jo na igrišču, dve polovici sta ločeni z 
mrežo in na zunanjosti s črto, preko katere je avt. Igra 
se začne s servisom čez mrežo, nato pa si žogo podaja 
nasprotna ekipa. Žoge se ne prime in vrže ampak 
odbije. Njihov cilj je, da žogo v manj kot treh odbojih 
pošljejo čez mrežo. To sprejme nasprotna ekipa in jo 
spet poskuša dati čez. Žoga medtem ne sme pasti na tla 
ali v avt. V slednjega lahko pade le, če se ekipa žoge še 
ni dotaknila. Če žoga: pade v avt po dotiku, pade na tla 
ali pa jo dvakrat odbije isti igralec, nasprotna ekipa 

https://www.google.com/search?q=safir&tbm=isch&ved=2ahUKEwiLnLn4_879AhVI_bsIHSV7BbYQ2-cCegQIABAA&oq=safir&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjoECAAQQzoECAAQAzoICAAQgAQQsQM6CAgAELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAVDlCViAImDDMGgAcAB4AIABhwGIAc4DkgEDNS4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=TOUJZIvGDcj67_UPpfaVsAs&bih=937&biw=1920&rlz=1C1GCEA_enSI1021SI1021
https://www.google.com/search?q=safir&tbm=isch&ved=2ahUKEwiLnLn4_879AhVI_bsIHSV7BbYQ2-cCegQIABAA&oq=safir&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjoECAAQQzoECAAQAzoICAAQgAQQsQM6CAgAELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAVDlCViAImDDMGgAcAB4AIABhwGIAc4DkgEDNS4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=TOUJZIvGDcj67_UPpfaVsAs&bih=937&biw=1920&rlz=1C1GCEA_enSI1021SI1021
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https://www.google.com/search?q=safir&tbm=isch&ved=2ahUKEwiLnLn4_879AhVI_bsIHSV7BbYQ2-cCegQIABAA&oq=safir&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjoECAAQQzoECAAQAzoICAAQgAQQsQM6CAgAELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAVDlCViAImDDMGgAcAB4AIABhwGIAc4DkgEDNS4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=TOUJZIvGDcj67_UPpfaVsAs&bih=937&biw=1920&rlz=1C1GCEA_enSI1021SI1021
https://arhiv.onaplus.delo.si/kateri-dragi-in-poldragi-kamni-zaznamujejo-vase-rojstvo/
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dobi točko. Vsak set je 25 točk (na dve točki razlike) in 
če ekipa dobi tri sete zmaga tekmovanje.  
  
Obstajajo 4 vrste odbojke: dvoranska odbojka, odbojka 
na mivki, odbojka na snegu in sedeča odbojka za 
paraplegike.  
Odbojko je leta 1895 izumil ameriški učitelj športa 
William Morgan. Ta se je sprva imenovala mintonette.  
  
Slovenska odbojkarska reprezentanca je bila leta 2022 
na evropskem prvenstvu četrta, 2017 drugi, 2015 pa 
prvi.  
Kapetan naše moške reprezentance je Tine Urnaut.  
 
 
 
 

Izdala: Osnovna šola Milana Šuštaršiča 
Časopis so ustvarjali: učenke in učenci interesne dejavnosti Novinarski krožek 

Glavna urednica: Zorka Herman 
Izvod je dostopen v šolski knjižnici, na šolski spletni strani in oglasni deski. 


