
Kratkočasnik 

1. februar 2016 

 

KRATKOČASNIK 
glasilo Osnovne šole Primoža Trubarja Laško 

šolsko leto 2015/16, 1. februar 2016, številka 1, letnik V 

 

 

 

 

Evropska vas: Švedska 

Svetovni dan miru 

 

Veste, kaj je okoljska etika? 

Naše učenke uspešne na državnem tekmovanju iz biologije 

 

Prvo mesto na košarkarskem turnirju 

Lutkovni dan v PŠ Rečica 

 

Ko se delo dobro opravi, je čas za iskanje novih idej ob čajanki 

Praznični nastop PŠ Vrh v Thermani 

 

Knjižni predlog: Svet skozi oči uporniške deklice 

Šolska knjižnica priporoča 

 

Nasmeh do ušes 

 

 

 



Kratkočasnik 

1. februar 2016 

 

KRATKOČASNIK, glasilo OŠ Primoža Trubarja Laško 

šolsko leto 2015/16, 1. februar 2016, številka 1, letnik V 

___________________________________________________________________________________ 

Odgovorna urednica: Tanja Drolec 

Uredništvo: Zarja Nemec, Nika Jančič, Barbara Grešak, Tina Vorina, Gaja Kolšek, Špela Videc, Eva Kodrin, 

Anemarie Hrastnik, Anja Jager, Ajda Ilijevec Vodišek, Rene Cverle, Dženan Šišić  

Naslovnica: Aleks Brižić 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Didaktično gradivo je na voljo pod licenco 

                                                                                                                  Creative Commons 

                                                                                                                  Priznanje avtorstva- Nekomercialno-Deljenje 

                                                                                                                  pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Spletno objavo omogočila Osnovna šola Primoža Trubarja Laško 

 

 



Kratkočasnik 

1. februar 2016 

 

SVETOVNI DNEVI V JANUARJU 

Svetovni dan miru 

Združeni narodi so leta 1981 za 

svetovni dan miru razglasili 21. 

september, vendar ga Katoliška 

cerkev od leta 1968 obeležuje 1. 

januarja. Papež Frančišek je letos v 

svoji tradicionalni poslanici opozoril 

na bratstvo med ljudmi. 

Svetovni dan spomina na žrtve 

holokavsta 

Leta 2005 je bil 27. januar z 

resolucijo Generalne skupščine 

Organizacije Združenih narodov 

razglašen za mednarodni dan 

spomina na žrtve holokavsta. V 

Sloveniji ta spominski dan 

obeležujemo od leta 2008. Namenjen 

je poklonitvi vsem žrtvam holokavsta 

in drugih, ki so posegli v temeljne 

vrednote človeške civilizacije. V 

Sloveniji na ta dan potekajo tudi 

številne prireditve. 

Svetovni dan brez cigarete 

31. januar je svetovni dan brez 

cigarete, dan, ko naj bi se kadilci 

odrekli nikotinu ali vsaj zmanjšali 

število pokajenih cigaret. Vse 

znanstvene raziskave kažejo, da je 

kajenje škodljivo za zdravje, a ne 

samo za tiste, ki kadijo, temveč tudi za pasivne kadilce. Organizatorji evropske kampanje Help navajajo, 

da v Evropi zaradi pasivnega kajenja vsako leto umre več kot 19 tisoč nekadilcev. 

Svetovni dan religij 

Svetovni dan religij praznujemo 16. januarja. V nekaterih jezikih besede za religijo dolgo sploh niso 

poznali. Izvira iz latinske religio in pomeni obvezo ali dolžnost. Verska svoboda je danes priznana 

človekova pravica, ki jo zagotavlja tudi slovenska ustava. V Sloveniji živi približno 55 odstotkov 

katoličanov, sledijo jim muslimani, pravoslavci in evangeličani. Katoliška vera je imela na razvoj naroda v 

zgodovini imela velik vpliv. 

Svetovni dan indigo otrok 

Dan indigo otrok, ki veljajo za nadarjene in zelo uporniške, obeležujemo 29. januarja. Takšno ime so jim 

dali zato, ker naj bi bila indigo modra barva duhovnosti. Imenujemo jih tudi otroci luči, otroci tisočletja ali 

generacija X. Med indigo otroke spadajo tisti, ki se jasno zavedajo sebe, so pogosto jasnovidni, so 

neustrašni raziskovalci, z močno voljo, a hkrati zelo občutljivi. 

Barbara Grešak 

Risba: Gaja Kolšek 
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OB SVETOVNEM DNEVU MIRU 
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EVROPSKA VAS 

Švedska 

Evropska vas je vseslovenski šolski projekt za mlade, v katerem sodelujejo osnovne in srednje šole 

ter druge vzgojno-izobraževalne ustanove.  Projekt usmerja Evropska hiša Maribor.  

Cilj in namen projekta je spodbuditi medkulturno 

razumevanje, strpnost, solidarnost, spoznavanje 

drugih narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati 

povečati zavedanje lastne kulturne identitete. 

Vseslovenski projekt Evropska vas je po številu 

sodelujočih največji projekt v Sloveniji, saj poteka 

v devetih regijah. V vsaki regiji sodeluje več kot 

dvajset OŠ. Od leta 2005 je v celjski regiji v vseh 

aktivnostih projekta Evropska vas sodelovalo 

približno  29 tisoč učencev, dijakov in študentov. 

Učenci in učitelji iz različnih slovenskih krajev na 

inovativen način spoznavajo države Evropske 

unije, njihove značilnosti in jih ob obeležitvi 

dneva Evrope (9. maj) predstavijo na devetih 

javnih kulturnih prireditvah po Sloveniji (Puconci, 

Zgornje Gorje, Nova Gorica, Ljubljana, Dolenjske 

Toplice, Celje, Koper, Maribor, Slovenj Gradec). 

Na zaključnih prireditvah je rdeča nit vedno tema 

posameznega leta. Letošnjo temo naše šole 

predstavlja Švedska. 

                                                                                                                                 Zarja Nemec 

Risba: Špela Videc 
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OKOLJSKA ETIKA 

Kakšno bi bilo življenje brez petja ptic in sprehodov po gozdu? 

Kaj je etika? Je filozofska disciplina, ki obravnava merila človeškega hotenja in ravnanja glede na 

dobro in zlo. Ali bolj preprosto: je človekovo prepričanje o tem, kaj je dobro in kaj slabo, kaj je 

pravično in kaj krivično. 

In kaj je okoljska etika? Pravzaprav je skoraj 

enako kot etika – prepričanje o odnosu do okolja. 

Vsak človek ima svoje mišljenje o tem, a pravilno 

je le to, da moramo ljudje na Zemlji imeti 

spoštljiv odnos do narave. 

Cilj okoljske etike je, da bi s svojim lastnim 

preseganjem njena vsebina postala del etike kot 

takšne, pri čemer lahko tudi naravovarstvo in 

varstveno biologijo opredelimo kot težnjo k 

ohranitvi »pristne narave«, katere del smo. Kar 

nas čaka v prihodnosti, je predvsem odvisno od 

nas. Zemlja ni last ljudi. Jo zgolj naseljujemo in 

izrabljamo vire, ki zadovoljijo naše najnujnejše 

potrebe. Tehnologija ne bo omogočila rešitve 

ekološkega uničevanja. Potreben je upor proti 

arogantnim pojmom industrijskih družb. S 

pomočjo tehnologije se izvaja čiščenje zraka in 

vode, saj zakoni preprečujejo preveliko 

onesnaževanje. Industrije z velikim deležem 

onesnaževanja se selijo v države tretjega sveta in s 

tem omogočajo bolj enakomerno onesnaženje. 

Vrednotenje onesnaženja ni vezano le na njegov 

vpliv na človeka, vendar se obravnava tudi vpliv 

na ostale oblike življenja in sistema kot celoto. 

Skrb glede onesnaževanja je usmerjena v 

prihodnost in ni zgolj kratkotrajna in površinska. 

Selitev industrije v države tretjega sveta 

predstavlja ne samo »zločin proti človeštvu, 

temveč zločin proti življenju nasploh«. 

Okoljska etika ima tudi svoja načela. Med njimi 

so tudi:  

 Človek mora ohraniti živali in rastline na 

našem planetu. 

 Krivično bi bilo, če bi prihodnjim 

generacijam zapustili močno okrnjeno 

okolje. 

 Varčno moramo uporabljati neobnovljive 

naravne vire (fosilna goriva, rudnine). 

 Znanost moramo uporabljati za to, da se 

bomo oskrbovali z vsem, kar potrebujemo, 

ne da bi uničevali planet. 

 Posameznik lahko z majhnimi dejanji vpliva 

na usodo našega planeta. 

Ta majhna, a pomembna dejanja so ločevanje 

odpadkov, metanje smeti v koš in ne vsepovsod, 

zmerna uporaba naravnih virov, pot do cilja s 

kolesom, kotalkami, peš, z javnim prevozom 

(vlakom, avtobusom, kombijem …), organiziranje 

čistilnih akcij (kar se je izkazalo kot dvostransko, 

saj smo v letu 2012 očistili veliko površino 

Slovenije, pri čemer so nekateri to razumeli, kot 

da lahko onesnažujejo še naprej, saj bo nekdo 

ponovno počistil za njimi).  

Demokracija je tudi za okolje nekaj dobrega. 

Zakaj? Državljani lahko zahtevajo od oblasti, da 

sprejme zakone, ki predvidevajo strogo kazen za 

podjetja in posameznike, ki s svojim ravnanjem 

povzročajo škodo v naravi. Pokazalo se je, da v 

deželah, kjer ni demokracije, politiki pogosto 

omogočajo velikim  podjetjem, da z okoljem 

ravnajo brezobzirno. 

22. april je svetovni dan Zemlje, ki ga na pobudo 

civilne družbe po vsem svetu praznujemo že več 

kot trideset let. Namen tega dne je opozoriti 

javnost na ranljivost in enkratnost planeta, na 

katerem živimo. Planet Zemlja je radoživa, morda 

edinstvena in zato osamljena kapljica v vesolju. 

Rastline, živali, ptice, gozdovi, oceani, reke in 

livade – vse to, zaradi česar je naš svet tako 

raznolik, je zaradi nas v čedalje večji nevarnosti. 

Z izginjanjem raznovrstnosti življenja lahko 

izginejo tudi stvari, ki se nam zdijo povsem 

samoumevne, na primer čista voda, svež zrak, 

dobra hrana. Ali si lahko zamislite življenje brez 

sprehodov po gozdu, petja ptic in rastlin? 

In ravno na 22. aprila lani je podjetje Eenergap 

javno objavilo svoje mnenje o odnosih do narave. 

Reklo je: »Naj bo naše vodilo naslednje: 

znižujmo, ugašajmo, reciklirajmo, hodimo. 

Postanimo odgovorni potrošniki! Živeti moramo s 

spoznanjem, da je prihodnost sveta odvisna od 

ravnanja vsakega od nas. Zemlja je naš skupni 
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dom. Naj nas misli in dejanja za dobrobit našega 

planeta spremljajo vsak dan. Vzemimo si čas in 

razmislimo, kaj dobrega lahko naredimo za naš 

skupni dom, za sočloveka in tudi zase. Naj bo 22. 

april dan Zemlje vsak dan. 

Zarja Nemec 

___________________________________________________________________________________________ 

 

BIOLOGIJA 

Uspehi na državnem tekmovanju 
4. decembra 2015 je bilo v Šoštanju 15. državno tekmovanje za srebrno in zlato Proteusovo 

priznanje na področju biologije. To leto smo si tekmovalci širili obzorje s spoznavanjem tretjega 

najobsežnejšega reda v svetu žuželk – metuljev.  Na državni ravni je tekmovalo 831 učencev in na 

šolski 4.975 učencev iz vse države. 

Našo šolo je zastopalo pet učenk, ki smo morale 

na šolskem tekmovanju pokazati veliko znanja, da 

smo se lahko uvrstile na državno. Tekmovalke, ki 

smo zastopale šolo Primoža Trubarja Laško in 

Debro iz osmega in devetega, smo bile Gaja 

Kolšek, Nika Jančič, Alma Pleteršek Fajfer, Tjaša 

Gradišnik in Eva Kodrin. 

Naslov tekmovanja je bil Metulji v Sloveniji. 

Letos je bila tema zelo privlačna in 

zato je bila tudi udeležba na 

šolskem tekmovanju množična. 

Posledično je bilo več dobrih 

rezultatov in kriteriji za udeležbo na 

državno tekmovanje so postali 

dokaj strogi. Ampak z malo sreče in 

s pridno udeležbo na organiziranih 

pripravah se je dalo marsikaj 

doseči. 

Človeka ta pestrost in frfotavost 

metuljev, ki skoraj celo leto krasijo 

travnike, izjemno pritegneta in če je 

učna snov zanimiva, potem tudi 

učenje ni več muka. Med 

pripravami smo tako spoznale splošno zgradbo 

metuljevega telesa in njegov način življenja, poleg 

tega je tekmovalna komisija določila še deset vrst 

metuljev v Sloveniji, o katerih smo morale vedeti 

nekoliko več. Med njimi smo spoznale tudi enega 

najlepših alpskih metuljev, to je gorskega 

apolona. Zaradi svoje bele, rdeče in črne barve je 

dobil vzdevek Sneguljčica med metulji. Vrsta je 

posebna tudi zaradi edinstvenega roževinastega 

obročka, ki ga ustvari samček na samičkinem 

zadku, ko opravita parjenje. S tem si samček 

zagotovi, da so potomci samo njegovi. 

Osredotočale smo se tudi na skupino ogroženih 

vrst, kamor sodi barjanski okarček. Vrste ne 

ogrožata le izsuševanje Ljubljanskega barja in 

prezgodnja košnja travnikov, temveč tudi njena 

izredna nemobilnost. Najdaljša preletena razdalja 

barjanskega okarčka znaša komaj 340 metrov v 

njegovem življenju. Pravo nasprotje te vrste sta na 

primer lastovičar in velerilec. Slednji se vsako 

hladnejšo jesen seli v Južno 

Evropo, kjer prezimuje, medtem 

ko je mobilnost pri lastovičarju 

ena njegovih poglavitnih lastnosti. 

Zato ga najdemo praktično 

povsod. Skratka, pridobile smo 

veliko znanja posameznih vrst in 

spoznale, da je vsaka izjemna na 

svoj, poseben način. 

Glede na to, da je bilo učenje 

zabavno in zanimivo, je na koncu 

res obrodilo sadove. Naš uspeh je 

bil skoraj stoodstoten. Osvojile 

smo tri srebrna priznanja – Nika, 

Gaja, Eva – in eno zlato priznanje, 

ki je končalo v Alminih rokah. 

Kljub določenim zapletom pri ocenjevanju in 

odstranitvi ene od nalog so naši dosežki ostali 

odlični, čeprav je morda nekaterim tekmovalcem 

zmanjkala le točka in pol do zlatega naslova … 

Vsako novo doživetje je nova izkušnja, ki nas 

bogati vse življenje. Na tekmovanje smo šle ravno 

zaradi tega in uspelo nam je. Vsak uspeh nam 

vedno znova daje zagon, da segamo po novih 

izzivih in da še naprej odkrivamo neznana čudesa, 

ker – znanje nas dela velike. 

                                                                                                                      Eva Kodrin, foto: Andrej Gobec 
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PŠ ŠENTRUPERT 

Ko se delo dobro opravi, je čas za iskanje novih idej ob čajanki 

Učenci PŠ Šentrupert radi obiskujejo krožek medoviti vrt, saj se vedno kaj zanimivega dogaja. 

Urejamo gredice, obrezujemo medovite rastline, pulimo plevel, sadimo, zalivamo, nabiramo zelišča, 

skrbimo za lepo okolico vrta in čebelnjaka. Pozimi, ko vrt počiva, raziskujemo o rastlinah in 

načrtujemo delo za pomladni čas. Najlepše v zimskem času pa je, ko si iz zelišč, ki smo jih sami 

nabrali in posušili, skuhamo čaj in uživamo v čajanki. 

Vtisi učencev: radi hodimo h krožku medovitega 

vrta in tam pomagamo vrtnariti. V vrtu skrbimo za 

rože in zelišča. Veliko smo obrezovali, pulili 

plevel, urejevali gredice, grabili okrog grmičkov, 

prelakirali smo tudi ptičjo hišico. Iz zeliščne 

knjige smo si prebrali o zdravilnosti rastlin. Zdaj, 

ko je zima, smo pripravili čaj iz timijana in rmana, 

ki smo ju sami nabrali na vrtu in posušili. 

Učiteljica Renata je skuhala čaj, mi pa smo dodali 

med in limono. Najbolj zanimivo je bilo, ker je 

vsak prinesel svojo najljubšo skodelico. Čisto 

vsak je imel drugačno. Uživali smo ob zdravem 

čaju, sladkih napolitankah in se pogovarjali, kaj 

bomo še naredili, ko bo prišla pomlad. Izdelali 

smo tudi vrečice, da bomo nesli čaj domov in 

imeli še družinsko čajanko. Čajanke so res 

zabavne. Še čebelice, ki počivajo v čebelnjaku, bi 

se veselile, če bi nas videle.  

Učenci krožka medoviti vrt in učiteljica Renata Kolšek 
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PŠ REČICA 

Lutkovni dan 
V četrtek, 28. januarja 2016, smo spremljali dve lutkovni predstavi. 

Dopoldne nas je obiskala lutkarica Brigita iz 

Gledališča Bičikleta. Predstavila nam je lutkovno 

igro o starki zimi in njenih pomočnikih. Spoznali 

smo starinska imena zimskih mesecev in prejeli v 

dar stenski koledar. Lutke smo lahko tudi sami 

preizkusili v svojih rokah. Predstavo smo si 

družno ogledali vsi učenci PŠ Vrh, otroci vrtca iz 

Rečice in mi, učenci PŠ Rečica. Zahvaljujemo se 

organizatorju Šmoclu za podarjeno predstavo. 

Popoldansko lutkovno igro Zajček išče mamo so 

nam podarile vzgojiteljice Vrtca Laško. 

Telovadnico naše šole so spremenile v čudovito 

ilustrirano in praznično osvetljeno lutkovno 

prizorišče. Tako starši kot otroci smo bili ob 

prihodu prijetno presenečeni. Napolnili smo 

telovadnico in res pozorno spremljali predstavo. 

Kar oddahnili smo si, ko volk ni pohrustal zajčka 

in je ta varno pristal v maminem objemu. 

 

Učenci iz PŠ Rečica z učiteljico Ksenijo Vozlič 
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PŠ VRH 

Praznični nastop v Thermani Laško 

Malo učencev naše visoke podružnične šole z Vrha je s svojimi učiteljicami  zelo aktivnih na mnogih 

področjih. Po dvakratnem uspešnem nastopu v kraju – v dvorani gasilskega doma – smo prejeli 

povabilo za praznični nastop za varovance doma Thermane Laško.  

Po izboru primerne vsebine so sledile intenzivne 

vaje, izdelava scene in kostumov. K že znanemu 

smo tako kot vedno dodali veliko ustvarjalnosti 

ter izvirnosti in domišljiji pustili prosto pot. Z 

glasbeno pravljico Živali pri babici Zimi smo  v 

jedilnici navdušili prisotne omenjenega doma in 

vabljene goste. Mnoge, ki jesen življenja 

preživljajo v domu, smo videli, kako so jim solze 

polzele po licu in kako so v mislih podoživljali 

svojo otroško razigranost. Ugotovili smo, da je 

treba resnično malo, da nekoga osrečiš. Tudi mi 

smo odhajali zadovoljni in veseli. Seveda se 

nismo pozabili zahvaliti vodstvu doma in 

sekretarju Območnega združenja RK Laško za 

topel sprejem in pogostitev.    

Marija Kotar 
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PŠ REČICA 

Dedek Mraz na obisku 

Otroci šole in vrtca Rečica so v četrtek, 17. decembra, pripravili svojim družinam zabaven novoletni 

program. Večer je veselo zaključil dedek Mraz, ki je s kitaro pritegnil k petju vse generacije.                      

Učenci PŠ Rečica 

 

 

 



Kratkočasnik 

1. februar 2016 

 

PŠ VRH 

Januarsko dogajanje 

Po veselem, pestrem in prazničnem decembru je prišel k nam sončen januar.  

Na začetku je poskrbel, da smo lahko uživali v 

zimskih radostih na snegu, a ko je ta hitro 

skopnel, smo se v toplih sončnih žarkih sprehajali 

in opazovali jasen razgled na okoliško hribovje. 

Ker so bili vmes tudi mrzli dnevi, ko je mraz 

naredil ledene snežinkice na robu oken, smo se na 

toplem učili pletenja in šivanja. Naši učenci so 

postali že pravi mojstri. Ker je učenje pletenja in 

šivanja spretnost, ki potrebuje nekaj časa, vam 

bomo končne izdelke pokazali prihodnjič. 

Zaenkrat pa nekaj utrinkov našega januarskega 

vzdušja.  

Klaudija Košenina 
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KNJIŽNI PREDLOG 

Svet skozi oči uporniške deklice 

Kdo smo ljudje? Zakaj imamo reciklirana srca? Ali je svet res pokvarjen stroj? Ali drugačnost 

bogati ali le boli? To in še mnogo več so vprašanja, ki si jih v knjigi Vladimirja P. Štefanca zastavlja 

najstnica Daša. Ima zelo zrelo mišljenje o družbi, sebe pa izraža skozi punk glasbo. Zaradi glasbe jo 

imajo otroci in tudi odrasli za drugačno in je ne sprejemajo. Po videzu je Daša prava punkerica; 

črni lasje, majice in zaponke najljubšega »benda« …, vendar se tudi v srcu skriva prava upornica, 

ki si želi, da bi ljudje sprejemali drugačnost.  

Naslov Sem punk 

čarovnica, Debela 

lezbijka in ne 

maram vampov je 

povezan z vsebino 

knjige, čeprav je 

nekoliko bolj 

pester kot vsebina. 

Punk čarovnica 

zato, ker rada 

posluša punk in 

ker je očeta enkrat 

poskušala uročiti. 

Debela lezbijka 

zato, ker je na 

Facebooku 

ustvarila profil, da bi v svojem razredu 

spametovala nekaj sošolk in sošolcev, ki so bili 

zelo nastrojeni tako proti debelim kot tudi proti 

lezbijkam. In ne maram vampov zato, ker jih 

preprosto ne mara. Kot sem že omenila, Daša 

skozi glasbo izraža svoja mišljenja in sebe. 

Bralcem, še posebej mladim, bo všeč, kako Daša 

opisuje odhod na koncert na Dunaj. Šla je s 

svojim očetom, za katerega je izvedela, da je bivši 

punker. Oče se je zelo razživel, poslušal glasbo 

svojih starih punkovskih »bendov« in Dašo 

spremljal tudi v dvorano, kjer je igral njen 

najljubši »bend«.  

Pisatelj opisuje, kako so skakali, kričali in bili 

svobodni. Tam je Daša srečala nekega Slovenca 

in bila presenečena ter hkrati srečna, saj je mislila, 

da je edina Slovenka v dvorani. S Slovenijo je 

začutila povezanost in bila je ponosna na svojo 

domovino. Ko je prišla s koncerta, so jo vsi 

gledali nekoliko »drugače«, bolj spoštljivo. To je 

zelo ujezilo njeno sošolko Ajšo. Ajša je bila 

vedno v središču pozornosti. Doma, v šoli in 

nasploh, kamor je prišla, je bila »glavna«. V Daši, 

ki jo je prej imela za izločenko, je videla 

konkurentko. Zato ji je iztrgala uhan, ki je bil v 

resnici »ziherica«. To je Dašo ujezilo in jo je 

klofnila, tako iz srca. Jezna, ker jo maltretira že od 

otroštva, in jezna, ker Ajša ne prenese, da bi kdo 

bil pomembnejši od nje. Bralcu bo všeč kontrast 

Dašine osebnosti, ki je bila na začetku zgodbe 

plašljiv metuljček, ki se je po koncertu prelevil v 

mogočno levinjo, ki se zna postaviti zase. Seveda 

sta potem odšli k ravnateljici, saj se učiteljica s 

tem ni hotela ubadati. Preveč je imela rada Ajšo, 

predvsem pa njena darila, ki jih je dobivala vedno 

za konec leta. Tudi ravnateljici je bilo težko biti 

nepristranska, saj je Ajšina mama, ki je bila 

odvetnica, veliko prispevala v šolsko blagajno. Ko 

se je Daša med čakanjem na hodniku zamislila, 

medtem ko se je ravnateljica odločala, kaj storiti, 

je spoznala, da svet ne sprejema drugačnosti ali pa 

zelo težko. Seveda se je sama bila pripravljena 

boriti proti vsem tem stereotipom in 

nesprejemanjem. Spoznala je, da bo zelo težko 

preplezati zid, kjer bodo vedno ovire in ljudje, ki 

ji bodo preprečevali, da bi prišla do želenega cilja. 

Ampak bila se je pripravljena boriti za boljši svet. 

Vse to njeno razmišljanje je zmotila Ajšina 

odvetnica. Prišla je, da bi branila Ajšo. Tako se 

knjiga konča, brez pravega zaključka, saj bralec 

ne izve, kaj se je zgodilo na koncu. Tu stopi v 

ospredje naša domišljija. Ali je ravnateljica sodila 

nepristransko? Ali je bila Daša sojena krivično? 

Ali se lahko ljudje spremenimo? Ali bomo 

zavedno imeli reciklirana srca? Ali …? 

Nika Jančič 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA PRIPOROČA 

Rick Riordan: Percy Jackson in olimpijci – Morje pošasti 

Thalijino drevo, ki varuje Tabor polkrvnih pred udorom pošasti, je bilo 

zastrupljeno. Drevesa ne znajo rešiti niti starešine in edino upanje ostaja zlato 

runo. Percy se s prijateljico Annabeth poda na pustolovščino, ki ga vodi naravnost 

v sredino morja pošasti.  

John Green: Lažna mesta 

Quentin Jacobsen je skrivaj zaljubljen v pustolovsko dekle 

Margo Roth Spiegelman. Začuden, ko se ta nekega večera 

pojavi na njegovem oknu z namenom, da bi se podala na 

maščevalni pohod, se ji Quentin pridruži. Po noči, polni dogodivščin, napoči nov 

dan in Margo izgine neznano kam.  Quentin se nikakor ne more sprijazniti z 

izginotjem. Kmalu na nenavadnih mestih začne odkrivati sledi, ki jih je pustila 

Margo zanj. Vneto skuša povezati vse sledi in odkriti, kdo to pustolovsko dekle 

sploh je. A bliže kot se zdi resnici, dlje je od nje oddaljen … 

David Walliams: Mihec – milijarder 

Mihec ima zelo veliko razlogov, da bi bil srečen. Pravzaprav okoli milijardo. 

Je najbogatejši dvanajstletnik v deželi. Toda ni srečen. In zakaj ne? Ker ima 

milijon funtov in niti enega pravega prijatelja. A potem se pojavi nekdo, ki 

ima Mihca rad takšneg,a kot je, in ne za to, ker ima kup denarja. In Mihec se 

mora naučiti, kako tega prijatelja obdržati. Knjiga je duhovita in topla 

pripoved za celotno družino.  

Pravljična knjiga 

Obsežna zbirka pravljic za vso družino. Spisana je bila s pomočjo otrok iz osnovnih šol iz celotne 

Slovenije. Ker je domišljija tista čarobna točka, v kateri se konča konec in se začne neskončnost … 

Katjuša Trampuš: Čez nasmejane travnike 

Ko gredo otroci čez nasmejane travnike, je vse drugače. Metulji si kar sami 

barvajo krila, sredi poletja tu in tam zraste novoletna jelka, živa strašila z njiv 

odganjajo požrešne vrane, miška pri mlinarju kupuje moko za ozimnico. Na 

kmetiji na robu travnika pa petelinček Budilček nekega jutra zaspi. Prijetne 

zgodbe Ane Razpotnik Donati, vsestranske umetnice s Krasa.  

Tone Pavček: Angeli 

Pesnik Tone Pavček je, preden se je poslovil, dokončal svojo 

zadnjo pesniško zbirko, v kateri je spregovoril o angelih, ki so 

tako ko ljudje zelo različni, vendar vedno pripravljeni storiti nekaj dobrega.  Ampak zbirka 

ne govori o nadnaravnih bitjih, temveč je hvalnica največjim dragocenostim, ki jih imamo.  

Anemarie Hrastnik 

 

_________________________________________________________ 
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KNJIŽEVNO USTVARJANJE 

Hodil po zemlji sem naši in pil nje prelesti 

Pozdravljeni, naj se vam predstavim. Sem zabaven popotnik Lorenz Debelko. Smešen priimek, kaj? Res je, 

da rad jem in se kdaj pa kdaj posladkam s sladkarijami, ampak sem vseeno še daleč od tega, da bi bil 

debel. Ker vem, da ste vedoželjni, vam bom opisal svoje potovanje, za katerega sem potreboval en teden. 

Namreč hodil sem po Sloveniji in ugotovil, koliko lepot je tu. 

Prvi dan sem prispel na Bled, kjer so me s čolničkom odpeljali na skrivnosten otok. Vedel sem, da se boste 

vprašali, čemu sem ga poimenoval kot skrivnostnega – a po pravici povedano še sam ne vem natančno. Ta 

otok se mi je že od nekdaj zdel nekaj posebnega, nekaj drugačnega, kamor ne more priti ravno vsak. Tako 

sem se na otoku sprehodil do cerkve, kjer sem pozvonil. Uf, kako je zadonelo, da sem se kar ustrašil! 

Naslednji dan sem odpotoval naprej. Prišel sem do Trojan, kjer sem si privoščil odličen borovničev krof. 

Kar topil se mi je v ustih, tako zelo je bil dober. Potem sem odšel do geossa (geometrijskega središča 

Slovenije), kjer sem zagledal adrenalinski park. Takoj sem stekel tja, saj me je zelo pritegnil. Tako sem se 

prijavil za plezanje in dobil vso ustrezno opremo. Začel sem plezati in bilo je nepozabno. Sam sem se 

moral varovati in hodil sem po najrazličnejših poligonih, da sem prispel do cilja. Res mi ni bilo žal, saj 

sem užival v neokrnjeni naravi. V bližini sem prespal in naslednji dan sem krenil na pot. Odšel sem do 

prestolnice Slovenije, kjer sem se sprehodil na Šmarno goro. Na poti sem srečal veliko ljudi, ki so me 

prijazno pozdravili. Bil sem vesel, da se toliko Ljubljančanov ukvarja s športom oziroma z rekreacijo. 

Odšel sem tudi na Ljubljanski grad, kjer sem si ogledal razstavo. 

Nadaljeval sem pot in prišel do Sevnice. Tam sem slišal za lep grad, zato sem si ga šel ogledat. In res je 

čudovit! Sevničani so lahko zelo ponosni nanj. Obhodil sem ga in opazoval velikanska drevesa, pod njimi 

pa lepo gojeno travico. Sedel sem na klop in užival ob rahlem vetrcu, ki je pihljal. Pot me je vodila tudi 

mimo Laškega. Ker sem si ne potovanju ogledal že dva gradova, si ga v Laškem nisem, temveč sem se 

sprehodil skozi staro mestno jedro. Bilo je zelo živahno, saj je bil ravno sejem. Kupil sem nekaj lesenih 

izdelkov in odšel v restavracijo, kjer sem se do sitega najedel.  

Tako, to je bežen opis mojega popotovanja po Sloveniji. Ugotovil sem, da je res čudovita. Dragi Slovenci, 

bodimo ponosni nanjo in na njeno naravo, jo spoštujmo in je ne uničujmo! 

Barbara Grešak 

 

Prve pesniške drobtinice tretješolk  

Moja modra pesmica 

Modre so orglice, pa včasih noči, 

modro je morje, nebo se iskri. 

Modri so lončki, kocke prav tako in 

na vrata obesim modro ogrlico. 

Pogledam skozi okno, vidim reko, 

na desni pa lepo vidim okrašeno smreko.     

                                                   Anja Jager 

 

Zeleni svet 

Poglej, poglej, zunaj vse zeleno biti. 

Travniki, hribi, gozdovi. Vse naokoli vidiš zeleno. 

Zelene so krošnje, hiše, vrtovi, njive,  

tudi zelje in zelenjava, hrana in še marsikaj.     

                                           Ajda Ilijevec Vodišek  
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Hodil po zemlji sem naši in pil nje bolesti 

 

Hodil po zemlji sem naši in pil nje bolesti, 

občutil njene prepreke in tegobe,  

saj ljudje prizadenejo in vzamejo, 

nekateri brez vesti ljudi uničijo. 

 

Komu čem zaupat' jaz, če pa svet poln je barab? 

Ljudje, ljudje, vse vrti se okol' nas, 

ker živali ne znajo vzet' al' prizadet', 

rastline le gledajo in nam dajejo zrak za živet'. 

 

Pot življenja težka je, 

vzel si jo ob rojstvu ti, 

dokončaj pošteno jo, 

a ljudje, nekaterim, joj, to jasno ni. 

 

A s' ti tut baraba ista, ki živi brez vesti? 

S' ti tisti, k' mu mar za druge ni? 

Ampak ali veš, da se okol' tebe vse ne vrti? 

Ne, zakaj ne misliš na druge ljudi? 

 

Pošten' ljudje na svetu so, 

a vendar najti jih je težko, 

Zanikal nihče ne bo, 

vsak lagal je, ko potrebno je bilo! 

 

A kdaj nekaj za potrebno smatramo lahko? 

Nikol', vam povem, laži se razkrijejo hitro! 

In ko to te doleti, žal, da ti povem, v škripcih si! 

Ljudje odpuščajo težko, čeprav sami n'č drugačni niso. 

 

Vsak verjetno skoz' bolečino bo enkrat šel, 

ker ljudje imajo maske na obrazih, 

dobr' so zakrinkan' morm' rečt', 

ampak naj ti povem, maska se razbije, ko člov'k laže spet. 

 

Takrat se maska spremeni, 

drugo si nadene vsak, 

ker niti sam z lažmi ne dohaja. 

A ni žalost'n, ker ljudje zaupat si ne mor'mo? 

 

Hoč'mo si pr'jatla dobit',  

ampak na koncu sam družina ti ob stran stoji. 

Pa ka', če te pa še ta izda? 

Polbrat, te sreča rada nima! 

 

Ampak skoz to je treba prit, 

izdajstvo ljudi ni dobra stvar, 

a veš ka' ti jaz povem? 

Ti morš' pošten ž'vet! 

 

Vstopnic za nebesa jih velik' ne dobi, 

a potrudi se, mogoč' sreča enkrat nasmehne se ti! 

Lagat' ne, probi' se zadržat', 

da ne boš ljudi, ki prizadel so te, moral videt' še enkrat! 

 

Ker v pekel si zaslužili bodo iti vsi, ki so na Zemlji delali 

slabo, 

strli srca, od svojih žrtev solze pili kot vodo, 

ki Bog ti jo je omogočil, da živiš lahko. 

Al' vredno bit' je slab? 

 

Ne, pošten' je treba bit! 

Se s slabim borit' in nato po vseh dobrih delih v nebesa 

it'! 

Ker Bog še vedno poplačal dobre je ljudi, 

poskrbi, da boš eden izmed njih! 

Tina Vorina 
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Mladenič 

Nekoč so živeli prenosni računalnik, televizija in ognjemet. Hoteli so se združiti in so dolgo razmišljali, a 

nekega dne so se končno domislili. Zvezali so se in nekako priklopili. Ognjemet so napačno priklopili in 

naenkrat je počil. Računalnik in televizija sta se močno razbila.  

Tam sta bila več tednov, a nekega dne je prišel mimo delavec avtomobilov in pomislil, da mu bo nekaj 

delov prav prišlo. Odnesel jih je domov in se spomnil, da bi lahko naredil avtodom. In ustvaril je največji 

in najzmogljivejši avtodom. Dobil je milijon evrov in bil zapisan v knjigo rekordov. 

Naredil je svojo tovarno avtodomov znamke Kras. Dobil je več sto tisoč evrov na mesec in je lahko naredil 

še tovarno avtomobilov znamke Fils. Imel je toliko denarja, da je lahko naredil še tovarno motorjev 

znamke Piči, tovarno prenosnih računalnikov Biša in tovarno kuhinjskih pripomočkov znamke Pik. Postal 

je najbogatejši človek na svetu.  

Zdaj je imel dovolj denarja, da si je kupil kmetijo in naredil blok iz zlata. Kmalu si je naredil grad in 

postal kralj. Imel je 110 služabnikov in 35 kuharjev. Mladenič je bil star 21 let in se je oženil. Pri svojih 

22 letih je dobil četvorčke. V družini so se imeli radi.  

Nedolgo zatem je zadel Eurojackpot in z družino prehodil cel svet, šli so celo v vesolje. Hitro je bil star 42 

let, ko so otroci dobili svojo družino. Eden od otrok je imel eno tovarno, avto znamke Fils, hišo za milijon 

evrov in avtodom. Drugi je imel le avto znamke BMW in hišo, vredno tri milijone evrov. Tretji je imel velik 

vrt rož in je živel v bloku iz zlata. Četrti pa je imel samo tri računalnike, dva avtomobila in avtodom.  

Kmalu mladenič ni bil več mladenič, ampak starec. Ta družina še danes živi, če že niso vsi umrli.  

          Rene Cverle 
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Nasmeh do ušes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Grešak 

V taksi privihra ženska: 

»Na urgenco!« Taksist 

hitro spelje in ženska ga 

opozori: »Ni treba hiteti, 

saj tam samo delam.« 

 

Kaj ima zajček na 

hrbtu, ko leti? 

Orla. 

 

V restavracijo pride profesor 

slovenščine in začne listati 

po jedilniku. Čez nekaj časa 

ga natakar vpraša: »Ali ste 

že kaj našli?« 

»Da, osem napak!« 

 

Gospod polž pove ženi: 

»Odpravljam se v trgovino. 

Kaj naj ti prinesem?« 

»Rada bi jedla jogurt!« 

Po štirih dneh se polž vrne 

in vpraša ženo: »Navadnega 

ali jagodnega?« 

V trgovino pride kokoš 

in vpraša: »Ali imate 

morda kartonaste škatle 

za jajca? Rada bi vzela 

otroke na dopust.« 

 

Janezek se pelje s 

kolesom po hribu 

navzdol. Spodaj stoji 

policist in reče: »Stoj, 

nimaš luči!« Janezek 

zakliče nazaj: »Pazite, 

zavor tudi ne!« 
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ŠPORT 

Prvo mesto na košarkarskem turnirju 

V sredo, 27. januarja, je bil v Artičah eden od četrtfinalnih turnirjev šolskega državnega 

tekmovanja v košarki za starejše učence, na katerega se je z osvojenim prvim mestom na 

področnem tekmovanju uvrstila tudi ekipa naše šole.  

Ekipa naše šole se je najprej pomerila z domačo 

ekipo OŠ Artiče in po zelo dobri igri zmagala z 

rezultatom 52:47. Na drugi tekmi se je pomerila z 

ekipo OŠ Litija. Po zelo izenačeni in težki tekmi 

je uspela zmagati tudi na tej tekmi z rezultatom 

43:39. 

Tako je naša ekipa uspela osvojiti prvo mesto na 

turnirju in se uvrstiti na polfinalni turnir. 

Naša ekipa je na tem turnirju igrala v 

postavi: Domen Vrščaj, Tilen Pasarič, Klemen 

Dečman, Sebastijan Ojsteršek, Denis Lipovšek, 

Jaša Samec, Rok Pajk, Tilen Šraj, Žan Špiler in 

Anže Medved. 

 

Mentor ekipe je Albin Simonič in trener Jernej Kolšek 
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Tudi nogomet imamo radi 

 


